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Potvyniai Kalifornijoj Padarė Daug žalos
3,000 ŽMONIŲ PABĖGO Iš NAMU

Berkley miestely į 10 minučių pada 
ryta $100,000 nuostolių

trečiadienj užga- 
lerkley. Į dešini- 
lėliai vandens ap-

BERKŲEY, Cal., vas. 28. 
Smarki liul 
vo miestelį 
tį minučių
sėmė kai kurias miesto dalis 
ir padarė jam žalos daugiau 
nei $100,000. Berkley miesto 
inžinierius, Harry Goodrich, 
sako, kad liūties paliestos mie
sto dalys atrodo lyg jas butų 
ištikęs žemės drebėjimas.

Tačiau ne vien Berkley nu
kentėjo. Jau tris dienas šiltas 
lietus tirpina kalnų sniegą ir 
siunčia upelius vandens į klo
nius. šiaip sausi grioviai šian
dien pavirtę smarkiais upeliais. 
Upėse vanduo išsiliejęs iš kran
tų ir apsėmęs plačias apylin
kes.

Daugiau nei 3,000-ms žmo
nių teko pabėgti iš namų į sau-

gesnes vietas. Miestai Redding, 
šiaurės Kalifornijoje, Napa, 
San Francisco apylinkėje, ir 
Santa Cruz 
kad platus 
mes plotai 
dens.

ją 
yra

ir

visi praneša, 
apylinkėse že- 
apsemti vari-

tikimasi, kadLaukiama 
lietus paliaus lijęs. Jeigu grei
tai nepaliaus, tai gresiąs dide
lis potvynis — koks ištiko Ka
liforniją 1937 metais. Valstijos 
vyriausybė kalba apie reikalą 
šaukti nepaprastą legislaturos 
sesiją. Jos tikslas busiąs ap
svarstyti, kokios pagalbos nu- 
kentėjusiems dėl potvynio teks 
teikti, jeigu pagalba pasirodys 
-reikalinga.

Potvynis 
tūkstančių

jau padarė šimtus 
dolerių nuostolių.

Ohio rinkimuose lai 
mėjo republikonai

ministerija 
Francuzijoje

Nauja

COLUMBUS, Ohio, vas. 28. 
— Antradienį įvyko papildomi 
rinkimai į kongresą dviejuose 
Ohio valstijos distViktuose. Abi 
vietas laimėjo republikonų kan
didatai. Viename tų distriktų 
tapo 
nors 
vavo 
tas.

Republikonai aiškina: rinki
mai parodę, kad visuomenė to
linasi nuo Naujosios Dalybos 
ir kad prez. Rooseveltas netu
rįs šansų trečiam terminui. De
mokratai, žinoma, nesutinka 
su tokia nuomone.

išrinktas republikonas, 
pirm jo distriktą atsto- 
devynis metus demokra-

J. Valstijos svarsto 
pokarinio atstaty

mo planus

PARYŽIUS, Francuzija, 
28. — Francuzija išleido 
jus patvarkymus, kurie suvar
žo importavimą iš užsienių pra
bangos daiktų. Manoma, dėl to 
nukentės Jungt? Valstijų fir
mos, eksportavusios Francuzi- 
;on automobilius, radijus, fil
mas, rašomąsias mašinėles ir 
kt. Bet Jungt. Valstijų karo 
reikmenų eksportai padidėsią.

Premjeras Daladier paskel
bė, kad jis įsteigė naują mi
nisteriją. Šitos ministerijos ži
nioje bus cenzūros ir propa
gandos reikalai. Nauja minis
terija sudaryta po to, kai par
lamente smarkiai buvo kriti
kuojama ikišioline franeuzų 
propaganda kaipo neveikli ir 
cenzūra kaipo gremėzdiška.

is. 
nau-

VVASHINGTON, D. C., vas. 
28. — Pasikalbėjime su spau« 
dos atstovais ^užsienių reikalų 
departamento sekretorius Oor- 
dell Hull paaiškino, kad Jungt. 
Valstijos veda pasitarimus su 
kitomis šalimis klausimais, kaip 
atsteigti normalų gyvenimą 
Europoje kai karas pasibaigs.

Viena svarbiųjų Jungt. Val
stijų užduočių esanti ta, kad 
neduoti po karo įsigalėti auto
kratinėms, totalitarinėms eko
nominėms jėgoms.

Francuzija stiprina 
oro pajėgas

vas.
sve-

SPRINGFIELD, III., vas. 28. 
— Sveikatos departamentas 
praneša, kad susirgimų skar
latina skaičius Illinois valsti
joje didėja. Pereitą savaitę, 
kuri pasibaigė vasario 26, už
registruoti dar 656 susirgimai 
šia liga.

PARYŽIUS, Francuzija, 
28. — Francuzija — sako 
Jmšaliai korespondentai—šian
dien atrodo milžiniška aviaci
jos mokykla. Už Maginot lini
jos į pietus visoj šaly lėktuvų 
aikštės ir visur paskubomis 
ruošiami nauji aviatoriai.

Stebėtojams atrodo, kad 
franeuzai numato Vokietijos 
lėktuvų atakas milžiniška ska
lia, arba jie jaučia aviatorių 
trukumą, todėl ir ruošia juos. 
Bendra gi nuomonė yra, kad 
tenka laukti smarkesnių įr 
skaitlingesnių kautynių ore. 
Tenka laukti jų pirma, negu 
prasidės rimtosios grumtynes 
karo fronte.

7

Du nacių lėktuvai 
nušauti Frau-

euzijoje
Chicagai ir apieilnkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Debesuota; vidutinio stipru
mo šiaurės vakarų vėjai, pasi- 
keičią j šiaurės rytų vėjus; 
saulė teka 6:27 v. r., leidžiasi 
5:39 v. v.

N A < IJ l E N U-a CM E Teiepno to
Rovanicmi, Suomija. — Taip atrodė miestas po to, kai jį užpuolė rusų bom- 

banešiai. \
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NACIAI SIŪLO GARANTIJAS 
RUMUNIJAI

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 2'8. ■— Vokietijos komi
sija veda derybas su Rumuni- 
; os vyriausybe. Vokiečiai rei
kalauja Rumunijos aliejaus, 
aviečių ir kitokių reikmenų. 
Savo keliu jie prižada Rumu
nijai jos rubežių neliečiamybę. 
Ir ne vien tai: riačiai prižada 
paveikti Rusiją,, ; Bulgariją ir 
Vengriją, kad jos nereikalau
tų koncesijų iš Rumunijos.

Tuo tarpu kitos žinios kal- 
Ya, kad Rumunijos 
svarsto sumanymą 
mobilizaciją civilių 
svarbiems darbams.

kabinetas 
paskelbti 

gyventojų 
Tai butų

Anglija laukia mu
sių ore

LONDONAS, Anglija, vas. 
28. — Pavasaris reiškia karą 
ore — kalbama Anglijoje. Pa
skutiniųjų 'dienų britų skridi
mai į Vokietiją, o Vokietijos 
ėktuvų kelionės į Anglijos ir 

Škotijos pakraščius reiškią tik 
tyrinėjimą, tik žvalgybos dar
bą. Rirntoii oro kova artinasi.

Rolandai šaudo 
svetimų šalių 

lėktuvus
AMSTERDAM, Holą n d i j a, 

vas. 28. — Naktį į trečiadienį 
penkias valandas Holandijos 
priešlėktuvinės batarejos vei 
kė. Šaudyta į svetimų šalių lėk' 
tuvus, kurie skrido Holandijos 
teritorijoj. Kokioms šalims 
lėktuvai priklausė, nepatirta, 
nes buvo tamsu ir lėktuvai 
skrido augštai.

Vokietijos atstovai kaltina 
britus skridus per Holandiją į 
Vokietiją.

Meksikos komunis 
tai “išvalė” du sa

vo vadu

kai'darbo mobilizacija greta 
nes mobilizacijos.

Jeigu Rumunija priims na
cių pasiulymūs, tai, manoma, 
jai ne tik nereiks mobilizuoti 
darbo pajėgų, bet ji galėsian
ti paleisti namo dalį jau mo
bilizuotos kariuomenės.

Prieš porą *dienų pranešta, 
kad Franęuzija padėsianti Ru
munijai ginkluotis. Tatai reiš
kia, kad ir talkininkai, britai 
su franeuzaia,1 nesnaudžia. Ir 
jie veikia.' Faktinai Rumunija 
šiandien yra spaudžiama taip 
vokiečių, kaip ir talkininkų.

vas.

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija,
28. — Vokietija daro spaudi
mą į Suomiją ir į Rusiją, pa
tardama joms taikytis. Naciai 
grūmoja stoti talkon 
jeigu talkininkai, britai 
čuzai, pasiųs Suomijon 
nę savo kariuomenę.

rusams, 
ir fran- 
stiprės-

Welles atvyko į1
Šveicariją

ZURICH, Šveicarija, vas. 28. 
— Trcčiadiehį į Zurichą atvy
ko prez. Roosevelto pasiunti
nys, Sumner Welles. Iš čia jis 
keliaus į Vokietiją, ir Berlyną 
pasieks penktadienio rytą. Zu- 
riche Sumner Welles pasima
tys su Amerikos pasiuntiniu 
Šveicarijai, Leland Harrison, 
geru savo draugu.

Palestinos kariuo 
menė Britanijos

armijoj
vas.LONDONAS, Anglija, 

28. — 700 savanorių iš Pales
tinos pasiekė Britanijos uostą. 
Uosto vardas nepaskelbtas. 75 
nuošimčiai Palestinos kareivių 
yra žydai, kiti arabai.

Tekstilės darbiam 
kai užgiria trečią 
prez. Roosevelto 

terminą

RUSAI ARTINASI PRIE VIBORGO
MASKVA, Rusija, vas. 28. 

— Vėlesnieji., trečiadienio 
pranešimai sako, kad raudo
noji armija.. Suomijoje, Ka
relijos fronte, visai prisiar
tino Viborgą. Ji esanti tik 
pusketvirtos mylios atstu- 
moję nuo miesto ir veržiasi 
pirmyn.

Rusai trečiadienį paėmė 
dar 42 suomių fortus. Suo
mijos miestelis ir geležinke
lio stotis Kamara taipgi te- 
■ ko rusams.

[Copenhagene gauti pra
nešimai, kad sovietų Rusija 
vartoja prieš suomius pusę 
miliono kariuomenės.]

SUOMIJOS LĖKTUVAI ATAKUOJA 
RUSUS

KANADOS SAVANORIAI PASIEKĖ SUOMIJĄ. RUSŲ 
ATAKOS KARELIJOJ ATMUŠTOS.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
28. — Helsinkio radijas tre
čiadienį paskelbė, kad pirmie
ji Kanados savanorių būriai 
pasiekė Suomiją. Jie atvyko su 
rusais kariauti.

Karo komunikatas sako, kad 
suomiai atmušė rusų atakas 
Karelijos fronte, Viborgo sek-

veiksmais 
Jie atakavę 

kariuomenės koncen- 
punktus, amunicijos 
ir susjĮsickimo

vas.HELSINKIS, Suomija 
28. ’ Smarkus mūšiai eina
Suomijoj, šiaurėje, Petsamo 
fronte, suomiai traukiasi atgal. 
Suomiai sakosi nušovę nuo ka
ro pradžios 521-ną rusų 
tuvą.

lėk-

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija,

28. — Vokietijos spauda griež
tai paneigia pranešimus, jogei 
Hitleris yra paruošęs taikos 
planą Sumner Wellesui pasiū
lyti. Pasak nacių, tokie pra
nešimai žeminą Hitlerio asme
nį. Vokiečiai kariausią iki ka
rą laimės.

—x—x—x—
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 28. 
garantijų
tuoti juos neliečiamybę, jeigu 
Rumunija siųs naciams alie
jaus, gasolino ir kitokių reik
menų. Rumunijos kabinetas 
svarsto Vokietijos pasiūlymus.

vas.

- Vokietija davusi 
Rumunijai respek-

ISTANBUL, Turkija, vas. 
28. — Vyriausybė įsakė visiems 
Turkijos laivams sugrįžti iš 
svetimų šalių uostų namo.

--X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

28. — Per paskutines 48 va
landas nacių lėktuvų būriai 
skraidė Francuzijoj. Oficialiai 
pranešta, kad du vokiečių lėk
tuvai nušauti.

--X--X—X--
ROMA, Ita’ija, vas. 28. 

Italijoj spekuliuojama, apie
kalbėjo prez. Roosevelto pa
siuntinys Welles ir Mussolinis. 
Reiškiama nuomonė, kad' svar
biausia jų dviejų kalbos tema 
buvusi — trukumas Italijoj an
glių.

ką

tore. Pasižymėjo 
suomių lėktuvai, 
sovietų 
tracijos 
sandėlius 
jas.

Rusų
Ladoga ežero ir Kuhmo 
linkėję atmuštos taipgi.

atakos šiaurėje

lini-

nud 
apy-

521 rusų lėktuvas UŽGYRĖ PASKO-
nušautas LĄ SUOMIJAI

PARYŽIUS, Francuzija, ,vas. 
28. — Per paskutines 48 va
landas būriai Vokietijos lėktu
vų skraidė Francuzijoje. Kai 
kurie jų pasiekė net Paryžiaus 
priemiesčius. Francuzijos pra
nešimas sako, kad du nacių 
lėktuvai tapo nušauti.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vas. 28. — Specialus Mek
sikos komunistų partijos ko
mitetas paskelbė, kad Herman 
Laborde ir Valėntin S. Campa 
tapo pašalinti iš vadovaujan
čių komunistų tąrpe vietų. La
borde buvo komunistų partijos 
generalinis sekretorius. Jis ne
silaikęs “stalinčų linijos.”

BOSTON, Mass., vas. 28. — 
Tekstilės darbininkų unija 
Massachusetts valstijoj pri
skaito 40,000 narių. .25 unijos 
reprezentuotojai iš New Bed- 
ford, Mayhard, Falls River, 
Worcester ir iš kitų miestų 
priėmė vienu balsu rezoliuciją, 
kuri ragina t»rez. Rooseveltą 
kandidatuoti trečiam terminui.

Turkijos laivams 
įsakyta sugrįž

ti namo
ISTANBUL, Turkija, 

28. Turkijos vyriausybė įsa
kė savo laivams, esantiems 
svetimų valstybių uostuose, su
grįžti namo.

vas.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
28. 
mis jau- 521 sovietų 
nušautas nuo karo 
Suomiai apskaičiuoja, 
šauti lėktuvai rusams 
navę apie $42,500,000. 
kis kartus daugiau, negu nuo
stoliai, 
atakos

Suomijos informacijo-l 
lėktuvas 
pradžios, 
kad nu
yra kai- 
Tai pen-

kuriuos rusų lėktuvų 
padarė Suomijai.

1,310 sovietų tankų sunai
kinta arba paimta, sako suo
miai. Kai kurie tų tankų jau 
pataisyti ir yra vartojami prieš 
rusus.

WASHINGTON, D. C., vas. 
28. -— Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai trečiadienį užgyrč bilių 
duoti Suomijai $20,000,000 pa
skola, c

Už paskolos davimą balsavo 
183 atstovai, prieš 86.

Pagal biliaus nuostatus suo
miai neprivalo už tuos pinigus 
pirktis amunicijos ar bet ku
rių karo pabūklų.

Rusai paėmė 13 suo
mių fortų

Svarsto kariuomenės 
siuntimo Suomijon 

klausima
vas.
Bri-

LONDONAS, Anglija, 
28. — Paskutinį mėnesį 
tanijos ir Francuzijos kariniai 
sluogsniai svarsto teikimo Suo
mijai pagalbos klausimą. Rei
kalavimas pagalbos suomiams 
— tikros, stiprios pagalbos — 
girdėtis įvairiose šalies dalyse 
Anglijoje. Pagalbos reikalauja 
buvęs Britanijos karo ministe- 
ris Belisha, jos reikalauja par
lamento narys, komanduotojas 
Oliver Locker-Lampson.

Argumentuojama: reikia pul
ti Rusiją, nes ji šiandien ei
na įsikalbinusi Vokietijos; rei
kia kariauti prieš Rusiją, nes 
sulaikymas Rusijos Suomijoj 
sulaikys sovietų reikmenų siun
timą Hitleriui,

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 28. — Rusų komunikatas 
apie mūšius antradienį sako, 
kad sovietų kariuomenė pralau
žė suomių sustiprinimus ir pa
ėmė 13-ka fortu. Devvni tu 
fortų buvo plieno ir konkryto 
artilerijai vietos.

Rooseveltas vyksta i 
Suomiją su rusais 

kariauti
LONDONAS, Anglija, vas. 

28. — Kermit Rooscvelt, bu
vusio Jungt. Valstijų preziden
to Theodore Roosevelto sūnūs, 
vyksta į Suomiją, kartu su Bri
tanijos savanoriais, prieš ru
sus kariauti.

PILDOM
Dies komitetas tyri 

nes Hollywoodą
WASHINGTON, D. C., vas 

28. — Martin Dies, komiteto 
ne-amerikoniškai veiklai tyri
nėti pirmininkas, paskelbė ar
timoj ateity pradėsiąs tyrinėti 
nacių ir komunistų veiklą 
Hollywood aktorių kolonijoje 
Taipjau bus daromi atsiklau- 
simai apie komunistų briovi 
mąsi į suvartotoj ų 
ir apie nacių ir 
agentų skleidžiamą 
dą iš Meksikos.

bendroves 
komunistų 
propagan-

INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenime tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tąrp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

" '■ t ...... ui.,,, ■ ‘-r a ■ ■ii" —■ i   

ditą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui
------------------------ AL. MARGERIS -------------------------

(Tęsinys)

•—A,—giliai atsiduso visas 
sumizgęs Rokas.—aš kunigams 
rankų daugiau nebučiuosiu, 
nebučiuosiu!—beveik rėkte iš
rėkė jis.

—Rokai, kas tau darosi šian-

—Aš jiems arankų daugiau 
nebučiuosiu, ne!

—Ar iš' galvos kraustais!?
—Buvau išsikraustęs, bet da

bar ...
—Keistas tu žmogus šiandie, 

Rokai. Vis tiek man labai įdo
mu, kodėl tu rankos kunigams 
daugiau ųebębučiuosri. Juk ka
talikų tikėjime vergiškas nusi
žeminimas yra, tarsi, pati svar
biausia religinė tiesa.

—Nebučiuosiu! Tegu manę 
žemė praryja, nebučiuosiu!!

--trenkė žemę savo koja Ro
kas.

—Na jau, na jau* Rokai. Tik 
nę taip baisląį kąstai.

—Sakau, kad nebučiuosiu. 
Dar daugiau; ąš nebeklausysiu 
ir nebetikėsiu, ką jie sako!

—Rokai!
—Jię yra nedorėliai, paska

tiniai nedorėliai! melų, neapy,- 
kantos ir keršto aruodai!

—Rykai!
Ir musą klebonas, ir vikaras 

nę kartą bažnyčioje iš anų- 
bonos sakė, kad jus čia,, Ame
rikoje, esate šliuptarniai, ber 
dieviai ir taip baisiai, sako, pa
gedę, pasileidę, kad visi par
davėte šėtonui savo dūšią, ir 
dabar, esate be dūšios — kaip

*» *»».. n; », t y. i 1 imu*.......... 10*1'1,
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Ar Ne Del Šito Jus 
Užkietėję?

Ką valgote pusryčiams? Kavą, 
toastą, gąl būt klek KiąyŠMtių? 
Tąfl labai wžfti yrą ke ir ste
bėtis, kad užkietėję. Jus gal ne- 
vąlgote Bęt
pumas” dar nereiškia valgių kie
kybę. Tai yra tokia valgio rūšis, 
kuri sudaro “rhpią” masę plono
siose žarnose ir padeęte judėji
mui. Jei tatai yra priežastimi, 
lęiskite pasiūlyti jurus trupių 
spragintų Kellęgg’s AlJ-pran pu
sryčiams. Ąll-Bran yrą nątura- 
lus valgis, ne-r-vąįštas, ir ląbai, 
turtingas “ivpumu”. Todėl, jis 
gali padėti jums pasidaryti regu
liariu ir pasilaikyti reguliarių. 
Valgykit Ąlį-^rąn ęęguHąrįąį, jr 
gerkit ganą vandens, Keilpgg’s 
in B.ąttle Cręek ds\pmąs. Jei jū
sų stpvis yrą krpniskas, tai pro
tingiau butų pasitarti sų gydy^ 
tojų. ■ A .

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yrą nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų Kelių toliai ir 
tt Tąs viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

LIETUVIŲ KALBOS

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Tur; 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

RAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III, arbaDr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., RoS- 
ton, Mass.

na te iš šėtono daug pinigų, ku
riuos siuntinėjate savo gimi
nėms, kreivai sakydami, busią 
čia juos uždirbate. Tie pini
gai, sako, yra prakeikti, ir jie 
gali užtraukti ant šventos mu
sų Lietuvos baisią dievo rūsty
bę. Jus, sako, jeigu ir uždirba
te, tai per savo sušliuptarnėji- 
iną ir neapsakomą ištvirkimą 
viską prageriate arba su pa
leistuvėmis praleidžiate, nes, 
sako, j bažnyčią neinate, tai tu- 
riti būti paleistuviai!

—Ha, ha, ha!—nusikvatojo 
Antanas, išgirdęs tokią klebo
nišką Roko kalbą.—Tai tik tiek 
ponas prabaščia ir jo vikaras 
tegali apie mus, Amerikos lie
tuvius, pasakyti? Tik tiek! Ha, 
ha, ha.

—Bet tai melas, Antanėlį, 
šlykštus melas. Aš dabar ge
rai žinau, kad melas, nes savo 
akims matau, kaip sunkiai ir 
pavojingai jus čia dirbate, lau
pote, labai paprastai gyvenate, 
ir tik todėl jus tegalite pini-

NĄUJIĘNV-ĄCMĘ Telephoto 
TUCKSVILLP, PA. —— 

Faith Hope Chąrity Hard- 
ing, piĮspęnktų melų am
žiaus. Sakoma> kad ji išr 
pranašavusi Europos karą> 
Hitlerio susitarimą £U Sta
linu ir daug kitų įvykių. 
Mokslininkai bandys patik
rinti, kiek tie tvirtinimai 
yra teisingi.

...  ... ... II1.) J!"' ■» 111 <■! !H.I.II|»!I .■Uįl,,' 
gų savo giminėms siuntinėti. 
Ne kitaip, Antanėli, ne! Ir kiek 
siunčiate, tai viską iš savo prą- 
kaito bei kraujo,—ne iš šėtono 
rankų, kaip kunigai ten sako. 
Tiesa, aš čia dar nė gerai ap
šilti nesuspėjau, bet jau ma
čiau ne vieną iš jūsų, anglia
kasių, tarpo be rankos, kojos 
arba
musu Juozas .. ,

gyvybes,—kaip vargšas

■■■■■■ — ■■■  m ■

| Ąųtaųas ciniškai nusišypso
jo.

I >,.< . I'I i'. '■■F.'x

...... .
visų kurni kvątoj^i Antanus,

—Bet nę tik teve vieną, 
Ąnteųėli, šųek& Ne, ir apie 
kitus musų brolius, Amerikon 
atvužtevusius ir šliuptarniąis 
virtusius, įteko, jog čte esąs 
koks lab^i didelę galva ir ilgą 
barzda daktaras, vardu šliu
pas, kuris, sako, esąs visų be
dievių kunigužis, nes, sako, 
kiekvieųas irio šventęs bažny
čios nutolusiam lietuviai įpiau- 
nąs pirštą, o tas paskui, sako, 
savo raudonu krauju pasirašo 
šėtonui, pavesdamas jam savo 
dusią ant amžių amžinųjų. 
Davatkos prideda, kad, sako,’ 
per šitas apeigas visa armija 
velnių aplinkui stovi su atkišto
mis smailiomis šakėmis ir au- 
štai pariestomis uodegomis ...

žinotum, Ąntąnėli, man 
nęt gėda dabar ir prisipažinti, 
<oks kvailas aš buvau. Atsi- 
nųmj, kąi ąš ątvažiavęs jūsų 
trebon įęjąu ir Visus pasvei
kinau su “tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kritus”, o jus nieko 
neatsakėte, kai kurie dagi ir 
šyptelėjote, tai aš baisiai nusi
gandau, manydamas, kad tik
rai jps čia esatę visi pagedę, 
šėtonui dūšią 'kiąkvieųąs par
davęs. Aš norėjau apsisukti ir 
bėgti, kur mane akys veda, ko
jos neša, bet tuoj dingtelėjo 
galvoje, kad turiu kelias poras 
škaplierių ant kaklo, o rąžan
čių net su stebuklingomis re
likvijomis, nes toks buvo jo 
kryželis, tai apsiraminau. Bet 
vis tiek kalbėjau “teve musų”, 
ir jus galėjote matyti, kaip 
krutėjo mane lupos, e akys pa
kilo į dangų.

1 lubas, — neiškentęs šypte
lėjo. Antanas.

—Aš išžiurinėjav, — toliau 
kalbėjo Rokąs,—iŠųostinėjaų 
visas paloves, kertes, skrynias

Ketvirtad., vasario 29, 1940 ......—..... . .... „-- - -
—A. Rokai, užmiršk tą vis

tą. Bene tu Čia kaltas. Kalti 
tie, Uurie nuo mažens tavo gal
vą prietarų privarė. Juk tikė
ti, kąd yra tokių baidyklių, 
taip piktos dvasios, arba vel
niai, tu daugiausia išmokai 
važnyčioję.

(I^us daugiau)

užkeiktą piuįgų beieškodamas. 
’Ąš naktiniu nemiegojau, žių- 
rėdama^ pro langą ir laukda
mas aitvaro su maišu pinigų. 
Dąbar man gėda, baisi geda,

BUTKUS
WILLIAM A, POKORNY, 
UNDERTAKING CO., Ine.

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
Tel. CANAL 3161

Rernkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDWIFE
6630 S. Westernav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 6:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
TreC. ir I’enktad. nuo 
12:00 iki 15:00 ir 6:00 
iki 9:00 vai. vakaro

Šeštai). ir Sektn. pagal 
nutarti.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nekėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

iru. < UI I I1IM« IH-LI-JĮI 1J. 1 -U'.'l 1 I ■ ■ I*

cranę coal company 
5332 So. Lnne Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHpNTAS Mipe Run iš geriausių mainų, 
daug dulkiu išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .......................... ‘ •
PETROLEUM 0ARBPN COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

—Taip, Rokeli, visai taip. 
Bet sakyk tu man, kada kuni
gai neapmelavo laisvų žmonių? 
Sakau, tų žmonių kurie savo 
protu galvoja, pagal savo są
žines balsą gyvena, kunigams 
nebetiki ir taip vadinamų baž
nyčios t i esu n^liįjįlĮo šven- 
toniis< nei-dievišį>onįis£ laisvie
ji žmones gali spindėte spin
dėti gyvepimp dorybėmis, o ku
nigai vis tiek apšauks juos 
“bedieviais’, ‘ 
tvirkėliais”, 
dar kitokiais.

Rokas tylėjo, nes jąm istori
jos faktai buvo dar svetimi, 
nežinomi.

—O ką jie ten daugiau apie 
mus, Amerikos lietuvius, šne
ka?—neiškentė daygiąu nepa
klausęs Antanas.

—Nugi, ar pažįsti, Antanėli, 
Kalvių Milą, kurio brolis kuni
gas čia netoliese, sako, kur nors 
tarp šitų kalnų gyvenąs jr inti
sų broliams dievo žodį skelbiąs?

“pagedėliais”, “iš-
“paleistuviais” ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
*• z

SENIAUSIA |R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO į STAIGA

ambulancę, 
' diena ir naktį

Visi Telefonai YARDS 17414742
460^07 So. Hermitaffe Avė. 

, 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite Inusų radi o programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILO SALTIMIŲRU,

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitįkimų 
iųos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1S73.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Vajanaos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Kiti LietuviaiDaktartd
Ofisas Canąl 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 W. Cermak Road 
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DK. 3EKTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel, Kępwoę4 5107,

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 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

TeL Office Wentworth 6330
Rez. J^yde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja ‘ '
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR, HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

No. 2417

» "" ■■■■■- —", —V r..

Garsinkitčs “N-nose
Ądjresąs

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT REPT 
| 1738 $Q, Halsted St,. Chicago, Ilk

Čia įdedu 10 centų ir prašąu atsiųsti map Pavyzdį Np

I Vardas ir pavardė

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąląndos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

COPR. i^o. NCSD^CRAFT SERVICE, INC.

/VALU HANGING PATTERN £417
No. 2417T-Pąveįkt>lą$

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik: 

4 Ir 7 iki 9.
Pjrmadiepįais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr, V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
33<3 S, HALSTED ST.

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 pp piętų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namu telefonas Brunswick S597

K.P.GUGIS•
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1239

Ofiso tel. CENTRAL 18?4
Namų Tel.—Hyde Pąrk 3395

S, F. MAŽEIKA
3319 Utvanięa Ąvenue

. ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituaniea Avenue Phone Yards 4908

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Yards 1189

LACHAWięz ĮR SŪNUS 
2314 We§t 2$rd Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270

aaaaaaaauaaBaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Cicero

tai . J*

Yards 07821646 West 46th Street

Phone Cicero 2109
■ . "J"

4348 S. California Avenue

if nuluptą pažinčiau. Ir tuoj 
pasakiau, kad jis čia ne tiek 
dievo žodį skelbiu, kiek soci
alistus ir laisvamanius keikią.

—Tąigi, Antanėli, taigi. Ma
tyti, kad jis keikia, nes savo 
broliui rašytame s laiške visko 
ir ant tamstos prirašė.

—Visko?! O ką jis , galėjo 
ant manęs rašyti? AŠ nieko blo
go nepadariau nei jam, nei ki
tam kąm.

—Aš tikiu, kad tamsta ne-

taipstą esi labai geras ir teisin
gas žmogus. Bet kunigas Miląs 
kitaip apie tamstą mano, ki
taip ir savo broliui rase. Jis rą- 
šė, jog tamsta esi baisiai sų- 
šliuptarnėjęs, baisiai pagedęs, 
—taip baisiai, kad, sako, net

rašęs—locnu savo kraujų . ..
—Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!—ne

galėjo juokas tvertis Antanas.

— Palauk Antanėli. Ncsįjųo^. 
Tuoj pasklido žinips po visą 
punipiją, Tuoj pradėjo visi 
šnekėti, kad tamsta* sako, tiK’ 
rai esąs sų velnių susidėjęs, 
jam dūšią užstatęs ir už tai, 
sako, “jis gaunąs tuos pinigus, 
kuriuos savo pąėiąi ir vaiRaiųs 
dažnai siunčią. Įš kpr gi jis, 
są^o, tuos įimtus, thps tek*’ 
tąnčiųs įm(U

- i —Ha-ha-ha! Hą-bą-hą!—nęt

NARIAI
Chicagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

6834 So. W.estern Ąvę

Ambųjancę
Patarnavi
mas Diena

ir naktį
TURIME

KOPLYČIAS
SOŠE MIESTO 

DALYSE
BiiilUPŲtiliĮiHiapjiipiiafi.ifiiiin

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court, Cicero

Phone Grovehill 0142

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Stręęt YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781

SKYRIUS: 42-44 East 108th $treet

4704 So. Western Avenue
ALBERT V. PETKUS

Yards 1138

Phone Lafayette 8024

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Re?.-. 6031 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Resideące Tel. ĘEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofįąo valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Telefonas YARDS .0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
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Clevelando ir Ohio Žinios
■ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Majoras Burton kandidatuoja į senatorius. — SLA 136 
kuopos kortavimo vakaras. — čalis nepatenkintas. 
— Kalba vienaip, o daro kitaip. — Nepamirškime 
savo reikalų. — Pats save plaka. — Nelaimes už
klupo Stasį čerauką.

Kaip pirmiau buvau rašęs, 
musų miesto majoras Burton 
stato savo kandidatūrą į S. V. 
senatorius, ir jau pradedama 
agitacija varyti už jį. Jau įvai
rių miesto valdžios departa
mentų vadai pasižada už jį agi
taciją varyti. Viskas butų tvar
koje, jei jie tą agitaciją vary
tų savo kaštais. Bet bloga yra 
tai, kad piliečiai savo kailiu tu
ri atsakyti. Atskaita parodė, 
kad vien tik išrinkimui į majo
ro vietą Burton praleidęs per 
keturiasdešimt tuksiančių do
lerių. O tuo tarpu majoro al
ga siekia iki penkiolikos tūks
tančių dolerių per metus. Tai 
čia jau galima suprasti, iš kur 
tie pinigai atsiranda. Jeigu 
žmogus praleidžia daugiau, ne
gu savo algą darbui gauti, tai 
jau kur nors šuo yra pakastas.

Prieš majoro rinkimus jau 
buvo daug darbininkų paleista

’iš miesto darbų. Buvo tvirtina- 
'ma, kad reikia pinigus taupyti 
kitiems reikalams. Tas pats ga
li ir dabar būti. Daugelis turė
dami miesto darbus ir piliečių 
apmokami varys agitaciją ne- 
atlikdami tinkamai savo parei
gų. Ir nors jų darbas šlubuos, 
bet algos jiems bus mokamos.

Burton būdamas miesto ma
joru daugiausia pasižymėjo 
nuosavybių taksų pakėlimu. 
Gal ir bus pirmutinis majoras, 
kuris daugiausia varosi už lak 
sų pakėlimą. Jam vis trūksta 
pinigų miesto reikalams tvar
kyti. Taigi, jeigu jis į senato
rius patektų, tai nieko gero iš 
jo nebus galima tikėtis. Juo la
biau, kad jis yra pasižymėjęs 
kaipo kapitalistų fabrikantų 
įrankis. Laike streikų jis duo
da policiją pulti darbininkus ir 
ginti fabrikantų interesus. Dau
gumas lietuvių yra prieš jį nu
sistatę.

NAUJIENU-ACME Tclephoto
SOUTH BEND, INI). — John A. Marks elektro

technikų unijos agentas (po dešinei), kuris, sakoma, 
prisipažinęs Indiana ir Michįgan elektros kompanijų 
dinamitavimu.

tiek ir tięk pinigų jau pasiųsta,

Ž.noma, kad atskaitos turėtų 
būti paskelbtos. Gal butų ir 
sunku visas smulkmeniškai pa
skelbti, bet visgi turėtų būti nu
rodyta, kas gauna pašalpą, ko
kie žnionės ir kokiose vietose. 
Tą daro net ir mažiausios drau
gijėlės. žmonės, pamatę atskai
tas, nįeko negalėtų prikišti ir 
butų duosnesni savo kraštui. 
Čia Karpius nevietoje karščiuo
jasi ir pats sau per žandą mu
ša. Karpius puola mane už tam 
tikrus žodžius mano pasakyto
je kalboje, Aš jam patarčiau 
tik savo spyčius pertikrinti, o 
ne kitus niekinti. Jei kalbėto
jas pats save giria, tai jau blo
gas reikalas. Pasakyta kalba vi
suomet reikia palikti klausyto
jams spręsti, ar ji buvo verta 
klausyti ar ne, o ne pačiam sa
ve aukštybes keltis, o kitus že
minti.

Bet ką darysi: Karpius, ma
tyti, taip ir pasiliks nesubren
dėlis. O iš tokių daug reikalau
ti nė negalima.

Iš Lietuvos
VIEKŠNIAI, Mažeikių apskr.

— šis miestelis iki 19 šimt
mečio pabaigos neturėjęs gy
ventojų daugiau kaip 60, 1792 
m. iš karaliaus Stanislovo Au
gusto buvo gavęs Magdeburgo 
teises su herbu: 3 žvaigždės 
su /vainiku žydriame fone. 1838 
m. vedant Liepojos Romnų ge 
ležinkelį, Viekšnių miestelyje 
buvo norėta padaryti geležiu 
kelio mazgą, bet rusų inžinie
rius negavęs iš Viekšnių žydų 
už tai reikalaujamo 500 rub
lių kyšio, mazgą stotį pastatė 
prie tuomet menko Mažeikių 
kaimo pelkėtame miške. Šian
dien Mažeikiai yra gyvas gra
žus apskrities miestas, o Viek
šnių žydai ir šiandien savo le
vus tebekeikia. Viekšnių mie 
stelis dabar turi 3000 gyven
tojų, kurių dauguma lietuviai
— žemaičiai. Verčiasi amatais 
plačiai

Ar Vidurių Užkietė
jimas Kliudo Jūsų 

Darbui?
Ar Jur afRllIekate rbvo darbe — nepajėg-lat 
atlikti savo užduotiem gerai, dėlto, kad jau- 
ėiatės prastai, nenormaliai, esat pavargę? 
Tad patįkrink pats «avo. Gal dėl vidurių 
užkietėjimo jus taip jauėnatėa Gal jum* 
reikalingas lluosuotojas. Jeigu tai jums yra 
—pamėginkit Ex-Lax ! \
Paimk plytelę ar čvi nrieS einant gulti Šią
nakt . . . Ex-Lax gardus kaip skanus Šoko
ladas. O ryte pamatysi, kaip daug geriau 
iausies po gero viaifcko vidurių IR valymo. 
Ex-Lax veikia gerai — bet Švelniai, be ii- 
sitempimo ar nesmagumo.
Ex-Lax yra patikimas Šeimyninis liuosuo- 
tojas — geras visiems, nuo senelio iki mažo 
vaiko. 10c. ir 25c. dėžut’s visose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMCGnžIOJIMUt 
ATSISAKYKI*! JJ PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite origlnalio Ex-Lax.

fr-"1

išvystyta keramika 
Miestelis stovi prie gražiosios 
Ventos upės. Įsteigtas 1636 m.

SUTAUPYK 500 ant $1.00 
pirkdamas muzikai} Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas—
GOLDSTEIN

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

SLA 136 kuopa rengia korta
vimo vakarą kovo 2 dieną Lie
tuvių salėje. Dovanos skiriamos 
prie kiekvieno stalo, o įžanga 
tiktai 20e asmeniui. Likęs pel
nas skiriamas naudingam tiks
lui. 

• • •
“Dirvos” čalis ir jo draugai 

vis dar nepasitenkina Liet. Kul. 
Darželio valdybos rinkimais. 
Mat, Čaliui nepatiko, kad nie
kas nesiskaitė su jo padiktavi- 
mu. Dėlei to jis ir pyksta. Ma- 

■j žas vyras, bet jo Jumoras labai

tvarką
ir darąs gerą svarbus momentas šioje šalyje. 
Ohio valstijo- Ir nuo tų rinkimų daug pri-

atskaita rododabar
Bricker leidžia dai.i-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
vra naudingos

didelis. : S’<*- g
• • •

Tik keli mėnesiai atgal repub- 
likoniškas gubernatorius Bri-
cker pasigyrė, kad jis savo iš-

MADOS

4398-—Pavasarinė suknelė sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

laidas mažinsiąs 
’inansinę 
je-

Bet kai 
tai ponas
giau valstijos pinigų, negu bile 
euris kitas buvęs gubernato
rius. 1939 metams buvo paskir
ta trisdešimt astuoni milijonai 
dolerių daugiau, negu buvo nu
statyta išleisti per 1939 metus.

v ne tik kad ponui Brickeriui 
neužteko tų * paskirtų pinigų 
valstijos reikalams tvarkyti, bet 
dar arti milijono dolerių pasi
darė skolos. Taigi, matyti, kad 
juo daugiau pinigų -tie ponai 
gauna, juo daugiau jie'išleidžia.į ■ ’ X fNebūtų bloga, jei jie leistų 
geriems tikslams. Bet taip nė
ra: labai daug pinigų išleidžia
ma vien tik politiškiems rei
kalams. Keli metai atgal pilie
čiai nubalsavo keturiais balsais 
orieš vieną, kad seniems žmo
nėms pensijos butų mokamos 
iki $25 per mėnesį, užuot da- 
oar gaunamų 15 dolerių, iš ku
rių žmogus niekaip negali pra
gyventi. Faktiškai net už kam
barį negali užsimokėti. Dar ir 
tą mažą sumą 
turi labai daug 
nuo vieno prie 
sutvarko. Taigi,
aikas piliečiams 

duoti saktį tiems politikieriams.

klausys šalies ateitis. Kiekvitv 
nas darbo žmogus turi apie tai 
pagalvoti. Kiekvienas pilietis 
turi rimtai susimąstyti, kad 
Amerika turi būti pirmoje vie*- 
toje kaipo musų nauja tėvynė, 
kurioje mes suradome prie-

turime žodžio ir spaudos laisvę, 
reikia lik darbininkų susitari
mo, kad butų galiama tą laisvę

kol gauna, lai 
prisivaikščioti 

kito, kol viską 
ar jau nebūtų 

susiprasti ir

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No..............

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

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

merikos spauda pripildyta įvai
rių žinių, įvairios propagan
dos prieš vienus ar kitus. Galų 
gale nebegalima susivokti, kiek 
tos žinios yra teisingos, ir ko
kia tikra padėtis yra. Amerikos 
kapitalistai šaukia, kad reikia 
gelbėti tą ir tą šalį nuo pražū
ties, reikia gelbėti nuo tam 
tikrų politiškų užsikrėtimų. Jie 
buk tai nori Europos žmones 
išgelbėti nuo didelio vargo ir 
prapulties.

Bet ar jie daug rūpinasi vie
tos reikalais? Ar ta kapitalistiš
ka spauda šaukia, kad reikia 
gelbėti Amerikos piliečius nuo 
pražūties ir vargo. Ne. jiems 
tik rupi didesni interesai, ku
riuos jie turi Europoje ir čia 
pat Amerikoje. Jiems darbo 
žmonių likimas nerupi nei Eu
ropoje, nei Amerikoje. Jeigu 
tik ką Booseveltas sumano dar
bininkų gerovei, tai jie tuoj tą 
sunaikina ir nesirūpina darbi
ninkų likimu. Mes visi atjau
čiame pasaulio padėtį. Atjau
čiame darbininkų likimą, bet 
turime ir tą atsiminti, jog ir 
musų pačių naminiai reikalai 
neturi būti pamiršti. Amerika 
yra musų nauja tėvynė, kurio
je mes ir savo amžių baigsime.

Amerikos prezidento rinki
mai jau artinasi. Tai bus gana

Vietos veikėjas p. Stasys Ce- 
rauka buvo smarkiai apsirgęs, 
net porą savaičių buvo į lovą 
paguldytas po priežiūra Dr. J. 
T. Vitkaus. Dabar vėl pradėjo 
sveikti. P-ną Čerauką ištiko ne
laimės viena po kitos. Buvo 
gatvekario užgautas, ir kaip tik 
pasveiko, tai tuoj kita liga pri
simetė. Bet dabar vėl viskas 
taisosi. Linkėt’na. kad daugiau 
lokių nelaimių nepasitaikytų.

Jonas Jarus.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- * 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

KINIAI Visokios h
MADOS

“Dii •vos” Karpius pats sau 
duoda per abudu žandu: iš kai
rės ir iš dešines pusės. Well, 
gal nebus 'tfiip skaudu, kada 
pats save muša. KĮlas visgi gal 
kiek skaudžiau užduotų.

Vasario 11 dieną jis prisi
taikęs prie katalikų naujosios 
parapijos surerige^endrai Lie
tuvos paminėjimo dieną ir pu
sė ceremonijų įvyko parapijos 
salėje, o antra pusė turėjo įvyk
ti Lietuvių salėje. Pagal sutar
tį buvo galima viską gražiai 
atlikti.

Bet štai prakalbų melu Lie
tuvių salėje vienas iš kalbėtojų 
kiek uždrožė Lietuvos kunigiy 
jai už jų tam tikrus pasielgi
mus. Tatai sukėlė nemažai 
triukšmo ir piktumo tarpe ka
talikų ir Karpiaus šalininkų.

Bet Karpius, kaip ir visuo
met;, tuoj norėjo pasidaryti tar
pininku ir savo kailį išgelbėti, 
kad katalikai jį vėl pamylėtų 
ir nuo parapijos nepavarytų. 
Jis tuoj savotiškai išaiškino, 
kad kiekvienas kalbėtojas turi 
teisę savo mintis pareikšti. Jei, 
girdi, visi vienocĮai kalbėtų, tai 
pasidarytų vienpusiška. Vadi
nasi, aš geras vyras ir katali
kams ir tautininkams, tik ma
nęs pasigailėkite ir toli nuo 
savęs neatstumkite.

Po savaitės laiko Akrono lie
tuviai surengė taipgi 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą ir pasikvietė kalbėti 
Karpių, Jarų ir Chesnulį. Ną, 
ir trys skirtingų minčių kalbė
tojai išdrožė po spyčių nuo vie
nos estrados. Kiekvienas pareiš
kė skirtingas mintis. Tokiu bū
du vienpusiškumo nebuvo.

Bet ar Karpius visiems tą 
laisvę ir lygybę pripažino? Ne, 
jis spėjęs namo parvažiuoti, 
tuoj savo “Dirvoje” kitus išnie
kino, o save pagyrė kaipo aukš
tą tautos vyrą. Tam ponui la
bai nepatikę, kam Chesnulis 
pasakė, jog Rusija išlaikė savo 
žodį. Nepatiko ir Jaro reikala
vimas, kad Lietuvos valdžia tu
rėtų duoti nors kokį apyskaitą, 
ką su tais pinigais padaro, ku
riuos susiunčia Amerikos lietu-* 
viai. Konsulų., pranešimų, kac

Padėti Pinigai kas Menes} Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš- - - - - - -  $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
pąbar Mokame 3^2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

. $2.45 UZ “
pritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir ųedėlioj iki 4 vai. popiet. 

Joseph F. Budrik
Furniture House

3409-11 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 2151

'•i
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Pirmas ir vienintelis Ghicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkvieČia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

LOAN ASSOCIATIONof Chicago 

’JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

arcus

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Kasdien
iki

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
ir kitus (domius 

pranešimus.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTV

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y
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Trys taikos kampanijos
Europoje dabar yra du “specialus” prezidento Roose-

PATYRIMAS—GERIAU
SIAS MOKYTOJAS

velto pasiuntiniai, kurie tyrinėja taikos prospektus. Vie
nas jų Sumner Welles, keliauja iš sostinės į sostinę; ant
ras, Myron Charles Taylor, sustojo Vatikane ir ketina 
tenai pabūti ilgesnį laikų.

Bet Jungtinių Valstijų valdžia veda tuo pačiu laiku 
dar ir trečių “taikos kampanijų” per savo reguliarius di
plomatinius atstovus svetimose šalyse.

Apie šitų valdžios veikimų suteikė šiek-tiek informa
cijų spaudai valstybės sekretorius, Cordell Hull. Jisai sa
ko, kad jo departamentui daugiausia rupi apsaugoti pa
saulį nuo “autokratijos, regimentacijos ir ekonominio to
talitarizmo jėgų” įsigalėjimo, šituo tikslu Amerikos pa
siuntiniai gavę instrukcijas kalbėtis su kitų šalių valdžio- 
mis.

Iš to galima numanyti, kad sekretorius' Hull rūpina
si daugiausia ekonomine taikos klausimo puse, tuo tarpu 
kai “asmeniniai” prezidento Roosevelto pasiuntiniai tyri
nėja dirvų iš politinio taškaregio.

Europa žiuri į jų pastangas skeptiškai.

Lietuvoje buvo žmonių, kurie 
tikėjo Maskvos propagandos 
melais ir manė, kad sovietų 
Rusijoje žmonės gyvena labai 
laimingai ir kad jų valdžia tik
rai darbininkiška. Bet kai sovie
tų raudonoji armija ir komisa
rai atvyko į Vilniaus kraštą ir 
vietiniai gyventojai tūrėjo pro
gos tuos “ateivius iš rojaus” per 
dvejetą savaičių stebėti, lai jų 
nuomonė visai pasikeitė., Sovie
tų garnizonai Lietuvos “bazėse” 
savo varginga išvaizda irgi da
ro nekokį įspūdį.

“Naujienų” specialus kores
pondentas Lietuvoje, Betkas, 
savo pranešime pastebi:

“Jei Lietuvoje, kaip ir ki
tur, buvo sovietizacijos šali
ninkų, tai dabar jie tirpsta, 
kaip pavasarį sniegas.” (žiur. 
“N.”, vasario 28 d.)
Patyrimas tai geriausias mo

kytojas. Jeigu tie karštuoliai, 
kurie, Amerikoje gyvendami, 
sapnuoja apie “laimę” Stalino 
karalystėje, gautų tenai pabūti 
bent dvejetą mėnesių, tai jie vi
sam amžiui išsigydytų nuo “ko
munizmo”.

REIKALAUJA SROVIŲ 
LYGYBĖS

Neseniai įvykusiame suvažia
vime, New Yorke, Am. Liet. 
Kat. Federacijos taryba išreiš
kė pageidavimą, kad Lietuvoje, 
galų gale, butų sulygintos visų 
srovių teisės. Laiške, kurį ji 
adresavo ministeriui pirminin
kui, p. A. Merkiui, tarp kitko 
sakoma:

“Kol kas Amerikos lietu
viai vis dar tebelaukia kitų 
srovių lygybės su tautininkų 
srove, kuri Lietuvoje vis dar 
naudojasi privilegijomis. Jei 
kitos srovės butų lygiai trak
tuojamos ir tinkamai val
džioje atstovaujamos, tai vi
sai išeivijai atsirastų daugiau 
noro remtii visus valdžios žy
gius Lietuvoje ir svetur. Ka
ro pavojai irgi ragina musų 
organizacijų atstovus prašyli 
p. Ministerį Pirmininką pa
sukti Lietuvos vairą platesnės 
ir pilnesnės vienybės keliu.”

j
Deja, tautininkants Lietuvoje 

įsigalėti padėjo krikščionys de
mokratai, remdami gruodžio 17 
d. 1926 m. perversmą. Po to 
biaurdūs “pūčo” Lietuva buvo 
pčr 12 hietų valdoma diktato
riškai. Taip įsisenėjusį piktą da
bar, žinoma, nelengva pašalinti.

Ekonominiai klausimai
Valstybės sekretorius Hull, kaip atrodo, gali pasitar- 

hauti taikai daugiau, negu Roosevelto specialus pasiun
tiniai. Jisai, matyt, neturi iliuzijų, kad taika gali įvykti 
tuojaus, todėl jisai žiuri į ateitį.

Po karo bus labai kebli problema sutvarkyti ekono
minius santykius tarpe tautų. Pasauliui, iš tiesų, gręsia, 
anot sekretoriaus.Hull’o, “autokratijos, regimentacijos ir 
totalitarizmo” įsigalėjimas valstybių ūkiuose, ries tos re
akcinės jėgos stiprėja vis labiau ir labiau.

“Autokratija” tai tokia tendencija ekonominiame gy
venime, prie kurios kraštas stengiasi visus savo reikalus 
patenkinti vien tiktai savo resursais, neimportuodamas 
nieko iš užsienio. Jeigu kraštas neturi kokios, nors, me
džiagos, tai jisai bando arba visai be jos apsieiti — kaip, 
pav. negerti kavos, nedėvėti šilkinių drabužių; arba tų 
medžiagą pasigamina dirbtiniu budu (pav. Vokietija ga
mina iš anglies gašoliną ir alyvą).

Ranka už rankos su “autokratija” eina regimentaci- 
ja, t. y. valdžia paima pramonę, finansus, žemės ūkį ir 
prekybą savo kontrolėn. Ji nustato, kokias prekes ir kiek 
jų turi gaminti pramonininkai, ką ir kiek turi auginti 
ūkininkai, ir kokias kainas jie gali imti už savo prekes 
arba produktus. Kai šita ekonominė valdžios kontrolė pa
sidaro pilna, tai ekonominėje srityje įsigali “totalitariz- 
hias” — panašiai, kaip politikoje, kuomet diktatorius ir 
jo klika sukoncentruoja savo rankose visą valdžią.

Ekonominė autokratija buvo įvesta pirmiausia sovie
tų Rusijoje. Ją dabar stengiasi pasekti nacių Tretysis 

į, Reichas. Šias dvi stambiąsias diktatūras didesniame ar 
mažesniame laipsnyje bando pamėgdžioti kitos fašistuo- 
jančios šalys. Bet karas daro blogos įtakos ir demokra
tinėms šalims. Karas privertė Angliją ir Francuziją “mo- 
bilizuoti” pramonę, kontroliuoti kainas ir t.t. Net ir ne
utralios šalys — Skandinavija, Belgija, Holandija — yra 
priverstos dalinai įvesti tokią “regimentaciją”.

Natūralūs dalykas, kad Jungtinės Valstijos tuo yra 
susirūpinusios. Jeigu tos “diktatoriškos” tendencijos įsi
galės daugelyje šalių, tai skaudžiai nukentės Amerikos 
užsienių prekyba. O Amerika pagamina daug daugiau, 
negu ji suvartoja. Be eksporto ji negali taEpti.

Tam pavojui ir nori užkirsti kelią sekretorius Hull. 
Gaila, kad visuoinenė nėra painformuota apie tai, kokius 
pasiūlymus jisai daro per ambasadorius ir pasiuntinius 
kitų šalių valdžioms. Ji taip pat nieko nežino apie in
strukcijas, kurias prezidentas Rooseveltas davė Welles’ui 
ir Taylor’ui. Demokratinės šalies valdžia turėtų būti at
viresnė.

nesveika fantazija

Nieko blogo
“Naujienų” korespondentas Lietuvoje praneša, kad 

generolo Raštikio išėjimas trijų mėnesių atostogoms nie
ko blogo Lietuvos politikoje nereiškia.

Gen. Vitkauskas, kuris laikinai eina kariuomenės vy
riausiojo vado pareigas, esųs taip pat “vieningo darbo” 
šalininkas, “tik labiau artimas liberalų tarpe”.
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Prieš keletą melų J. Baltru
šaitis buvo susipykęs su komu
nistais ir buvo pasidaręs karš
tas “demokratijos gynėjas”. Ko
munistai tuomet jį visokiais 
“komplimentais” vaišindavo, ir 
jisai jiems piktai atsikirsdavo. 
Bet dabar jisai jau vėl jų 
“draugas” ir kartu su jais ehia 
“ginti” sovietų Rusiją nuo Suo
mijos “imperialistų”! Brookly- 
ilo koinū-nacių otgane tasai 
žmogelis isteriškai šaukia:

“Taigi tegyvuoja daužymas 
imperialistų Mannerheimo Li
nijos!*^ :
Kodėl gi jisai taip džiaugiasi, 

kad Mannerheimo Linija yra 
“daūžoma”? štai-, kodėl:

“Ir štai”, rūšo Baltrušaitis, 
“prieš Leningradą — mes 
tiktai pernai pajutom esančią 
baisią tvirtovę — šimtus tvir
tovių, ką vienu žodžiu vadi
na Mannerheimo Linija. Šule 
tos linijos -— ne gyvenimas 
Rusijos Kronštadlui, ne gy- 
.Vėnimas Leningradui. ŽUs 
Sovietų apsigynimo galė Va
karuose luojaus, kaip tik Va-

karai (Anglija ir t.t.), pradės 
karą prieš juos.”
Matote, koks baisūs dalykas! 

Tik laimė, kad Baltrušaitis jau 
pernai “pajuto”, koks neapsa- 
toiųas pavojus gręsia sovietų 
Rusijai. Ir, matyt, tą baisų pa
vojų “pajuto”, galų gale; ir so-L 
vietų valdžia, nes ji šoko Suo
miją “vaduoti” ir jos Manner
heimo Linijų (‘griauti”.

“Sovietai vienok nelaukė, 
kada vakarai pradės tą jų 
rengiamą karą. Vakarai pa
tys su savim ėmė daužytis — 
Anglį j oš lordai su savo Vo
kietijos naciais (bet Vokieti
jos naciai dabar jau yra ne 
Anglijos lordų, o Maskvos so
vietų draugai! — “N.” Red.) 
ėmė kariauti... Na, tai ved 
kokia netvarka. Karas eina 
tarpe tų1 broliškų imperialis
tų tautų, kurios visą laiką ta
rėsi kartu užpulti Sovietų Są
jungą.”
Tai nesveikos vaidentuves 

kliedėjimas. Juk visi žino, kad 
Anglija ir Francuzija seniai bu
vo susitaikiusios su sovietų val
džia, buvo pakvietusios ją į 
Tautų Sąjungą ir buvo davusios 
jai vietą Tautų Sąjungos tary
boje. Ar taip elgiasi šalys, ku
rios rengiasi kariauti? Be to, 
juk visam pasauliui yra aišku, 
kad, net kilus karui su Vokieti
ja, anglai ir franeuzai nebuvo 
pasiruošę karo žygiams. Kol 
vokiečiai triuškino Lenkiją, tai 
franeuzai dar tiktai darė armi
jos mobilizaciją. O anglai dar 
ir šiandien neturi didelės armi
jos. Karo lėktuvus franeuzai ir 
anglai yra priversti pirkti Ame
rikoje, mokėdami už juos be 
galo aukštas kainas.

O kai dėl “baisiosios” Man- 
nerheimo Linijos, tai Baltrušai
tis galėjo ūpiė ją “pajusti” tik
tai pernai;’ bet Rusijos valdžia 
žinojo apie ją seniai, nes ta Li
nija buvo Matoma per keletą 
metų. Tačiau Rusijos valdžja 
nematė jbje nieko sau pavojin
go. Dar-1938 m. ji pasirašė su 
suomiais naują draugišką sutar
tį. : '

Kiekvienas žmogus, kuris tu
ri bent kiek sveiko senso, gali 
suprasti, kad tvirtovės yra sta
tomos ne užpuolimui, bet apsi
gynimui. O juo labiau tokios 
tvirtovės, kaip toje Mannerhei- 
mo Linijoje. Tai| ne kokie nors 
galingi fortai su milžiniškomis 
kanuolėmis, kurios neša dešim
tis mylių (kaip fortai Maginot 
Linijoje), bet betoninės budelės 
kulkosvaidžiams, duobės priešo 
tankams pagauti ir apkasai sa
viems kareiviams pasislėpti nūo 
priešo šovinių.

Juokingą Baltrušaičio pasaką, 
kad nuo tų suomių įtvirtinimų 
buvęs “negyvenimas’* sovietų 
Kronštadtūi ir Leningradui, su
muša jau tas faktas, kad per 
tris mėnesius sovietų-rusų karo 
nebuvo nė vieiiaš šuVis paleistas 
iš Mannerheimo Linijos į tuodu 
Rusijos miestu. Ir jėigu suomiai 
iš tenai butų bandę šauti į 
Kronštadtą arba Leningradą, 
tai šoviniai nebūtų taip toli nu
lėkę ! /

Bet Baltrušaitis šiandien yra 
tokiame “dvasios stovyje”* kad 
jam paprasčiausi faktai nieko 
nereiškia. Jisai aklai stoja už 
begėdišką agresoriaus žygį prieš 
mažą demokratinę tautą!

NAUJIENŲ 
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Lietuvojė yra įvestas taip va- < 
dinamas darbo pajamų mokes
tis. Pagal to mokesčio įstatymą, 
kas daugiau uždirba, tai dau
giau ir moka, šitas mokestis tai 
nėra verslo prekybos, ar pra
monės mokestis, — tai yra as
meninio uždarbio mokestis. Ji
sai paliečia visus tarnautojus ii 
laisvų profesijų žmones, kaip 
štai advokatus, gydytojus, inži
nierius ir taip toliau.

Mokestis išieškomas iš taip 
vadinamo savarankaus asmeni
nio ir nesavarankaus. Savaran
kus uždarbis, tai gaunamas 
[profesionalų ir savarankiu Va
dimas tarnautojų gaunami at
lyginimai —- algos.

Dar neturime pereitų metų 
statistikos, kokie uždarbiai bu
vo Lietuvoje profesionalų, tai 
yra tų asmenų, kurie savaran
kiai uždarbiavo. Bet štai jau pa
skelbė nesavarankiu darbu užsi
imančių asmenų metinė pajamų 
lentelė.

Tai įdomios žinios. Iš tų ži
nių mes galime susivaikyti, ko
kius atlyginimus gauna Lietu
voje tarnautojai. Šioji lentelė 
neapima valstybės tarnautojų, 
joje sužymėti tik privačių vers
lovių tarnautojų uždarbiai. Vi
so Lietuvoje buvo tokių tarnau
tojų, kurie mokėjo darbo paja
mų mokestį, 14,963. Pagal tą 
įstatymą darbo pajamų mokestį 
moka visi, kas4 darbą turi, ir 
kurie gauna daugiau kaip šim
tą litų į mėnesį.

Aukščiausias atlyginimas al
gos pavidale-buvo 128,161 litų. 
Tai metinis asmeninis atlygini
mas. Iš viso lokį atlyginimą 
Lietuvoje yra gavęs tik vienas 
asmuo. Du asmens į metus yra 
gavę po 80,000 litų. Ir vėl tik 
vienas asmuo yra bavęs trupu
tuką daugiau kaip šešiasdešimts 
tūkstančių litų į melus.

Mažiau kaip šešiasdešimts 
tūkstančių litų, bet daugiau 
kaip penkiasdešimts tūkstančių 
litų, yra gavę taip/pat du as
mens.

Aišku, daugiausia tokių tar
nautojų, kurie gavo iki 1,500 li
tų į metus — jų viso butą 2,738. 
Iki 1,800 litų uždarbio 2,290 as
menų. Iki 2,100 litų 1,420 as
menų. Iki 2,500 litų — 1,416.

Butų galima čia paskelbti vi
są tų uždarbių lentelę, bet tai 
butų labai nuobodu ją ištisai 
nagrinėti. Trumpai tarus, pra
dedant 8,000 litų metinio uždar
bio ir tiems uždarbiams kylant 
vis aukštyn jau tik dešimtimis 
asmenų skaitoma.

O nuo 2,700 litų iki 8,000 
metinio uždarbio dar šimtais 
skaitomi. Tai bendrai suėmus, 
iš nesavarankaus uždarbio atly- 

1 ginimai nėra dideli ir kartu tie 
atlyginimai nėra labai pasiskirs
tę, kitaip tarus, lyg čia būtų di
desnis lygybės pradas įsigalėjęs, 
žinoma, toli gražu 
idealus, nes vieni 
tūkstančių į metus 
l$iti tik šimtus litų.

Viso iš nesavarankaus darbo 
pajamų butą 47,707,256 litai. 
Tai daugiau kaip keturiolikos 
tūkstančių tarnautojų pajamos, 
kas vidutiniai kiekvienam as
meniui sudaro pajamų į metus 
per tris tuksiančius litų, arba į 
mėnesį apytikriai du šimtu pen
kiasdešimts litų. Tai tarnautojo 
ir darbininko vidutinis mėnesi
nis atlyginimas. Aišku, jisai nė
ra didelis.

Įdomu, kad aukščiausius už
darbius gauna kitataučiai, kurite 
tarnauja tose įstaigose, kurios 
verčiasi kitų valstybių kapitalu 
ir čia Lietuvoje turi koncesines 

, įmones, kaip štai Kauno miesto 
belgų kapitalo eksploatuojamu
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Uždarbiai Lietuvoje

Jautriausiai atsiliepė Skandinavų 
Lietuva turi daug ir kitokių rūpesčių.

Darbo pajamų mokesčiai. — Nesavarankaus darbo as- 
menų atlyginimas. — Kitataučiai naudojasi. — Bel
gų elektros stotis. — Svetimam kapitalui įsiskverbti 
į Lietuvą liko pakirstas kelias. — Atbegėliai sudaro 
sunkią naštą, 
valstybės.

(Mūsų specialaus korespondento Lietuvoje)

jisai nėra 
dešimtimis 
uždirba, o

elektros stotis, olandų elektros 
priemonių prekyba ir panašiai.

Vadinasi, Lietuvos uždarbiais 
daugiausia šildosi svetimi. Va
dinasi, svetimas kapitalas Lietu
voje žiauriai eksploatuoja Lie
tuvos gyventojus.

Bet juk ne vien taip Lietuvo
je yra. Visur svetimas kapitalas 
žymiai žiauriau vietos gyvento
jus išnaudoja, tai jau kolonija- 
les politikos padariniai. Lietuva 
savų kapitalų daug neturi ir jai 
tenka kartais užleisti kai kurias 
sritis svetimiems eksploatuoti.

Žiauriausiai Kauno gyvento
jai yra eksploatuojami, tai bel
gų elektros stoties, dėl kurios 
savo laiku Lietuvoje net strei
kas buvo kilęs. Bet jau dabar 
Lietuvoje niekur elektros stotis 
statyti svetimiems neužleidžia 
ir stengiasi savo pajėgomis c- 
lektros stotis steigti, šioje srity
je daugiausia imasi darbo savi
valdybės, o be to, valstybės ka
pitalu yra organizuota tam tik
ra akcinė bendrovė, kuri sten
giasi visą Lietuvą elektrifikuoti. 
Reiškia, šioje srityje svetiniam 
kapitalui galutinai įsiskverbti į 
Lietuvą pakirstas kelias.

Svetimo kapitalo vedamose į- 
monėse, aišku, tik jų direktoriai 
svetimšaliai gauna didelius at- 

• lyginimus, o eiliniai tarnautojai, 
kurie išimtinai yra Lietuvos pi
liečiai, tokių didelių atlyginimų 
negauna.

Prekybos srityje tas pats, kas 
ir pramonėje. Tos įmonės, ku
rios verčiasi svetimu kapitalu, 
vietos tarnautojams duoda la
bai mažą atlyginimą, o tų įmo
nių direktoriai kitataučiai ski
ria sau dideles algas.

Bendrai suglaudus, Lietuvoje 
tiek darbininkų, tiek tarnautojų 
algos yra nedidelės. O be to, iš 
tų algų dar be darbo pajamų 
mokesčio, kuris siekia dabar iki 
net 18%, dar daromi atskaity
mai į socialinio apdraudimo į- 
staigas, ir reikia pirkti privalo
mai Vilniaus paskolos lakštus. 
Tai karo metu Lietuvos tarnau
tojų ir darbininkų medžiaginė 
padėtis žymiai sumenkėjo.

Paskutiniu metu tarnautojų 
ir darbininkų atlyginimo klau
simas yra paaštrėjęs. Mat, pra
gyvenimo sąlygos, kad ir ne
daug pabrango, bet jos vis dėl 
to yra pasunkėję. Tiesa, darbo 
pajamų mokestis nuo sausio 
mėnesio šešiais procentais bus 
mažesnis. Tie šeši procentai bu
vo pridėti tik karui prasidėjus, 
kai krašte iš viso prasidėjo sun
kesni finansiniai reikalai, čia 
ne tik karas finansus paveikė, 
bet žymiausiai tai Klaipėdos 
krašto praradimas.

Dėl Klaipėdos jau buvo šiek 
tiek išsilyginta, bet Vilniaus sri
ties dalies atgavimas vėl dides
ne našta Užgulė Lietuvos iždą.

Tais sumetimais laikinai bu
vo padidinti šešiais procentais 
darbo pajamų mokesčiai. Vil
niaus srities atgavimas, reikia 
laukti, neigiamai veiks Lietuvos 
finansus bent metus kitus, iki 
tame krašte žemės ūkis bus tin
kamiau sutvarkytas, iki čia bus 
pramonės renkalai pakelti.

Tokiam tvarkymui bent pora 
metų būtinai reikalinga, nes že
mės ūkio staiga per vienerius 
metus nesutvarkysi. Juk jau 
vien lik javų derliui suimti rei
kalinga pusė metų, o kad pra
simanyti geresnių veislinių gy
vulių, tai pravers metai kiti. Gy
vulio pardavimui ir darbui per 
vienus metus neužauginsi. O ge
rų veislinių gyvulių Vilniaus 
krašte visai nebūta.

Be to, patsai žemės ūkis ra
cionaliai visiškai nebuvo veda
mas. žemės reforma iki ji su-

sitvarkys, taip pat neigiamai ku
rį laiką veiks visus Lietuvos fi
nansus.

Tiesa, šiuo metu gerai eina 
maisto produktų eksportas, bet 
cainos nedidėja, nekyla. O da
lis tų maisto produktų dabar 
turi eiti Vilniaus krašto gyven
tojams, nes jie iš savo išteklių 
negali pramisti. Tai sunku lauk-^ 
ti, kad greitu laiku ir Lietuvos 
darbininkų ir tarnautojų me
džiaginė padėtis sustiprėtų.

Tai ne juokai, vien tik dėl 
karo atbėgėliams maitinti da
bar Lietuva turi daugiau, kaip 
milijoną litų į mėnesį išleisti! 
Tiesa, Lietuva gauna ir iš ki
tur aukų, štai USA Raudonasis 
Kryžius jau jų atsiuntė, bet tai 
vis mažmožiai.

Tuos kraštus, kuriuos karas 
tiesioginiai nėra; palietęs, sunku 
įtikinti, jiems įrodyti, kad ma
žulei Lietuvai tikrai sunku ke
letas dešimčių tūkstančių atbė- 
gėlių maitinti?

Juk jei toksai karo atbėgėlių 
skaičius atsidurtų, sakysime, U. 
S.A., tai butų tik lašas vandens 
juroje, o Lietuvai tai sudaro ’ 
dešimts procentų visų gyvento
jų, kuriuos tenka maitinti, rė
dyti, jais rūpintis, o jie juk čia 

. neprodukuoja!
Jei U.S.A. atsirastų dar de- 

. šimts procentų jos visų gyven- 

. tojų tokių atbėgėlių, kuriuos 

. tektų maitinti, tai ir jus visi 

. skaudžiai šią naštą pajustumė
te!

Tai ne juokai!
Iš tolo gal kam atrodo šioji 

našta nėra jau taip sunki, bet 
mes ją visi gana skaudžiai ir 
kantriai turime nešti! Skau
džiausiai, žinoma, visa tai jau
čia, kaip paprastai būva, tie, 
kurie Lietuvoje ir šiaip iki šiol 
mažai uždirbo.

Jei tenka vieno mėnesio atly
ginimą skirti vien tik paskolos 
lakštams įsigyti ir jei ir šiaip 
galas su galu vos suvedi, tai jau 
visai sunku pasidaro. Bet gi 
tenka viena pasakyti, kad visi 
kantriai tą sunkią naštą neša ir 
tikisi, kad bent ateityje busią 
lengviau, o pagaliau gal supras 
Lietuvos padėtį ir tie kraštai, 
kurie tiesioginiai, ar netiesiogi
niai karo nėra paliesti, bet iš 
karo tik pasipelno.

Reikia manyti, kad nors ir 
šiais laikais žmoniškumas nėra 
dar galutinai dingęs ir atsiras 
kas Lietuvos padėtį supras ir 
padės jai tą sunkią svetimą naš
tą nešti. Iki šiol jautriausiai

dinavijos valstybės, kurių Rau
donasis Kryžius jau ne vienų 
kartą yra atsiuntęs aukų karo 
atbėgėliams šelpti. Skandinavi
jos valstybes karo pašonėje gy
vena, tai jos greičiau supranta 
ir savo kaimynės padėtį.

Bet štai turtingoji U.S.A. at
sisakė bent nedidelę karo aibe* 
gėlių naštą pas save iš Lietuvos 
pasiimti!

Lietuva dėjo pastangas, kad 
dalis karo atbėgėlių galėtų iš
važiuoti į U.S.A.,. bet iš lenais 
gavo neigiamą atsakymą.

Žinoma, yra labai lengva at
sakyti ir pasižadėti sušelpti: pa
žadai, yra sakoma, kaip sapne 
radiniai 1

Čia tyčia suminėjau ir Lietu
vos tas naujai užgriuvusias be
das, kurios, kad ir tiesioginiai 
nieko bendro neturi su Lietu
vos tarnautojų ir darbininkų 
uždarbiais, bet šiuo metu jos la
bai stipriai veikia ir tuos už
darbius. Mes visi esame privers
ti aukotis!

Kas daryti su tais kelių de
šimčių tūkstančių karo atbėgč- 
lių, kurie čia pas mus gyvena 
ir nori taip pat valgyti. Juk tai 
yra gyvi žmonės!

O be šių vargų, Lietuva dar 
turi daug savų rūpesčių, kurie 
kiekvienam musų labai yra ar
timi, nes kiekvieno musų tie 
rūpesčiai paliečia asmeninį gy
venimą. —Betkas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**
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VILNIAUS KRONIKA
žemes ūkio vargai Vilniaus 

krašte.
Ir karo padarinių ir ypatingų 

šalčių šios žiemos metu pasėko
je Vilniaus krašte ūkininkai bai
siai yra nukentėję.

Vilniaus Kraštui Remti Ko
miteto kiekviename posėdyje 
svarstomi budai ir priemonės 
tam reikalui padėti. Pagalbą 
ruošia musų ekonominės orga
nizacijos Pienocentras ir Lietū
kis, ruošiasi dideliam šalpos 
darbui, pavasario sulaukus, ir 
Žemės Ūkio Rūmai.

Vilniaus laikraščiuose pa
skelbta, kad Žemės Ūkio Rūmų 
Vilniaus Apygarda 1940 me
tams jau paruošė savo darbų 
planą, kuriame tarp kitko nu-

mato Vilniaus srities žemės u- 
Kiui pakelti įvairių pašalpų ligi 
200 tūkstančių litų. Tų pašalpų 
tikslas yra remti įvairius kul- 
turinius žemes ūkio darbus. Į 
tą pašalpos numatomą sumą ne
įeina personalo atlyginimas ir 
neįeina bet kurios technikinės 
išlaidos, vadinasi — visa suma 
200,000 litų bus sunaudota ap
leistam Vilniaus srities žemės 
ukiui sušelpti.

Tiesa, tokia suma atrodo ga
na stambi, tačiau ji yra maža, 
palyginus ją su ta daugybe 
SKurdo, kurs yra Vilniaus kraš
te. Jau nekalbant apie karo at
neštus vilniečiams vargus, ir 
pati gamta dar prisidėjo prie tų 
vargų padidinimo. “Jau kai bė
da, tai ji ne viena atrieda’’ — 
žmonių sakoma. Dideli šios žie
mos šalčiai pridarė baisiai daug 
žalos ūkininkams ne tik Vil
niaus srityje, bet ir visoje Lie-

kaviniu, Lenkijos Žydų Federa
cija Amerikoje kreipėsi į Lie
tuvą, prašydama sudaryti miš
rų žydų ir lietuvių komitetą, 
kurs registruotų visus norinčius 
iš Lietuvos išemigruoti žydus 
atbegėlius. Tokia įstaiga jau 
veikia, tai yra žydų Pabėgėlių 
Registracijos ir Išeivybės Komi
tetas, kurį sudaro šie veikėjai: 
lietuvių visuomenės — kun. VI. 
Mironas, Jonas Vileišis (pirm.), 
Dr. J. Navakas, Dr. R. šliupas 
(iždininko pavaduotojas), Pulk. 
Dr. Ingelevičius; iš žydų visuo
menės — vice-pirmininkas Dr. 
R. Rubinšteinas (“žydų Balso’ 
redaktorius), iždininkas banko 
dir. Dr. G. Volfas, Dir. J. Ro- 
zovskis, adv. M. Garfunkelis ir 
rab. S. Sniegas. Komiteto gene
raliniu sekretorium pakviestas 
buv. amerikietis K. Vairas-Rač- 
kauskas. Komitetas veikia Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus glo
boje.

Pabėgėlių šiandien priskaito- 
ma Vilniaus krašte apie 75,000, 
kartu su tais, kurie neturi tei
sių gauti Lietuvos pilietybę.

VISAS LAIŠKAS 
P. ŽADEIKIŲ!

(Skaitytojų nuomonės)

METODISTU DVASIŠKIS
KONTROLIUOJA KONGREGACIJĄ

Moko Narius Bažnyčioje
Sustabdyti Kosulį

Kaip

Ramink 
Raumenų 

Sustyrima ir 
Skaudėjimus

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuktos iki Vi
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
Neatniiinta 6x0. 8x10. 0x12, 0x10,11x10 
Vertė nuo *6 iki 360. Dabar 33 iki 320 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 12x18, !O%xl0 
Vertė 320 Iki 3»W. Dabar 310 iki 312 

Ir aukAČ.
13 0x12 tikrų oricntaliij, 50 kitokių 

Mlero* 2x1 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
IOOO Jardu karpetij po 30c Jard ir ank&č.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI —

6208-16 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

Laikotarpyje prieš sausio 
mėn. 20 dieną visoje Lietuvoje 
šalčiai siekė vietomis net ligi 38 
laipsnių. Kol kas dar ūkininkų 
nuostoliai nėra žinomi, tačiau 
teko iš daugelio vietų girdeli, 
kad vaismedžiai soduose sutru
pėjo nuo šalčių, kitur sušąlo 
ūkininkų galvijai, sušalo run
keliai ir bulvėj Yra net baimės, 
kad, pavasariui atėjus, ūkinin
kai neįurės bulvių ir sėklai, ži
nant, kad daugelyje ūkių bul
vės yra pagrindinis maisto da
lykas, nesunku suprasti, 
baisus skurdas pažvelgs 
guomenei į veidą.

šiuo klausimu, tai yra ku
riuo būdu bus galima padėti 
ukininkijai Lietuvoje, o ypatin
gai Vilniaus srityje, tenka visai 
rimtai susirūpinti žemės ūkio ir 
visuomenės šalpos organizaci
joms Lietuvoje. Užsieniečiai lie
tuviai taip pat turėtų juo rim
čiausiai pagalvoti, kas darytina, 
kad tas skurdas butų kiek tik 
galima mažinamas.

Kelių ir tiltų klausimas.
Amerikiečiai, pratę važinėti 

asfaltiniais keliais, pamiršę Lie
tuvos žemdirbio skurdą, kai 
jam tenka kamuotis neišbrenda
mu purvo keliu, visai gal ir ne-

Vilniaus krašte.

koks
var-

žinome, kad svarbiausia kraš
to gerbūvio sąlyga yra geri ke
liai ir tiltai, su kurių pagalba 
krašte pagyvėja susisiekimas, 
prekių apsimainymas ir kt. Kur 
nėra gerų kelių, ten visas ūkiš
kas gyvenimas yra apmiręs. 
Šiandien Lietuvoje jau daug nu
veikta naujų plentų ir naujų 
tiltų statybos srityje. Bet kai 
vienoje Lietuvos dalyje rūpes
tinga krašto vyriausybė rodė 
daug pastangų keliams ir til
tams statyti, kitoje dalyje, ku
rią per 19 metų valdė okupan
tai, kelių ir tiltų statybai ne
daug tebuvo kreipiama dėme
sio. Pagaliau, Lenkiją užklupęs 
karas gerokai apgadino ir tai, 
kas dar buvo Vilniaus krašte.

Didžiai gerbiamasis:
Mačiau “Naujienose1 

tos Chicagoje per Lietuvos ne
priklausomybės šventę parašyta 
kalbą. Tamsta atsišaukiate, kad 
lietuviai šelptų Lenkijos karo 
atbėgėlius į Lietlivą.

Mačiau laikraščiuose, kad. A- 
merikos žydai tveria komitetus, 
renka aukas ir šelpia žydus ka
ro atbėgėlius iš Lenkijos, šel
pia ir kiti savuosius.

Dabar, kodėl lietuviai turi 
šelpti lenkus? Ar todėl, kad len
kai per 19 metų turėjo pasivo
gę musų Vilnių? Ar todėl, kad 
lenkai uždarinėjo lietuvių drau
gijas ir suvogė jų turtą? Ar to
dėl, kad Vilniaus krašte lenkų

Tams-

Kunigas George W. Lelious iš Co- 
lumbus, Ohip, žino pavojinga ligos* 
bakterijų plėtimosi per nekaltą ko
sulį ir todėl pareiškė:

“Laukiame kas sekmadienį jūsų 
atsilankymo į bažnyčią, bet neatei
kite, kada kosėsite atsišaldę, kada 
Mentho-Mulsion yra tokiu paprastu

dalyku kosuliui nugalėti. Ir aš ken
čiau nuo didelių slogų, kol nepa
mėginau Mentho-Mulsion.”

Jei sergate slogomis nuo persi
šaldymo, pirkite butelį Mentho-MUl- 
sioh šiandien ir jei pirmosios dvi 
dozos neįtikins jūsų, prašykite vais
tininko sugražinti pinigus.

Mentho-Mulsion rekomenduoja
mas, parduodamas ir užtikrinamas 
pas Rakštis Drlig Co., 1900 So. Hal
sted Street.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL L1QUOR 

• CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

STATOME NAUJUS
NAMUS

Rentals 
3 MONTHS 

$5 Rentai r».pplied on Purchase

WAGNER
Typevvriter Sales and Service 

3712 So. Western Avė, 
Phone LAFAYETTE 3534

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, I1L

ECONOMY ANGLIŲ 
SANTAŲPA 

Kiekvienas Tonas Turi Paten
kinti. 1, 2 ar 3 Tonai

Black Magic Nut ar Egg $R.15 
Stambumas 70% po O

Illinois Mine Run *R.OO 
po ................................ V

Sijotos ............................ po $7.55
Red Devil Perfect pe

čiams ir furnasams $4.58 
4 tonų važma ....... **

Steam Screenings iš III.
1, 2 ar 3 Ton ........... ........ $5.00
iš Kentucky 1, 2 ar 3 Ton $8.15 
Tikros Pocahontas 65%

Stamb.,, 4 Ton. visi dydž. $7.85 
Stoker Anglys vežimais po $5.15 

ECONOMY STOKER
SALES

620 West 65th St.
Tel. WENTWORTH 5700 
Visų Gamybų Stokerių 

Distributoriai.
M

Karo atbėgelių šelpimas 
Vilniuje.

Karo atbėgelių Vilniuje šelpi
mu rūpinosi įvairios organiza
cijos — pirmoje eilėje Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, kuriam 
tenka rūpintis visų atbėgelių 
šelpimo reikalu, neskiriant tau
tybės. Čia pat veikia ir Vilniaus 
kraštui remti dr-jos vyr. komi
tetas, pasirinkęs sau tikslą rū
pintis moksleiviais ir atbėgu
siais iš kaimynų užimtų lietu
viškų sričių lietuviais. Žydų 
tautybės atbegėlius šelpia įvai
rios žydų organizacijos, ku
rioms vadovauja pasaulinė žy
dų šalpos organizacija “Joint.”

Liet. Gen. Konsulo New Yor- 
ke, p. Budrio maloniu tarpiniu-

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, vėliausios žinios ir 
įdomus PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
I 

nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties
W.G.E.S., 1360 kilocycles.

Kai Lietuvos valdžia perėmė 
Vilniaus sritį, ji ten rado 467 
įvairaus didumo tiltus, neskai
tant tų, kuriuos statė ir prižiū
rėjo įvairių miestų ir valsčių 
savivaldybės.

Bcndias visų Vilniaus srities 
tiltų ilgis yra 2,412 mtr. Ilges
nių kaip 10 mtr. yra 48 tiltai, 
iš jų 22 yra nutiesti per pluk
domąsias upes. Beveik visi di
desnieji tiltai yra mediniai ir 
teveik visi jie jau reikalingi re
monto. Kitus reiks visai iš nau
jo statyti; šiaip pastovios kon
strukcijos tiltų yra visai ne
daug.

Per Merkio upę karo metu 
)uvo sunaikinti du didesni til
tai. ŠližiutiuOse tiltą susprogdi
no lenkai, o Jašiūnuose sugrio 
Ve ant tilto užvažiavęs sunkus 
tankas. Abu tiltai jau atstatyti 
Lietuvos valdžios pastangomis. 
Kitur eina stambesni remonto 
darbai. Bėda, kad tiems dar
bams stinga geležies ir kilų ža
liavų ir tik dėl to atstatomieji 
ir remontuojamieji 
mediniai.

Tuos darbus turi 
tuvos iždas. Aišku,
laujant iš iždo lėšų panašiems 
darbams, socialinei sričiai teii- 
ka laukti pajamos iš visuome
nės organizacijų, kurių pirmo
je eilėje yra Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas, prisiėmęs į 
savo globą labai žymią dalį į- 
vairių visuomenės šalpos darbų. 
V. K. R Komitetas tikisi gau
singiausios užsieniečių para
mos. K. V—as

tiltai yra

dirbti Lie- 
kąd, reika-

KLAUSYKIME
SALTIM1EH0 RYTMETINIU

s

kad lietuviai negirdėtų progra
mų iš Lietuvos? Ar todėl, kad 
per 19 metų mes turėjome dre
bėti, kad lenkai savo purvino
mis kojomis nesutryptų Lietu
vą? Ar todėl, kad, galiausiai, 
tie patys lenkai padavė Lietu
vai ultimatumą, daužė mokyk
lų langus, mušė lietuvius gat
vėse ir staugė, kad jų greitasis 
maršalas vestų juos į Kauną?

Juk tie visi smaugliai dabar 
subėgę į Lietuvą! Ir Lietuva 
juos šelpia ir dar jų kunigai 
per pamokslus skali na, kad 
Lietuva savo dvėseliena nori 
papirkti. > J

Mes viską, galime pakęst’, bet 
šitas baisus prakeikimas lietu
vio širdžiai negali būti paken
čiamas !

Lenkijos ; į valdžia bėgdama 
juk išsivežėj,už septyniasdešimt 
milijonų Lenkijos aukso. Len
kų čia, Amerikoje, yra šimtai 
tūkstančių. Tai kodėl jie nega- 
T šelpti savuosius? Kodėl? Gal 
lietuviams aitvaras prižėrė ki
šenes aukso ir dabar, neturėda
mi kur dėti, turėtų šelpti len
ktis !

Aš dirbu su lenkais. Ir apie 
tą šelpimą aš jiems užsiminiau. 
Ir žinote, ką jie man atsakė? 
Sako — tegu Lenkijos pabėgė
liai subankrutina prakeiktą 
Lietuvą! Sako -— jus pasigro- 
bėt Vilnių, kai mus ištiko ne
laimė. Neilgai jus džiaugsitės. 
Mes dar jums kailį pilsime!

Sakysite, kad tai kvailų, ne
mokytų žmonių pasaka. Bet 
juk lygiai tą patį pasakė Vil
niaus vyskupas Jablžykowskis.

Dagi tie patys šelpiamieji 
spiaudo į akis tiems , kurie 
jiems valgyti duoda! Tad kam 
iš musų pusės čia tokis kvailas 
gerumas ?

Skaitant Lietuvos istoriją, tai 
per visus amžius su tais lenkais 
tokios kvailus tąsynės. Nė mes 
pajėgiam su jais susitaikyti, nė 
liekam jiems, griežti priešai. Bet 
per eiles metų musų pozicijos 
eina silpnyn ir silpnyn. Ir kal
tas čia musų kvailumas.

Dabar mums, kaip aklai viš
tai grūdas, teko Vilnius. Mes jį 
turime. Tat dantimis ir nagais 
įsikabinkime, kad jis daugiai]

ponas žadeiki, 
reikalu kreipkis į

neištruktų!
O Tamsia, 

tuo šelpimo 
lenkus. Jeigu jie atsisakys šelp
ti savuosius, tai jų artimieji 
gali sau būt nevalgę.

Su pagarba,
Jonas šliburis.

Advance Krautuve
Atidaro sezoną su

DIDŽIAUSIA VERTYBE
6 Kubiškų Pėdų Didelis 1940 Metų

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus be) Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. Y AK 1)8 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 

• domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba' 
garantuotas.

I 420 W. 63rd St.
! Tel. ENG. 5883-5840FRIGIDAIRE INSURANCE

(APDRAUDA)

$114.75
NAMŲ NUO

MADŲ

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

ADVANCE KRAUTUVĖ džiaugiasi pasiūlydama tamstom 
šių didžiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pama
nykite 6 kubiškų pėdų tikras Frigidaire už

UŽSISAKYKITE TUOJAUS, NES ŠI KAINA TIK 
TRUMPAM LAIKUI

’• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

lot

Didelė Nuolaida Už Seną Refrigeratorių

Lengvus Išmokėjimai —

ADVANCE KRAUTUVĖ pilnai autorizuota pardavėja 
General Motors produktų ir turi pilną pasirinkimą šių 

sviete pagarsėjusių Frigidairės visokių dydžių, 
modelių ir kainų

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

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

FURNITURECSL
2536-40 W. 63rd Street Tel- Hemlock 8400

VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI 
v

J. Kaledinskas, A. Lapenas, J. Miškus
Visiem Maloniai Patarnaus

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS — 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

NAUJIENOS 
1789 S. Halsted St, 
Chlcaro, HL

•'Ardai

UKMERGĖ. —Ukmergės Ac- 
ro Klubas ateinantį sezoną ža
da greta sklandymo pradėti ir 
motorinį skraidymą. Ukmergės 
savivaldybė pažadėjo duoti 
LAK aerodromui žemės. Uk
mergiškiai yra savo xkonstruk
cijos sklandytuvais išleidę 10 
A klasės pilotų sklandytojų.

=s±
Mietu*

GARSINKITeS “NAUJIENOSE VtbrtlU
1

IM
1 10:00 VAL. RYTOPROGRAMŲ 1180 KC-
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Vasario šešioliktos išvakarėse Antros sukaktuves LIETUVAITĖ LAIMĖ

(Tęsinys)

Sunkiai pergyveno šeima, o 
ypačiai motina netekimą bran
gaus ir pačioje jaunystėje as
mens; tėvas, kuris jau sirgo ke
li mėnesiai, nebesikėlė... Amži
nai užmerkė akis jau didvyrių 
iškovotoje laisvoje Lietuvoje. 
Sūnaus ir vyro netekimas bran
gių motinai, ilgų metų paguo
dos ir vilties galutinai prislėgė 
ją. Ji ašaroti nebegalėjo iš skau
smo, tik dejavo parpuolusi ir 
apkabinusi kapą brangių asme
nų. Dejavimo gilus ir graudus 
aidas ilgai, ilgai skambėjo ty
lių kapų glūdumoje...

Kasmet, kada visa tauta ren
giasi linksmai ir įspūdingai pa
minėti nepriklausomyl>ės šven
tę, kada visuomene atiduoda pa
garbą žuvusioms kovose už Ne
priklausomybę, tai vargšė moti
na, dabar jau žila senutė, alps
tančia siela, papuošia kapų 
brangių asmenų, rūpestingai 
nupintų žalių rūtų vainiku, šią 
pareigą ji tęsia kasmet.

Likusius sūnų Vytautą ir 
dukterį Danutę motina stengėsi 
globoti kaip išmanydama, kad 
galėtų turėti paguodą. Danute 
išaugusi į grakščią ir dailią 
merginą, greit išėjo už vyro 
su kuriuo išvyko į pasaulį, ne
suteikdama motinai žinių, ar ji 
gyvena laimėje ar nelaimėje. Ji 
pamiršo motiną... Vytautas, mo
tinos padedamas, gerai mokėsi 
ir įgijo mokytojo laipsnį. Ji? 
mokytojavo didmiestyje ir mo 
tiną lankė labai retai.

Dabar senutė gyvena viena, 
bakūžėje negirdėti mylimų vai
kų linksmos kalbos, nei vyro 
paguodos, — visi kampeliai tuš
ti.

Šiandieną, kada visa tauta 
mini 22 kartą nepriklausomy
bės šventę ir džiaugiasi atgautu 
Vilnium, kurio liūdėjo 19 me
tų, tai ir senutė savo brangiųjų 
asmenų prisiminimui pina ypa
tingai gražų žaliuojančių rūtų

Kažkas už lango lyg susibel- 
dė. Gal Algis šaukiasi, gal vy
ras pasiilgęs kape laukia jos 
maldos. Mažu jie nori jai papa
sakoti paslaptingąjį kapų gyve
nimą, kurio ji nežino ir ilgisi?..

Skubiai pribėga prie durų. 
Klausia, kas ten? Jai atsako vy
riškis, netolimas kaimynas, jog 
atvežęs nuo sūnaus Vytauto lai
šką,

Tyliai ir baimingai sugrubu
siomis rankomis siekia vienin
telio sūnaus laišką, atidžiai jį 
atidarp ir randa sunaus nuo
trauką kario uniformoje. Krūp
teli, skaudžiai sudejuoja, dar 
kartą gerai pasižiūri ir visai ge
rai pažįsta sunaus mielą veidą. 
Taip, juk jis jai toks artimas, 
brangus... Tai vienintelis ir pa
skutinis...

Laiške pasisako, kad tėvynė 
jį šaukia ir jis garbingai ir drą
siai su kitais kariais žygiuos į 
Vilnių, savo brolio kavų daly
vio krauju suvilgytu keliu, kad 
nunešti vilniečiams lietuviams 
brolišką meilę ir globą...

“Sūnau brangusis, sušnabžd i 
icnutč. Lai tavo žygį laimė ly
di, matyli, jau mano toks liki
mas, kad išauginau du sūnūs, 
tinkančius į tėvynės gynėjų ei
les. Ir šioje skausmo valandoje 
senulė stengiasi būti atspari. Ji 
suprato, kad ir laisvai tėvynei 
si. ndieną pavojų yra nemažiau 
kaip pirma. Kad rusti padangė 
gali apniaukti ir giedrą tėvynė > 
dangų. Ji supranta, kad .iško
votoms laisvėms apsaugoti rei
kia dirbti ir aukotis.

Senutė per visą savo gyveni
mą daug vargo mačiusi, daug 
kančių pergyvenusi, likusi vi> 
na likimo valioj, niekam nesi
skundžia.

Jeigu ji ga’ėtų, ji eitų ant 
žmonijos laimės aukuro ir t:n 
mirtų...

Šiandien, vasario 29 d., 1949 
m. sukanka antros sukaktuvės, 
kaip Anastasia Mališauskienė 
paliko pasaulio vargus ir rupe;- 
čius. Jinai mirė vasario 29 d. 
1932 pražengiamais (“leap”) 
melais.

Amtstąsią Mališauskienė, po 
tėvais Einoraitė, buvo motina 
didelės šeimynos. Jos vyras mi
rė 1913 metais, palikdamas mo
terį su mažais vaikučiais. Pra
sidėjo karas, visi sūnus buvo 
pašaukti tarnauti armijoje, bet 
ji buvo laiminga molina — visi 
sūnus grįžo iš karo lauko ir ga
lėjo padėti motinai. Bet viena 
duktė išvažiavo į Ameriką prieš 
karą — tai buvo vyresnioji, o 
kiti pusi liko prie motinos. Jie
atstatė savo tėviškę, papuošė ją’kugelio recepto 
ir suteikė daug džiaugsmo savo 
mamytei, kuri buvo taip turtin
ga savo vaikučiams.

Jau praėjo 8 metai kaip mirė 
Anastasia Mališauskipne, bet tik 
dabar sueina antros sukaktuvės, 
vės.

JO PRIZĄ {Kmo-TeatraS
LIETUVIAI PAS SVETIMTAUČIUS

Valgių gaminimo kenteste gavo 
dovaną už lietuvišką kugelį.

Universitetą lankant teko 
trumpą novelę parašyti. Ji Lu-

Cbicago College Club vakarėlis
(Tęsinys)

Ilgai dar senutė meldėsi už 
paskutinio sunaus gyvybę, ku
rį aukojo tėvynės laisvės auku
rui nenusimindama, kad gil o s

vainiką, rūpestingai išlaikytų 
smėlyje. Gal paskutinį kartą,— 
ištarė senutė... Jos sveikata .... ............. ...____ , ___ o— - -
menkojo, o širdies žaisda negi-1 senatvės dienose liko vien utėlė
jo... pasaulyje!.. —Varguolė.

Rašo L. NARMONTAITĖ

Mokykla kalėjime.
Kad pagelbėti protiškai ir 

konstruktyVškai Lems nelai
mingiems visuomenės nariams, 
kurie dėl įvairių priežasčių yra 
kalėjime, Chicagos mokyklų 
Taryba suteikė jiems mokyklą 
po vardu Cook Pavietos Kalėji
mo Mokykla.

Keturi vyrai mokytojai turi 
po savo priežiūra suaugusiems 
klases, kurios tęsiasi per visą, 
metą. Mokslas kaliniams yra 
suteikiamas pagal jų paklausą,! 
taip kad kursai susidaro iš aka
demiškų ir amatų skyrių.

Šitiems mokiniams yra nau
dojama visa ta pati medžiaga, 
kuri yra vartojama visose vie
šose mokyklose, kaipo kruta- 
mieji paveikslai, prakalbos iš 
įvairių skyrių ir amatų ir mu
zikos ir sveikatos lekcijos. Jie 
yra raginami vartoti kuo dau
giausia kalėjimo knygyną, kad 
per skaitymą taptų geresni pi
liečiai.

Globėjas kalėjimo ir pavieto 
šerifas noriai remia šitą nepa

prastą mokyklą ir širdingai į- 
vertina jos darbus, nes šios mo
kyklos kursai tobulina kalinių 
būdą moksliškai, vietoj nusenu- 
sios metodos vartojant fizinę ir 
protišką prievartą.

Įkūrimas šios mokyklos ka
lėjime sekė moderniškas mintis 
kaslink geros įtakos, kurią re
formavimo įstaigos turi palikti.
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su taip pat trumpa pastabėlei* 
‘ Medžiaga gal ir turėtų galimy-

Dabar užėjus Stale-Lakc lea-

danas,Chicagos Better Homemaking 
institute Ine. (111 West Jack- 
son) surengė “Favorite Recipe” įbių, bet tavo policija be galo 
kontestą. Vadinasi, geriausio ir žiopla!” 
gardžiausio valgio kontestą. Da-I
lyvavo gal tūkstančiai kontes- tran randu kaip lik tokią pat 
tančių. Jis pasiuntė nurodymus policiją, i 
(receptus), kaip vienokią ar ki
tokią “patrovą” pagaminti. Kon- 
lestančių skaičiuje buvo ir Mrs. 
Albin Puiris, kuri pasiuntė re
ceptą lietuviškam kugeliui pa
gaminti. Ir štai konlesto teise-: švelnus vaisiai nuo 1 

jai pripažino, jog kugelis yra'Nėrą reikalo įtemptai 
geriausias valgis! Tokiu budu’sekti; nereikia nė ] 

autorei 
pripažinta dovana.

ir žmonės ją triukš
mingai įvertina. Gal būt man 
reikėjo geriau veikalus rašyti!

Rimtai kalbant, “rf
ing Mr. Williams
tų veikalų, kuris veikia

nė buvo įpinus liaudies 
kurias ji išvertė į anglų ka bą, 
kad klausytojai galėtų jas su
prasti. Tokias dainas pildė mu
sų arlistė-dainininkė Barbant 
Darlys, kuri maloniai aps’ėm 
dalyvauti šioje programoje 
dainavo Kačanausko “Laks 
galėlę” ir ♦ Šimkaus “Aš a u

The Amaz- pas tėvelį”, abi liaudies dainos 
yra vienas minėtų kompozitorių sutaisytos, 

kaipo Kadangi klausytojai buvo nuo- 
nuovargio. 'širdųs, inteligentiški žmones ir 

,v _~i pasaką maloniai priėmė visus šios pro- 
prilyginti al-|gramos dalyvius, tai Barbara 

liko silikimų prie tikrų gyvenimo į- Darlys jausdama tą simpatingą 
atsinešimą. dainavo kaip paukš
tis, atiduodama mums savo

tuvių. Kiekvienas šios prog a 
mos dalyvis buvo ekspertas sa
vo šakoje. Jis pažymėjo tikrai 
aukštą artistišką skonį ir su
pratimą. Asmuo, kuris pašventė 
didžiausią savo gyvenimo dalį 
'studijuojant muziką ir sk’e‘- 

-Idžiaut jos žinias tarp visuome- 
j nes, įkvepiant meilę muzikai ir 
^raginant jaunimą lav.’n is t j? 

„'srityje, pagamino nuodugnų 
ir įdomią šio vakaro paskaitą 
bei sudarė iš visų programos

vykių. Tik žiūrėk ir juokis.
Joan Blondell yra mero sek

retorė; Melvyn Douglas yra ste- širdį. Rezultatas buvo tas, kad

Veda—Nina
Pamėginkite uždėti “brillian- 

tine” ant savo plaukų, kuomet 
plaukai dar truputį drėgni. Pa
stebėsite kaip tada plaukai bus 
gražesni ir žibės be to aliejuoto 
efekto;

Anastasia Mališauskienė pali
ko dideliame nuliūdime dukte
ris A m iii ją Millerienę ir Jose- 
phine Koskicnę, kurios gyvena 
Evanslon, Illinois, ir Slephanią 
Gausienę, Chicagoj, Vienas sū
nūs, Jonas, apsigyveno Vancou- 
ver, B. C., o kiti 3 broliai ir 1 
sesuo pasiliko Lietuvoj. Paliko 
9 anūkus, marčias ir žentus.

Visi lindi — buvo Mamytė!
Josephine M.

“Apšvietos” Vakaras
M. Jurgelionienės
Paminklo Naudai
Buvo Sėkmingas

sloAtsižvelgiant į tai, kiek 
mis dienomis yra duodama vi
sokių programų, praeitos sa
vaitės vakaras, kurį Chicagos 
Lietuvių Moterų Draugija “Ap- 
šviela” rengė Marijos Jurgelio- 
n ienos Paminklo Fondo naudai,

rai pasisekusių. Kiek teko gir
dėti, buvo nemažai tokių, ku
rie, nors turėjo bilietus, bet ne
galėjo' dalyvauti parengime. 
Pats vakaras buvo labai gra
žiai ir rūpestingai surengtas, ir 
aiškiai jautėsi, su kokiu nuo
širdumu ir atsidavimu reng'mo 
komisija dirbo, kad atsiekus 
geriausių rezultatų tam tikslui, 
kuriam buvo rengiamas. Tokį 
komiteto pasidarbavimą susi
rinkusieji svečiai ir viešnios 
įvertino, ir už tai jos visos su
silaukė nuoširdžių padėkos žo
džių. Ypatingai įvertinome Ma
rkiuos Zolpienės darbą šiame 
vakare, nes ji, nors būdama pa
ti negeroj sveikatoj, nebėgo 
nuo atsakomingų pareigų, kai
po komisijos narė, bet su šyp
sena veide pildė jas iki pasku
tinės raidės. Kitos komisijos 
narės, kurios buvo ponios 
Fchultz, Misčiukaitienė, Varnev- 
kienė, Pun škienė, Keturakiene, 
Enziulienė ir Katauskienė, irgi 
gražiai darbavosi, kad padarius 
šį vakarą sėkmingą.

Tai buvo 
“Apšvietos” 
rie jį pildė, 
kuri lankėsi

prisi- 
viršuj

keturipasirodo 
kurie priduoda

.Lėtinas detektyvas, kuris turi 
pasirinkti, ar žavėtiną žmoną 
(Blondell), ar detektyvo profe
siją. Prie jų nenusistatymo pri
sideda būrys viršminėtų policis- 
tų, ir užtikrinu, kad neišsėdėsi- 
le gerai neprisijuokę.oYpatingai 
paliks detektyvo Douglas mas- 

ikaradas, kad moterų užpuoliką 
pagavus. Jis pasiverčia musku- 
luola “gražuole”, nors ir yra 
jam kiek vargo kojines 
sekti, korsetą užsisegus 
sijono.

Vodevily j 
Mills broliai,
naują killumą negrų ' dailioms, 
ir Louis Alberni, italas komikas 
iš Hollyvvoodo.

I . v

Ateinančią savaitę State-Lake 
rodys “Night after Nighl” su 

! i ir Roland Young,
Statkus. Per keturis .metus Pri-|]<Urie tampa “patėviai” jaunos, 
klausė Pirmyn chorui. Drauge. gra£ios mergelės, kuri pagelbsti 
su tuo choru vyko ir į Lietuvą. jįems včl surasti savo vertę ir 

Dovanos laimėjimas, sako ji, tikrą laimę.
labai ją nustebino. Apie tai jai 
buvo pranešta “special delive- 
ry” laišku. Jie ne lik gavo pir
mą dovaną, bet taip pat vasar.o 
23 d. buvo pakviesta dalyvauti 
W.A.A.F. radijo programoje 
(mokyti “Betty”, kaip yra ga
minamas lietuviškas kugelis). 
Po to nemažas skaičius moterų 
kreipėsi į ją telefonu, kad pa
mokytų, kaip kugelį pasigamin
ti.

P-ia Puiris apie save paduo
da tokių žinių: ji yra 24 metų 
amžiaus. Pernai ištekėjo už p. 
Albino Puirio. Prieš ištekėjimą 
ji buvo žinoiiih“’ kaipo Ircne pa{ O’Brien t., . _ „i__ __ ; i

Chicago teatras rytoj pradės 
rodyti “Grapes of Wralh”, tą 
daug kritikuotą pasaką, kurią 
žmonės, kad ir pasibiaurėdami 
skaitė pereitą melą, nes visi jų 
draugai ją skaitė. Ypatingai at
sižymi Jane Darwell kaipo Ma 
Joad. Tik nesi veskite vaikučių; 
socialių pamokinimų jie nesu
pras; lengvesnio pasilinksmini
mo šiame veikale jiems nera-

Drauge su vyru p-ia Puiris 
gyvena pas savo tėvus, 6611 S. 
Rockwell S t.

Jei norite paragauti kugelio, 
kuris yra laimėjęs pirmą prizą, 
lai pasigaminkite pagal p-ios 
Fu tris nurodymą — receptą,
kurį rasite #šlamę puslapyje 
antrašte “Maistas”.

MADOS
Veda Nelda Gražiutė

po

Geriau leiskit jiems užeiti į 
vietinį teatrą pamatyti “Guli- 
ver’s Travels”, lechnospalvį kar
tūną — arba “Swanec River”, 
tą upę, su kuria yra surištas 
gyvenimas Stephen Foslerio, į- 
žymaus Amerikos kompozito
riaus. Jie išgirs žavingų melo
dijų; patiks jiems veiksmas ir 
juokingi keblumai, į kuriuos 
charakteriai įsipainioja.

—Suzanna Viliutė

mes turėjome progos išgirsti ją. 
savo geriausiame pasirodyme. 
Ji buvo tikrai geram balse tą' 
vakarą, ir nors liaudies daino
se sunku dainininkei parodyti 
didelius balso resursus, vis tiek 
musų Barbara taip širdingai ir 
artistiškai išsireiškė, kad buvo 
lengva suprasti jos artistišku 
mą ir tobulumą. Užbaigimui 
programos, p. Darlys padaina
vo Sarpaliaus “Dukružėlę” ir 
Kačanausko “Mano Gimtinė’. 
Šiose dainose dainininkė turė
jo daugiau progos parodyti sa
vo balso skalę ir daugiau tech
niško tobulumo. Jos ekspresija 
buvo taip gyva, kad publika 
tikrai jaute tuos Maironio žo
džius “Ten, kur Nemunas ban
guoja, tarp kalnų, laukų... ten 
apleistos pilys griūva, tarp kai
nų aukštai... ten užaugau, iš
kentėjau aš kančias visas, ir 
pamėgau, pamylėjau vargdie
nių dūmas...’”

Vakaro akoinpanistas buvo 
musų gerai žinomas Birulės 
choro vedėjas, Jonas Byanskas. 
Klausytojai nuoširdžiais aplo
dismentais priėmė jos dalį šios 
programos. Baigdama savo pa
skaitą, p. Gugienė pakvietė Jo
ną Byanską paskambinti keletą 
lietuviškų šokių. Maloniai pri
ėmęs tą pakvietimą, p. Byans
kas paskambino' “Suktinį, 
Klumpakojį ir Koketką”. šie 
šokiai taip sužavėjo • klausyto
jus, kad jie visi pradėjo sėdy
nėse judėti, — taip gyva ir gra
ži jų muzika, ypatingai kaip p. 
Byanskas moka juos skambiu-

ergo Gollege 
Į Daužvnrdžiams,

nc

mą. Tas asmuo yta musų No
ra Gugienė. Iš tikrųjų mes 
tuviai ją pilnai ir tinkamai 
įvertiname.

L. Narmontailė širdingai 
koja nuo savęs ir vardan Chi-

Chib ponams 
Barbarai Dar

lys, Norai Gugienei ir Jonui 
Byanskui už jų dalyvavimą šio- 

1 je programoje. Daugumas 
klausytojų asmeniniai dėkojo 
visiems dalyviams. Buvo iš jų 
girdėti tokie išsireiškimai: “Nie
kados nesame girdėję tokią 

1 įdomia programa. Mes jau ii-

mokinančių ir įdomių žinių.”
“Niekados nemanom, kad lielu-

ir taip gražiai išsivvstę.” Turė
tume daugiau tokių žmonių

kreditu Amerikos gyvenimui.’’ 
“Mums didelė garbė ir malonu
mas susipažinti su šitokiais 
lietuviais.” Buvo girdėta ir aiš-

našių išsireiškimų.
Važiuodami namo užtrukome 

porą valandėlių ponų Dauž- 
vardžių namuose, kur, kaip vi
suomet, buvome maloniai pri
imti. Čia pasidalinome vakaro 
įspūdžiais ir mintimis, kokias 
panašus parengimai sukelia. 
Atsisveikindama Barbara Dar
lys pareiškė: “Vis tiek mes vi
si šiandien atlikome savo dalį 
darbo Lietuvos naudai.”

Baniutės Duktė.

gražus gestas iš 
pusės ir iš tų, ku- 
kartu ir publikos, 
parengime.

Buvauiraš.

Neužilgo pradėsime rūpintis 
savo pavasariniais rūbais. Tad 
įdomu yra žinoti, kokips bus, 
taip sakant, populiariškiausios 
spalvos ir madniausi kostiumai.

Pasirodo, kad tamsiai 
na, juoda ir pilka spalva 
vaus spalvų lenktynėse, 
tarpu kostiumai-“siutai”,
nelė ir žaketukas visiškai paė
mė viršų ne vien tik dieniniam 
dėvėjimui, bet, taip sakant, ir 
dėl vakarinio pasipuošimo, ži
noma, 
skirsis nuo dieninių kaip me
džiaga, 
kurie, 
grindis.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

IlilIUIIIIIIMUMIlHIMIMUliMMMMtlUMMMMMMaMM

vado-
Tuo 
suk-

Jeigu išėmus iš pečiaus ne
greitai duodate keptas bulves 
stalan, tad paimkite šakutę ir 
subadykite bulves truputį, 
jos nepasidarys drėgnos.

tai

vakariniai kostiumai

taip ir sijonų ilgumu, 
kaip žinote, turi siekti

KUGELIS
6 vidutinės bulvės
2 kiaušiniai, išplakti
Vi svaro lašinių
1 vidutinio dydžio cibulis, suka

potas.
¥2 puoduko garuodinto 

ted) pieno ar Smetonos
Druskos ir pipirų.
3 šaukštai sviesto. 
Sutarkuokite bulves ir

dalį skystimo. Sudėkite 
kiaušinius. Sukapokite dalį skysti
mo. Sudėkite išplaktus kiaušinius. 
Sukapokite cibulį ir supiaustykite 
lašiniukus į mažus šmotukus ir pa- 
keninkite. Nupilkite taukus ir pri
dėkite lašiniukus prie bulvių sykiu 
«u sviestu. Sudėkite Smetoną, drus
ką ir pipiruš. Gerai išmaišykite ir 
sudėkite į sviesto išteptą kepimo 
indą (Casserole). Kepkite 3/4 va
landos vidutinio karščio pečiuje. 
(315°). Pagamins 6 porcijas.

—Mrs. Albin Putris.

(evapora-

nusunkite 
išplaktus

Chicagietčs Lietu
vaitės Naujose 
Pareigose

Prie visų kilų jos veiklos 
atsakomybių, Vanda Byanskie- 
nė priskaito dar vieną jai tik
rai malonią. Ji yra naujai lei
džiamo laikraščio “Leader” 
Moterų Skyriaus vedėja. Vanda 
buvo viena pirmųjų šio sky
riaus bendradarbių ir jos kon
tribucijos buvo įdomios ir visų 
įvertinamos.

Neseniai iš Anglijos sugrįžu
si •chicagietė Salomėja čerienė 
neilgai iškentėjo neprisidėjus 
prie to judėjimo, kuriame ji 
nuo pat jaunystės dienų buvo 
taip aktinga — tai yra muzikos 
veiklos. Salomėja mokina Mar- 
quette Parko jaunuolių chorą. 
Jos jaunieji dainininkai jau spė
jo gražiai pasirodyti Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščioj i- 
me.

Su praeitos savaitės laida šio 
Skyriaus, grįžo viena musų jau
nųjų bendradarbių, Suzanna Vi
liutė, kaipo nuolatinė vedėja 
musų Kino-Teatras kolumnos. 
Suzanna turi savo ypatingą sti
lių rašyme, už kurį ji susilaukė 
nemažai komplimentų.

Visoms šioms trimsJfeabioms 
ir pavyzdingoms chicagietėms 
lietuvaitėms geriausio pasiseki-

N. G.

Toks jausmingas atsiliepimas 
iš amerikiečių mus lietuvius 
labai nudžiugino. Ne viena iš 
jų prašė, kad pranešti, kur ir 
kada jie galėtų matyli ir net 
išmokti šiuos musų šokius. Iš 
tikrųjų, tai buvo p-ios Grigienės 
didelis sumanumas baigti savo 
paskaitą su šiais šokiais, ku
riuos taip gražiai ir artistiškai 
interpretavo p. Byanskas.

Programą užbaigė ponia Ju
zė Daužvardienė, kuri maloniai 
apsiėmė išdėstyti legendą apie 
Jūratę ir Kastytį, apie gintarą. 
P-ios Daužvardienės kalbėjimo 
stilius yra itin ramus ir visiš
kai atatinkamas pasakojimui 
musų lietuViškų pasakų. Jos 
kontribucija šiai programai bu
vo širdingai priimta ir labai at
kreipė amerikiečių domę.

Kalbant iš visų atžvilgių ši 
programa buvo viena iš įdo
miausių. Jo vertybė neįkainuo
jama ir jo svarbumas yra toks, 
kad būtinai reikėtų pakartoti 
daug sykių ne vien svetimtau
čių tarpe, bet ir tarp pačių lie- mo jų pareigose.
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Ketvirtai, vasario 29, 1940
Thos. Mįller

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)

Pasiękęjne sostinę.
Nuo Virbalio iki Kauno pada

rėme kokius penkis sustojimus. 
Truputį prieš dvyliktų valandų 
dienos mes pagaliau pasiekėme 
Kauną, Lietuvos laikinę sostinę. 
Tai buvo birželio 17 d.

Taigi, kelionė į vieųa galų 
buvo lyg ir baigta. Turėjo pra
sidėti tikrosios atostogos tėvy
nėje.

Kadangi amerikonų kunigų 
pasitiko stotyje jo kolega kum 
Polukas, tai musų rūpesčiai su 
jyo pasibaigė. Mat, jis apsiėmė

Minis- 
vizos

Laisvės alėja

VISAS PASAULIS GERBIA .10 ATMINTI
Franz Schuberto Gyvenimas

svečių nuvežti į Užsienių 
terijų ir ten sutvarkyti 
gavimo reikalų.

Kauno muitinėje.
Moterys visuomet mėgsta su 

savimi vežtis daug visokio ba
gažo. Tąip buvo ir šį kartą: abi
dvi mano sunkelei vės turėjo 
prisikrovusios lagaminus senų 
ir naujų drabužių bei šiaip vi-

Du jauni muitinės valdinin
kai gana mandagiai mus pasiti
ko. Jie atliko reikiamą forma
lumą ir surado, kad viskas tvar
koje. Vadinasi, jokių nemalo
numų neturėjome.

Iš Kauno pirmiausia nutarė
me į Marijampolę vykti pas p- 
ios Jonelionienės motiną. Mat, 
turėjome savo daiktus kartu į 
vieną didelę skrynią sudėję. 
Reikėjo tad daiktus atskirti, kas 
kam priklauso.

Traukinys iš Kauno į Mari
jampolę ėjo 3:45 vai. po pietų. 
Turėjome tad šiek tiek laiko 
tam, kad galėtumėme aplankyti 
Kauną. Reikėjo kur nors suslo-

Ii pietų. P-ia Jonelionienė pa
reiškė norų vykti į Pienocentrą. 
Visi sutikome ir po 10 minučių 
jau buvome ten (nuvažiavome 
taksikabu).

Pienocentre pasivalgėme gar
džių pieniškų valgių. Viskas 
šviežu, viskas gardu. Po piętų 
neilgai teko
džiaugtis, nes turėjome ir vėl i 
stotį važiuoti.
Dukters su motina pasimatymas

Nuvykom^ į stotį kaip tik lai
ku. Netrukus mes jau važiavo
me traukiniu Marijampolės 
link. Važiuodami nusitarėme, 
kad ir vėl į Kaunu atvyksime, 
kaip tik su saviškiais pasima
tysime.

Po poros valandų važiavimo 
jau mes pradėjome ir prie Ma
rijampolės artintis. Iš džiaugs
mo p-ia Jonelionienė tiek susi
jaudino, kad net verkti pradėjo, 
— juk po kelių minučių ji pa
simatys su savo senute motute, 
su kuria per daugelį metų nesi
matė.

Taip jr buvo. Kiek pavežęs 
mus, vežikas Antkainio gatvėje 
sustojo. Nespėjome mes dar jr 
iš vežimo išlipti, kaip štai atsi
daro durys ir sena sulinkusi ži
laplaukė senutė su visu smar
kumu išbėgo iš stubos šaukda
ma: “Mano miela dukrele! Ma
no miela dukrele!’’

P-ia Jonelionienė irgi jokiu 
budu negalėjo išsilaikyti never
kusi. Abi gana ilga laikų susi
kabinusios bučiavosi ir verkė iš 
džiaugsmo.

Senukė vėliau prisipažino, jog 
ji per visų savaitę sėdėjusi prie 
lango ir laukusi dukters 
žiuojant.

Pernakvoję, atsirinkę 
daiktus bei papusryčiavę
(žmona ir aš) ir vėl pradėjome 
ruoštis į kelionę, būtent, į Su
bačių pas brolį.

(Bus daugiau)

a t va-

savo
mes

Ei

JUOZAPAS POVELONIS 
gyveno 3130 S. Lowe Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 d., 11:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rokiškio apskr., Kviet- 
kų pąrap., Andrišonių kaime.

Amerikoj išgyveno 31 met.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Aldoną, sųnų Albert 
ir kitas gimines. Lietuvoje — 
2 seseris, Teresę Vaidginienę 
ir Veroniką Butėnienę, brolį 
Romusį ir kitas gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amerikoj Taut. Klubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 S. Li- 
tųanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 2 d., 1:00 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Viši a. a. Juozapo Povelonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnūs, Seserys, Brolis 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. A\ M. Phillips, 

Tel. YARDS 4903:----—

matukaitis 
su šiuo pasaulių

1940 m., sulaukęs 
amž.,

I AB I r i Ii I A Siunčiam Gėles' I IBVhlK IX Telegramų į 
L U < LIMO Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Streęt 
Tel. YARDS 7308 _

EPWARD
Persiskyrė 

vąsarip 27 d-, 8:55 vai. vakare, 
21 metų

gimęs Spring Valley, III.
Paliko dideliame nubudime 

motinėlę Petronėlę, po tėvais 
Galįuniutę, tėvą Antaną, brolį 
Petrą ir švogerką Nancy 
rįrį Magdaleną, draugą Meilū
ną ir daug kitų draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pąs'arvotas 924 West 
19th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, kovo 2 d., 2:00 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Edwardo Matų- 
kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse bei suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nubudę lieka: 
Motina, Tėvas, Brolis, švoge-

ris, Sesuo ir kitos giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.
j

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS maws 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940

(Kovo 10 d., “Pirmyn” Choras suvąidins Sofcoly sve
tainėj trijų aktų muzikali veikalą vadinamą “BLOSSOM 
TIME”, lietuviškai, “KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”. Veikalas yra 
labai garsus angliškoj sęęnoj, bet lietuviams vaidinamas 
pirmu kąrtu ir lietuvių kalboj. ^Blosaom Time” turinys 
yra paremtas gyvenimu garsaus VLęnnos kompoz-toriau« 
Franz Sęhubert’o, kurio kubinius, kaip “Meilės Painą’\ 
“Avę Maria” ir “Serenadą”* visi dainininkai dar ir da
bar tębędainuoja. Nėra tur būt nei vieno kęnęerto, nei 
vieno kuncertinio radių programų, kuris upseitų be vie
nu ar kito Schubert’u kurinio. Kuneertų lankytojams gu
riausiai Žinoma Schųbert’o kompozicija yrą “Nebaigtoji 
Simfonija”, tiesiog žavinčio grožio kūrinys.

Kyšy su “Pirmyn” statomų veikalu apie ju gyveni^ 
mą čia paduodame trumpą kumpezitoriaus Franz Schy- 
berto biografiją, čia galima pabrėžti tai, kad jis kilo iš 
labai neturtingos, suvargusios šeiiųos, buvo vienas iš ke
turiolikos vaikų, vienok Jis prasimušė viršum ir jo at
mintis šiandien turi viso pasaulio pagarbą.)

Vienna 1797 Metais.
1797 ipetais Vienuos miestas, 

turėjo 400,000 gyventojų. Tuo 
laiku žmonės buvo laikomi tam
soj, nežinojo nięko apie pasau
lį, apie karus, apie kitas šalis.

Gatvės buvo visuomet purvi
nos su išmatomis: tik viena 
Garbęn gatvę buvo akmenimis 
išgrįsta. Visi kiti buvo tik siau
ri takeliai tarp aukštų namų, 
šiomis tamsiomis gatvėmis 
slankiodavo visokie piktadariai, 
pasirengę užpulti kiekvieną pra
eivį. Tomis dienomis žmogus 
galėdavo būti areštuotas ir pa
sodintas į kalėjimą pasiremiant 
vien tik jo kaimyno žodžiu.

Valdžia buvo uzurąudusi bib
liotekas ir cenzūravo visus laik
raščius. Pradžioj 18-to šimtme
čio Vienoj nebuvo jokio meno, 
žmonės lankydavo tuos teatrus, 
kur būdavo perstatomi nešva
rus veikalai. Viskas buvo “lais
va” ir žmonės juokdavosi dau
giausia iš visokių vulgariškų 
dainų. Toks tai buvo Vienuos 
miestas, kai sausio rytmetį 31 
d. 1797 melais, giiųė Franz Pe- 
tey Schubertas.. , . u

Franz Schuberto tėvas 
mokytojas, kuris vargo 
dideliam skurde. Franz
jauniausias sūnūs iš keturiolikos 
vaikų. Jo tėvas pasiryžo visus 
savo sūnus mokinti taip, kad ir 
jie galėtų tapti mokytojais. Kai 
Franzas vėliau pasireiškė gabu
mai muzikoj, jo levas tų gabu
mų neįvertino. Jis buvo pasiry
žęs kad Franzas turi tapti mo
kytoju. Tėvo brolis Ignaz pra
dėjo mokinti Franzą groti smuL 
ka, bet jis Kaip greit mokinosi, 
kad netrukus ir mokytoją pra
lenkė.

Vienuolikos metų būdamas, 
Franz įstojo į mokyklą užvar
dintą “Imperial Convict”, Iim 
peratoriaus Franzo įsteigtą. Mor 
kykla buvo visai nejauki, salės 
visos šaltos, langai sudėti aukšl
iai ir įleisdavo mažai šviesos, 
Mokykla buvo daugiau panaši Į 
kalėjimą negu į mokyklą.

Mokyklos direktorius buvo
Lang. Jis reikalavo sinarr 

kios disciplinos iš mokinių, bei 
Bežiūrint to, visi jo studentai 
mylėjo jį. šioj mokykloj Schur 
bertas susipažino su Josef voų 
Spaun, kuriąm muziką labai ser 
kėši. Jis ilgą laiką vadovavo 
mokyklos orkestrai. Tas Spalinę 
entuziazmas orkestrai sukūrė 
norą ir Schųbcrte muzikaliai 
išsireikšti.

Pirmieji Žingsniai.
Gegužės mėiu, 1810 in. Sėliu* 

bertas sukūrė savo pirmą nmzir 
kalį kurinį, kuri}} pasiliko gar* 
sus iki šiai dienąi. Tai buvo 
“Fantasia”, duetas fortepianui.

šiuo laiku Spaun supažindi
no Schubertą su Franz Schobe* 
riu ir KuppeĮyveiser. Abu buvo 
labai reikšmingi Schuberto gy* 
venhne.

Spalių men., 1812 m. ScĮri* 
bertas apleido mokyklą, o 1814 
metais jis buvo pašauktas į ka
riuomenę, Franz buvo labai 
mažas, p pėdų 1 colio aukščio 
ir labai nerangus. Be savo aki
nių jis buvo beveik aklas. Tris

buvo 
labai 
buvo

Iš Politikos 
Lauko

Užsiregistruokite 
Balandžio 
Nominacijoms

sykius jis buvo pašauktas į ka* 
riuomenę ir tris sykius atmes
tas.

Apie šį laiką pradėjo grupuo
tis Schuberto ratelis. Jis pradė
jo lankyti Grob šeimynų. Jų 
duktė Theresa turėjo labai gra
žų balsą, ir vis dainuodavo 
Schuberto dainas parengimė- 
liuose, kurie buvo dažnai ren
giami Grob’o namuose. ' Visai 
nežinodamas, ir nejausdamas, 
Schubertas pamažu pradėjo įsi
mylėti Theresą. Jis jai nuolat 
rašydavo dainas. 1820 in. The- 
lesa apsivedė duonkepį Bęrg- 
man. Vėliau Franz buvo pasa
kęs vienam savo draugų, kad 
“per tris metus aš turėjau vil
ties apsivesti su ja, bet kadangi 
negalėjau gauti darbo, tai buvo 
neįmanoma. Aš ją tebeinylįu ir 
dabar. Bet faktas yra kad ji n<* 
man buvo žadėta."

Po jos apsivedimo Schubertas 
daugiau niekad neatsilankė į 
Grob’ų namus.

(Bu^ jaugiau).

Radio Valandų 
Klausymams ir 
Leidėjams

CLASSIFIED ADS

HELP VVANTED—FEMALE FOR RENT—IN GENERAL 
Ręnddai—Bendrai

OPERATORKŲ PATYRUSIŲ — 
Single needle mašina sinti. Prie 
skalbiamų dresių. 404 So. Racine 
Avė., 2 lubos.

i

SOKOLU SALĖJE 
333 SO, ASHLAND PLVD.

4
z- NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
. PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
Į»THR HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

- *1

— Skaitytojų Balsai —
» » >•

Radio turėtų' būti toj pačioj

...

Npužsiregistrąvę Negalėsit 
Balsuoti

Pradedant šeštadieniu, kovo 
2 d., iki pirmadienio, kovo 11 
d., Chicagos ir apylinkės ug
niagesių stotyse bus galima už
siregistruoti balandžio 
nominacijoms.

Registruotis reikia 
siems, bet tik tiems 
jams, kurie:

Kam Keikia Registruotis
1. Dar nėra užsiregistravę 

ir nori balsuoti;
2. Kurie po pereitos regis

tracijos suėjo 21 metų am
žiaus;

3. Kurie apsivedė ir pakeitė 
pavardes vedyboms ar kitu bū
da;

4. Kurie permainė savo ad
resus.

Užsiregistruoti galima Rin
kimų komisionierių raštinėj, 
miesto rotušėj, trečiam aukšte, 
arba artimiausioj ugniagesių 
stoty j.

Šitie
Chicago 
liūs po
kimų. Komisionierių jurisdikci
ja, būtent, Chicagų, Chicago 
Heights, Bęnyyn, Harvey, Ci
cero, Summit, Stlckney, Mor
ton Grove, Elmwood Park ir 
Niles Center.

Ugniagesių stotys bus atda
ros registracijai nuo IŽZktos 
diena iki 9-tos‘ vakare. C» '

Sąrašas stočių artimiausių 
lietuviškoms apylinkėms, buv6 
paduotas vakar dienos “Nau
jienose”.

mėnesio

ne vj- 
balsuoto-

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų skudurams skirstyti — geras 
mokestis. WESTERN PAPER GRA- 
DING CO., 1101 So. Ęairfield Avė.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, būti, suaugę. Irving 0780.

OPERATORIŲ PRIE Rayonlot- 
ton, suknelių, patyrusių tiktai. Dar
bas nuolatinis, geras mokestis. Nau
ja šapa. RAY GARMENT, 1550 
Milwaųkee Avė,, pirmas aukštas.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina bendram ruošos darbui, išsi
lavinusi virti,. nereikia skalbti, sa
vas kambarys, vana, radijo, $10. 
6736 Euęlid Avė., Dorchester 6355.

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
MERGINŲ rankom prosyti, lanks
tyti, purtyti. Darbas nuolatinis.

PROGRESS LAUNDY, 
4677 Elston Avenue.

patvarkymai paliečia 
ir visus kitus mieste- 
Chicagos Miesto Rin-

Įaikraštis ar žurnalas. Iš dą’ięs 
lai yra gyvenimo mokykla. 
Skaitydamas, ąrba klausydamas 
radio, žmogus atsimeni savo tė* 
vų žemę, jaunystes dienas, kara
tu tob.uhni savo motinos kalbą,

Paskutiniu laiku musų kai 
kurių lietuviškų radio valandų 
leidėjai labai nutolo nuo aukšr 
čiaus minimų principų. Pasu- 
klausius tokio radįo programo, 
pradedi galvoti, kas čia darosi? 
Apart visokių ne lietuviškų skeL 
bintų, kurie yra labai nuobor 
dus, tai dar išgirsti visokių 
“blevyzgų”, nekultūringų žo- 
džių, kuriuos galima girdėti lik
tai karčiamosc ir tai dar nevi- 
sosc. Tarp jaunimo ir moterų 
ir net pas mažiau kultūringas 
tautas tokių žodžių, kokių gir
dime iš musų lietuviškų “radi- 
jūsų” negirdime. Čia ne kultū
rinimas lietuvių tautos, bet mu
sų pačių žeminimas musų jau
nosios kąrtos akyse. Gal todėl 
musų jaunieji nenori lietuvišku 
radio valandų klausytis.

Nę Vįsį Tokie.
Viena jauna lietuvaitė, Į5 

mę(ų p-le V., rodos vasąrto 8 d-, 
pasiklausius lietuviško progrą- 
mo, manęs klausią: Tamsta bu
vai Lietuvoje, po, karo, pasakyk 
ar lenąi mokyti ir apšviesti 
žmonės taip nešvarius žodžius 
vartoja, kaip čia per musų rą- 
dio? 

■f ‘
Aš turėjau nurausti ir pagąj- 

yętį, kąip čia dabar atsakius, 
kad tą jauną lietuvaitę, kuri 
daug skaito if galvoja apie savo

gų žodžių nei spaudoje nei per 
radio negirdėjau, ir čia, Ameri
koje, ne visi taip kalba arba ra
šo. žinai, kad visose tautose at
sitinka tokių, kurie vartoja kai> 
čiamos žodžius viešumoje ir 
musų Chicagoje, tarp lietuvių, 
gal tik vienas ar du tokie yra.

žemaitis

Kas Buvo Žadėta, 
Bet Neišpildyta 
18-toj Apylinkėj

Priminimai It* Patarimai
18-TA APYLINKI 

išpildyta-nepadaryta: 
šviesos 
vi u. v,

Nėra 
žadėta.

ir toliau pasiliktų tos pačius 
dvasios.

Dukryte, atsakiau, aš budi
mas Lietuvoje tokių nęįculturių-

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., priež Washingtou Par
kas. Geras “L” ir gatvekarių susi
siekimas. Virtuvėlės net už $4 sa
vaitei—miegkambariai mažai kaip 
$3 savaitei.—švarus, gerai užlai
komas nąmas—agentas vietoj,

REIKALINGA MOTERIS džiunk- 
šapėj skudurams skirstyti. Turi 
būti patyrusios. Darbas nuolatinis.

BERGER BROS.
2248 West Lake Street.

— Ne- 
neįvesta 

prie Halsted ir 18 gab

0 0 0
pataisytos gatvės, kaip

0 0 0
Pažadėta ir neištesėta patai

syti įdubimas prie 2024 Canal- 
port Avė., prie F. M. Valaičio 
namo. Miestas nesirūpina.

000
Dvi didžiulės vietos draugs 

jos nieko per visą žiemą neveL 
kė. Neparodę jokio kultūringo 
darbo.

0 0 0
Tas pats ir su vietos S.L.A. 

ir D.S.A, kuopomis—snaudžia, 
0 0 0

Tas pats ir su vietos politi
kieriais — prižada
ja. “Nęįšpildo-negriešija”. 

0 0 0
Kaip buvo, taip yra. Mažai 

veikimo. Permainų nėra.

patiesi-

Vilpiaus Krašto

0 0
kiti, bent pavy

Gal kada Rožes ir Lelijos pa 
rengs vakarą 
naudai.

0
Tai tada ir

do dėlei, griebsis kultyringes- 
njo, darbo, kitiems žmonėms 
uątadingesnja

i Ek'Z ! . j Ar M-Sife jy&j ? i. j-'i

Ltylisąs. -

TRAVEL
Kelionės

VAŽIUOJAME AUTOMOBILIU į 
Hot Springs. Turime vietos dėl 
dviejų žmonių. Atsišaukite tuoj aus.

MARY PALONIS, 
Lafayette 6598.

BUSINESS CHANCES ?
Biznio Progos

PARSIDUODA BIZNIS, arba ke
pykla su namu labai prieinama 
kaina. Savininkas vietoj, 1458 West 
57th gat.

PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB
TAS kampinis tavernas, 6 kam
barių flatas. Pigi renda—bargenas. 
Tel. CICERO 3695.

GREITAI PARSIDUODA delika
tesų ir grosernės krautuvė už pir
mą pasiūlymą. 4119 So. Francisco 
St., Maęk Marozas.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRĘS nakti
nis virėjas restaurantui: vyras ar 
moteris. JULIA’S RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė., Lafayette 
2879.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roj vietoj — pilnas stako. Šaukti 
prieš 1:00 valandą Normai 5629— 
5300 So. Union Avė.

SUSIRINKIMAI
Lj D. D. 4 KUOPOS narių svar

bus susirinkimas įvyks šįvakar, ko
vo 1 d., West Sidės svetainėje,2244 
W. 23rd PI. Pradžia 8 vai. vak. 
Prašome atsilankyt,i, nes yra daug 
svarbių raportų ir bus pranešta iš 
musų bendro vakaro, kuris įvyko 
vasario 18. —A. Dainis, sekr.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLUBO narių mėnesi
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo pirmą dieną, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So, Halsted st. Susirinkimas labai 
svarbus. Visi atsilankykite..

—S. Kunevičius, rast.

PARENGIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORAS lošia labai juokingą ko
mediją “Mulkinę ir Mulkintojai”, 
sekmadienį, kovo 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Bilietus galima gauti 
“Naujienų” raštinėj, iš kalno 40c.

Sužinosim Ar Jie 
Turi Daug Draugų

Sekmadienį jų parengimas

3133 So.

Chicagos Lietuvių Vyrui Cho
ras sako, kad turi daug drau
gų bei simpatizatorių. Gal jr 
tiesa, nes vyrų choras visiems 
ir visuomet neatsisako dainuo
ti įvairiuose parengimuose su 
savo gražiom dainelėm.

Tai vienintelis vienų vyrų 
choras Chicagoje. Ateinantį 
sekmadienį, kovo 3 d., jis tu
rės savo parengimų Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj,
Halsted St. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžangos biletas tik 50c, 
o perkant iš anksto tik 40c.

Pusė pelno vilniečiams
Taigi, ateinantį sekmadienį 

parodykim vyrų chorui, kad jie 
turi daug draugų ir dailės rė
mėjų. Parodykim jiems simpa
tiją skaitlingu atsilankymu į jų 
parengimų. 0 męs atsilankę p»- 
remsime vyrų chorų ir sykiu 
sušelpsim Vilniaus krašto lie
tuvius, nes puse parengimo 
pelno vyrui skirią vilniečių su-

Kiek girdėjau, parengimas 
bus labai gražus, nes vyrų cho
ras publikos dar nęsuvylę. Tai 
mes gerai žinom iš praeities.

Antanėlis-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

TIKRAS PIRKINYS
5431 No. Linder Avė., 5 kambarių 
plytinis bungalow. Furnasąs. Nau
jai dekoruotas ir malevotas. $4750. 
Tel. CENTRAL 5225.

BARGENAS. PARSIDUODA pui
kus namas, 3 krautuvės su pilnais 
basementais ir šiluma ant 63-Čios 
keli blokąi į rytus nuo Kedzie. 
Kaina $16,000. Tel. Calumet 6892 
(no brokers),.

DIDELIS BARGENAS BRIGHT- 
ON PARKE. Bizniavas namas, što- 
ras ir 6 kambarių flatas, 2 karų 
garažas, karštu vandeniu apšildo
mas. 'Dabartiniu laiku yra Taverna. 
Kas norite, galite pirkti namą vie
ną, arba su bizniu — Nepraleiskite 
šios progos, nes yra didelis bake
nas, Atsišaukite P. M. SMITH, 
4177 Archer Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ukiąi Par^vimiii

20 AKRŲ, PRIE PAT HART, 
kauntės centrinio miesto. Daugu
moj vyšnios, geri budinkai, puikus 
pirkinys už $2200.00.

HANSON-OSBORN, Realtor 
Hart, Michigan.

100 AKRŲ, 1% mylios priešakis 
prie U. S. 98 arti Pensacola; 42 ak
rai apsodinti tung medžiais, 3 iki 
4 metų amžiaus, 43 akrai aptverti, 
namelis prižiūrėtojui; geras Šulinys, 
įkainuota kad parduoti. J. B. BEN- 
DER, savininkas*. P. O. Box Į149, 
Pensacola, Florida.

rcKiNHURF-FIXTURE FOK-SALE 
RakandaiirltaisąiPardayhnųi
PARDAVIMUI TVIRTA medinė 

lova ir springsai $8.00; mažas gąsi- 
nis pečius $6; Player piano roliai 
ir Cabiniet berniukų dvipatas $5. 
Šaukti 11 iki 3, 6241 So. Paulina.

WHOtEŠALE FURN1TUBE

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 4Q iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionalini žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Ave„ Chicago, 
m. Phone RepubUc 6051.

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

jeigu tvjrtte Me
duoti, maiąyti, išnuomota 
samdytis ir t, L, nsUnUU,

rgj| koslumerl, bet gw»inW- 
tčs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Ctassif ięd” zkyrtujo.

Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluos

vežd*ixii:

CANal 8500 
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET

. ____________
: d.*



Iš Lietuvos-Rusijos
Pasienio

Laiškas Chicagiečiams Iš 
Švenčionėlių

šiomis dienomis naujienie- 
čiai pp. K. Baronai, 8605 So. 
Marshfield Avenue, gavo du 
įdomius laiškus iš Vilnijos. 
Vieną nuo sulenkėjusios lietu
vės, gyvenančios pačiam Vil
niui, antrą nuo giminaičio u- 
kininko gyvenančio Bielusų 
vienkiemyj, netoli švenčionė- 
liij-

Pirmas laiškas iš Vilniaus 
buvo išsiųstas sausio 31, an
tras, sausio 16 d.

čia paduodam įdomesnes tu 
laišku ištraukas. Ūkininkas iš

reikėjo vis lenktis ir labai įtik
ti. Jeigu jie.butų sužinoję, kad 
vaikštom per rubežių, lai tuo
jau butų išvežę.

“Galiau lapkričio 26 d., nu
kėlė rubežių tris kilometrus 
nuo musų ir mes pasli kom 
Lietuvos pusėj. Bet Dievas te
žino ar rusai beatiduos Lietu
vai Švenčionių kraštą.* A

Tverečiniai Bėga Lietuvon
“Švenčionių pusėj labai blo-

bai bėga tverečiniai. Rusai ten 
su lietuviais žiauriai elgiasi. 
Surašinėja visus nuo 18-kos 

'iki 40 metų. Katras, ūkininkasŠvenčionėlių apylinkes pp. Ba-h . .....v - kiek stipresnis, ima nuo jo gy-ronams rašo: , v. ...
Iš Švenčionėlių

“Išsiuntėm jums laišką 
miau, bet kai rusai užėjo, tai 
turbut negavote. (Negavo. — 
Red.)

“Pereitais nelaimingais me
tai prikentėjome daug vargų. 
Prie lenku, kaip žinote, buvo 
bloga. Tik žvalgomos iš ku
rios pusės išgirsime kokią ži
nia. Ėmė karves, arklius ir iš 
musu paėmė 12 pūdų rugįfrj. 
Du kartu buvo paėmę su ar
kliu. Vieną kartą tai atleido, 
o kitą kartą kai buvo paėmę, 
tai reikėjo naktį pabėgti. O 
kas nepabėgo, tai grįžo iš 
fronto be arklių.

“Rugsėjo 18 Lenkija žlugo, 
o 20 jau ir rusų sulaukėm. 
Lenkai parinkinėjo, o paskui ir 
rusai aprinko. 'Prieš Lietuvos 
atėjimą rubežius jau buvo nu
statytas, bet per jį buvo gali
ma vaikščioti.
Švenčionėlius 
viai. Buvom 
pasilikom su 
mėmis.

“Rubežius
metrų nuo musų namų, jie pa
liko rusų pusėj. Mus taip pra
laikė keturias savaites. Kiek 
tada atėmė mums sveikatos ir 
kiek išliejoin ašarų, tai sunku 
apsakyti, štai, matosi kaip Lie
tuvos kariai saugoja rubežių, 
bet mums tai nėra tėviškės.

pir-

spalių į 
jau atėjo lietu- 

dar pasitikti ir 
didelėmis iškil-

buvo apie 200

“Rusai tvirtino, kad taip ru
bežius pasiliks ir jau jie ža
dėjo mus išvežti Rusijos gilu
mom Pas juos, mat, arti rube
žių gyventojų nėra, negalima 
gyventi.

“Kadangi mus žadėjo išvežti, 
tai beveik kasdien turėjau ei
ti per rubežių Lietuvos pusėn 
pasitarti kas daryti. Lietuvos
leitenantas vis ramino, ir sa-'Avenue, Nuostoliai siekia apie 
kė, kad nebėgtume, nes turbut $10,000. Krautuvė priklausė 
busime išlaisvinti. Bet rusams Woohvorth bendrovei.

vulius ir drabužius, o ūkinin
kams nieko neduoda, nei drus
kos, nei žibalo. Per tris mene-’ 
sius ūkininkai gali gauti pusę 
litro žibalo ir tik truputį drus
kos. Pas mus į namus atėjo du 
lietuviai pabėgėliai ir jie mums 
viską pasakojo. Musų žemė ru
sų pusėj tai turbūt prapuls.

“Pas mus, Lietuvoj, galima 
daug ką nusipirkti. Žibalo gau
name mėnesiui 5 litrus, bet t k 
viskas brangu. Siūlai, kurie 
buvo 60 groszų, dabar kainuo
ja tris litus. O iš drabužių bal
tinių tai nėra. Vienas žmogus 
iš Lietuvos gilumos atvežė pa
prastos medžiagos baltiniams 
ir užmokėjo po 2 su puse lito | 

v uz metrą.
“Nukrito- Pančiai”

NAUJIENOS, ChlcagS, UI.

1

NACJ1EN Ų-ACME Telflphnto 
sega kryžių leitenantui N. K.Anglijos karalius Jurgis VI (antras iš 

Todd už pasižymėjimą.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MIAMI, FLA. — W00F W00F LAIMĖJO ARKLIŲ LENKTYNES“Ir Lietuvoj negalima viską 

gauti, bet vistiek mums ramu, 
nukrito geležiniai pančiai, kol 
neužpuls naujos nelaimės. M1FC GUFSUS

“Švenčionys beje buvo bom. | Laikraštininkas 
barduoti laike karo, bet nepa
taikė į miestą. Vilniuj tai, sa
ko, sudaužė daug namų ir už
mušė žmonių. Pas mus sausio 
pradžioj buvo labai dideli 
šiai, apie 40 laipsnių.

“Musų keturi vaikai jau 
kinasi lietuviškai. Lenkų 
bos visai mažai beliko, 
me visokių knygų ir 
mokėti nereikia.”

(Antras laiškas tilps

Užvakar naktį širdies liga 
mirė James O’Donnell Bennett, 

v , .garsus Chicagos 
^4 Q I — i 1c kas, buvęs karo 

tas. Jisai buvo 
žiaus ir gyveno 
State Street.

Velionis darbavosi Chicagos 
aikraščiuose per 50 metų. Pa

dėjo karjerą su senuoju dien
raščiu “Times”, vėliau perėjo 
dirbti “Tribune’ui”.

mo- 
kal- 

Tu ri
li ž jas

rytoj).
Rs.

Gaisras Sunaikino 
5-10 Krautuvę

Gaisras vakar rytą beveik 
iki pamatų sunaikino didžiu
lę “5 & 10” krautuvę Southsi- 
dėj, adresu 9138 Commercial

ACME-NAUJIENU Tolephoto
ANAHEIM, CAL. — Connie Mack (po dešinei) duo

da tėvišką patarimą Bcn McCoy, kuris įstojo į Phila- 
delphia Athletics komandą ir už savo patarnavimą gaus 
$40,000.00.

Ketvirtad., vasario 29, 1940 <•

VAKAR CHICAGOJE
• Garaže ties 11 Ashland 

Avenue, River Foreste, buvo 
atrastas negyvas Clarenee M. 
Eveleth, turtingas vietos pra
monininkas. Jis buvo 70 metų 
amžiaus.

• Prie N. Ashland ir Lake 
kryžkelio į laidotojo NVilliam 
S. Jaffe automobilį sulindo du 
užpuolikai ir bandė jį apiplėšti. 
Bet Jaffe nepasidavė, .atėmė 
peilį nuo vieno piktadario ir 
ėmė juo užpuolikams kirsti. 
Tie pabėgo nieko nepešę. 
Jaffe gyvena ad. 701 S. Pulas- 
ki Road.

• Pavirtę savo namuose ar
ba nukritę nuo laiptu mirtinai 
susižeidė du seni chicagiečiai, 
Lotus J,e.de.sky, nuo 2440 Og- 
den Avenue, ir John Dolezal, 
2403 S. Chrisliana Avenue. Pir
masis buvo 82, antras 66 melų 
amžiaus.

• šeši taxi automobiliai su
degė, kai kilo sprogimas ir 
gaisras garaže ties 3635 India
na avenue. Nuostoliai .siekia 
$50,000.

• Du piktadariai, persistatė 
koslumeriais, pasivogė laikro
dėlių už $150 iš auksinių daik
tų krautuvės adresu 2735 N. 
Clark Street.

• Penktadienį Indiana valsti
joj galion įeina įstatymas, rei
kalaujantis sveikatos leidimo iš 
aplinkantų vedybiniams leidi
mams. Jis yra panašus Illinois 
valstijos įstatymui, kuris reika
lauja aplikantų pasiduoti vene^ 
rinių ligų egzaminae jai. Ka
dangi ikiš:ol tokio patvarkymo 
Indianoj nebuvo, tai daugelis 
chicagiečių važiavo į Crown 
Point ir kitus taip vadinamus 
“vedybų fabrikus” leidimoms 
išsiimti.

laikraštinin- 
koresponden* 
69 metu aim 

c

Keturių Savaičių 
Bėgy j Sukėlė 
$1,105,000

Žada Sukelti Pabėgėliams 
$2,250,000

Apie mėnuo atgal Chicagos 
žydų Labdarybės Fondas pra
dėjo vajų sukėlimui $2,250,000 
pabėgėlių ir kitų kare nuken
tėjusių šelpimui.

Per nepilnai keturias savai
tes Fondas sukėlė beveik pusę 
kvotos, $1,150,000. Iki gegužės 
pradžios Fondo vedėjai tikisi 
kvotą užbaigti.,

Per visą Ameriką Fondas 
mėgins surinkti pabėgėlių ir 
nukentėjusių reikalams $23

Užmušė Tris Žmones Mirė Širdies Liga 
ch„8.)!Laike Apiplėšimo 

ir apylinkėj

vių automobilis ! mirtinai suva
žinėjo 39 melų Julius Emery, 
gelžkelio inspektorių iš Al- 
toona, Pennsyl^aMia. Prie auto
mobilio vairo buvo Tony De 
Martino, 2044 Sheffield avenue.

© Ties 400 Nortb VVeslern 
avenue trokas užmušė 50 metų 
chicagielį Williąm Zull, 
20Ž9 Rače avenue.

© 31 metų šoferis Fred 
sclikc iš GIenwood, III., 
mirtinai sutrintas, kai jo 
kus trokas nusirito nuo 
kelio prie Michigan City,

nuo

Hae- 
bllVQ 
sua
vi eš- 
Ind.

Šiandien Moterų 
Kliubo “Bunco” 
Vilniečių Naudai

Parengimas įvyksta Zig
Western Avė. 

vai. po pietų.

Zag

šio parengimo 
lietuvių sušelpi-

klube, 6819 S.
šiandien, 1:30 
Įžanga lik 50c.

Visas pelnas 
eis Vilniaus 
mu.i

Rengimo pirm. p. Della Ku 
raitienė su pagelbininkėmis 
nuoširdžiai darbuojas tam tiks
lui. Viso C. L. M. Klubo vardu 
prašome paremti šią pramogą 
savo atsilankymu. Kom.

Traukia Teisman Už 
Sales Taksus

Valstijos finansų skyrius už
vedė 17 bylų Cook apskričio 
Circuit teisme prieš tokį pat 
skaičių Chicagos biznierių už 
“sales taksų” nemokėjimą.

Jie yra skolingi valstijai $21, 
948.

_________ _ > i

Dalina Naujas 
Telefonų Knygas

Vakar Donnelley Corp., 
spaustuvės išvežioto j ai prade-, 
jo dalinti telefonų abonen
tams naujas “raudonąsias’’ te
lefonų knygas—“Classified Di- 
rectory”.

“PIRMYN” UMBRAS STATO 
SCENOJ

3 AKTŲ OPERETE

“BLOSSOM TIME”

(“Kai Gėlės Žydėjo”)

Kovo 10,1940
m>kol hale
2345 SOUTH KEDZIE AVENUE

PRADŽIA 3:00 V. P; P.
Įžanga 75c ir $1.00

U

Laike v apiplėšimo Capilol 
Boot Shop avalinės krautuvėj. 
7914 S. Halsted st., širdies li
ga mirė pardavėjas P. J. Kar- 
man iš Grand Rapids, Mich.

Plėšima papildė ’du jauni ir 
maskuoti užpuolikai. Jie pasi
ėmė $100 iš registerio ir $300 
vertės žiedą, priklausantį sa
vininkui Herman Brandewein.

Lietuvis gydytojas, 
George Tarulis, 7912 S. 
sted st., buvo pašauktas 
man’ą gelbėti, bet jau

Mirė Skurde, 
Paliko $70,000

Dr.
Hal- 
Kar- 
buvo

chi-Užvakar mirė 56 metų 
cagietis, Burt Johnson. Jis tu
rėjo mažą kambarį adresu 
7845 Avalon Avė. Gyveno “di
deliam skurde” ir dažnai skun
dėsi šeimininkei, kad 
ką valgyti.

Šeimininkė, velionio 
nėj vakar rado $65,000
ir Šerais, taipgi bankinę kny
gutę su $5,000 depozitų.

neturi

patali- 
bonais

Grąžino Gyvybę 
Kūdikiui

Ugniagesių departamentas 
su deguonio (oksigeno) ir dirb
tino kvėpavimo aparatais va
kar rytą atgaivino 2% metų 
kūdikį, Kathleen Gendusa, 
2652 W1 Superior. Mergytė tu
rėjo astmą ir vos nenumirė- 
gavusi ataką.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
j yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

• Joliete, Illinois, veikia kei
sta įstaiga, American Institute 
of Laundering. Ji prašo šei
mininkių Chicagoj ir visur, 
kur ši žinutė bus pastebėta 
siusti jai purvino vandens pa
vyzdžius, vandens, kuriam? 
buvo plaunami indai arba 
skalbiami drabužiai.

• Federalis prokuroras 
Campbell paskurė moteriškę. 
Misa Mary D. Bailey, tvarkyli 
kriminales bylas, keliamas ne
pilnamečiams nu s i kalteli am s.

• Iš Mihvaukee, AVis.. į Chi
cagos Motin t Si n ai ligoninę bu
vo atgabentas 15 metų Jeronie 
Safur. Jisai ilgą kelionę atliko 
“geležiniuose plaučiuose”, ku
riuose jau guli .penktas mėnuo. 
Jisai serga vaikų paraližium ir 
tikisi Chicagoj išsigydyti.

• Su kovo 30 d., užsidarys 
Chicagoj veikiantis Canados 
Banko, Bank o f Nova Scolia, 
skyrius. Skyrius likviduojamas 
“dėl tarptautinės padėties ir 
dėl trukumo, rinkos pinigų in
vestavimui“.

• Vidurmiestyj, prie AVells 
ir Madison piktadaris užpuo
lė darban einantį Sherman 
viešbučio porterį, Benjamin 
Phillips. Atėmė nuo jo dėžu
lę su užkandžiais ir $7.00. Phil
lips buvo ką tik atvažiavęs 
traukiniu iš Elgino, kur gyve
na.

• Už policisto Martin Dugan 
pašovimą vakar buvo suimtas 
32 metų eks-kalinys, John John 
Cronin. Jisai sunkiai sužeidė 
Duganą dviem revolverio šū
viais, kai tas bandė jį suimti 
prie Sacramento ir Van Buren 
gatvių už krautuvininko apiplė
šimą.

• Savo skalbykloj, adresu 
1246 Chicago avenue, Evans- 
tone, pasikorė Sol Wiessman, 
40 ■ metų amžiaus evnastonietis 
nuo 136 Clyde avenue.

© Kankakee apskričio teis
mas skelbia, kad antras svar
stymas A. L. Bowen’o bylos 
prasidės apie kovo 11. Bovvcn. 
Illinois valstijos žmonių gero
vės departamento vedėjas, yra 
kaltinamas apsileidimu dėl šilti
nės epidemijos, kilusios Mante- 
no ligoninėj ir kalėjime. Kartą 
jo byla jau buvo svarstoma, 
bet džiurė po 92 valandų nega
lėjo prieiti nuosprendžio.

O $18 pabaudą užsimokėjo 
ir metus probacijos gavo 40 
metų chicagietis Frank New- 
comb. Jisai neturėdamas dak
taro leidimo praktikavo medi
ciną ir pardavinėjo kokias tai 
“stebuklingas” mostis.

© Už melagingą liudijimą 
automobilių nelaimes byloj 
miesto teisėjas Daly nuteisė 21 
metų George Klebba, 1539 
Noble Street, penkioms die
noms kalėjime.

Apkaltino Už 
$132,000 Mokesčių 
Nesumokėjimą

Federalė grand džiurė vakar 
patraukė teisman turtingą cbi- 
cagietį AndrcNV7.!. Creigbton ir 
apkaltino jį sumokėjimu $132, 
460 income taksais.

Creigbton yra skaitomas vie
nu iš Chicagos pinigų lošimo 
sindikato vadu. Sindikato vir
šininku laikomas politikas 
William “Billy” Skidmore.

$2,000 Nuo Siuvėjų' 
Lenkų Šelpimui

Amalgamted Unijos Chica
gos skyrius vakar įteikė $2,000 
čekį komitetui Lenkijos kare 
nukentėjusių žmonių šelpimui. 
Auką nuo siuvėjų komitetui 
pridavė Samuel Levin, ir 
Charles Burr, Chicagos sky
riaus viršininkai.

Naujlenų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Joseph Trabon, 12 metų, atsiskiria su 

tėvu. Teismas patvarkė, kad jis kurį laiką pasiliks moti
nos globoje. Motina gyvena Minneapolis, Minn.




