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MIRi AiKiJŪS DIKTATORIUS J. METAKSA
PREMJERU PASKIRTAS BANKININKAS
Graikai ir toliau tęs karą prieš italus, 

tvirtina karalius
ATĖNAI, Graikija, sausio 2pgonis labai nusilpo ir reikėję 

d. — Generolas John Metaksas, 
Graikijos ministeris pirminin
kas, mirė šį rytą po sunkios 
gerklės operacijos.

Graikijos karalius Jurgis II 
nauju Graikijos ministeriu pir
mininku paskyrė Aleksandros 
Korizis, buvusį ilgametį Graiki
jos banko valdytoją.

Visi kiti ministeriai pasilieka 
savo ministerijose ir tęsia savo 
darbą. Buvo sušauktas minis- 
terių kabineto posėdis. Jame da
lyvavo ir pats karalius.

Kraštui padarytame praneši
me sakoma, kad nauja vyriau
sybė ir toliau tęs karą prieš 
Italiją, kol priešas visiškai bus 
sumuštas. Vėliau bus dedamos 
pastangos, kad darbininkija tap
tų produktinga jėga krašto rei
kalų tvarkyme.

Generolas Metaksas jau dir
ginėjo prieš trejetą savaičių. 
Pradžioje buvo manyta, kad jis 
negalinčja dėl didelio darbo. 
Gydytojai diktatoriui patarė pa
ilsėti. Pats premjeras nekreipė

bę
Vėliau liga persimetė į gerk

lę ir reikėjo daryti operacija. 
Praeitos savaites pabaigoje li-

ITALU IMPERIJA AFRIKOJE BRAŠKA
Britai naikina italus 

prie Demos
KAIRAS, Egyptas, sausio 29 

d. — Mechanizuotos britų ka
riuomenės dalys artėja prie Der- 
nos miesto.

Kai kurios dalys jau prasi-' Italai “atstūmė” at 
veržė kiton miesto pusėn ir nai
kina italus toli vakaruose nuo 
Demos.

gal puolančius britus
ROMA, Italija, sausio 29 d.

Kitos kariuomenės dalys ar-'— Italų karo pranešimas sako, 
tėja prie Bengazi per Čirenai- kad italų kariuomenė “atmušė 
kos dykumą nutiestu keliu. Mus-! 
solini italus prievarta vertė pa
daryti šį kelią, o dabar britų 
motorizuotos dalys jį naudoja.

Prancūzai ima 
pietų Lybiją

29KAIRAS, Egyptas, sausio 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad laisvų franeuzų kariuome
nė taip staigiai užklupo italų 
garnizoną prie Fezzan oazo, kad 
italų orlaiviai neturėjo laiko pa
kilti.

Jie buvo sunaikinti pačiame 
aerodrome. Francuzai turi 35,- 
000 gerai ginkluotų kareivių ir 
atidarė italams naują ir visai 
nelauktą frontą.

Laisvi francuzai ištisą mėne
sį ruošėsi Lybi jos operacijo
mis.

Abisiniečiai veržiasi 
Eritrėjos gilumon 
KAIRAS, Egyptas, sausio 29 

d. — Karo pranešimas sako, 
kad britai, savanorių abisinie- 
čių padedami, vežiasi Eritrėjos 
gilumon ir artėja prie svarbaus 
geležinkelio mazgo.

Italai apleido Umm Haga?.

padaryti kraujo trarusfuzija. Me- 
taksas neteko sąmonės.

Cenzūra neleido skelbti žinių 
apie premjero ligą, kad tuo ne
pasinaudotų priešas. Pasitari
mams buvo atskridęs vyriau
sias anglų kariuomenes gydyto
jas Egypte. Graikų vyriausybė 
iškvietė iš Vienos vieną vokie
čių specialistą, bet jis laiku ne
suskubo atskristi.

Naujai paskirtas ministeris 
pirmininkas tvarkys užsienio 
reikalų ministeriją, karo avia
ciją, laivyną ir švietimą. Tas pa
čias ministerijas, kurias tvarkė 
pats diktatorius.

Graikijos karalius aplankė 
Metaksas namus ir pareiškė sa
vo užuojautą mirusiojo šeimy
nai.

Graikai rengiasi laidoti Me- 
taksą ateinantį penktadienį. Jis 
bus laidojamas siį didele pagar
ba, nes graikai mano, kad vieri 
tiktai jo sumanumo dėka ita
lai buvo išvyti iš graikų terito
rijos.

Graikų karalius ta proga pa
sakė kalbą, kurioje kvietė visus 
Graikijos gyventojui padėti ka
riuomenei tęsti kovą prieš Ita
liją-

Britai paėmė daug jų nelaisvėn, 
o motorizuotos britų dalys pėr- 
sekioja bėgančius italus.

Britai stebisi kaip toli italai 
galės bėgti. Italijon jie negalės 
patekti ir bus priversti pasi
duoti.

atgal” labai smarkiai puolan
čius britus Demos apylinkėse.

Fašistų lakūnai dalyvavo ko
voje ir labai smarkiai apšaudė 
britų tankus.

Britų aviacija bombardavo 
italų uostą Asmara, bet nepa
darė didelių nuostolių. Britai 
norėjo įsiveržti prie Gallabat, 
bet italai juos atmušė atgal.

Mussolini turi italų 
pasitikėjimą

ROMA, Italija, sausio 29 d. 
— Oficialiai pranešama, kad 
Milane, Turine ir kituose mie
stuose buvo padaryti susirinki
mai, kuriuose išreikštas pasiti
kėjimas Mussoliniui.

Užsieniuose paskleisti gan
dai apie riaušes neturi pagrin
do. Susirinkimuose kalbas sake 
paprasti kalbėtojai ir valdžia 
jokio spaudimo nedarė.

Mussolini gavo visą eilę tele
gramų iš visų Italijos provin
cijų, kuriose reiškiamas pasiti
kėjimas diktatorium;

ORAS
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka 

žiasi 5:01 v.
7:06 y. r./ leid

Norvegijos nacių ly 
deriui nesiseka

LONDONAS, Anglija, sausio 
29 d. — Teko patirti, kad Vid- 
kun Quisling, Norvegijos na
cių lyderis, norėjo suorganizuo
ti pulką savanorių, kurie eitų 
kariauti prieš britus.

Savanorių visai neatsirado. 
Vėliau Quisling organizavo ba- 
talijoną, o dabar jau apie kuo
pą kalba.

Kai savanorių neatsirado, tai 
j iš pažadėjo jiems duoti žemės, 
bet ir su šitokiais pažadais nie
ko nepajėgė suorganizuoti.

Himmleris nuvyko 
Norvegijon

BERLYNAS, Vokietija, .sau
sio 29 d. — Himmleris, slaptos 
nacių policijos viršininkas, nu
vyko i Norvegiją.

Jis prižiūrės ir perorganizuos 
Norvegijos policiją.

Vien Bukarešte už
mušta 370 zihoniu
BUKARĘšTAS, Rumunija 

sausio 29 d. — Oficialiai prane
šama, kad sukilimo metu vien 
tiktai Bukarešte užmušta 370 
žmonių. 444 sužeistieji randasi 
Ęuka^ęšto ligoninėse, v

Sužeistųjų skaičius žymiai di
desnis, nes “geležinės gvardijos” 
nariai vengia ligoninių ir sten
giasi gydytis privačiai.

Karo teismai pradėjo nešti 
mirties sprendimus. Karo mo
kyklos lakūnus nuteisė po 10 
melų kalėti. /

PRAŠO PADĖTI BLOKUOTI “AŠJ”
Hull tarėsi su amba
sadorium Halifaksu

sau-
Hull 
ilgai

WASHINGTON, D. C., 
šio 29 d. — Sekretorius 
šiandien pareiškė, kad jis 
kalbėjosi su britų atstovu, ku
ris prašo Jungtines valstybes 
padėti vesti blokadą prieš “ašį”.

Turima žinių, kad japonai ir 
rusai perka įvairią karo me
džiagą Amerikos valstybės, o 
vėliau viską parduoda vokie
čiams.

Britai pateikė įrodomos me
džiagos, kurie patvirtina jų tei
gimus.

Amerika suvaržys 
prekybą su už

sieniais
WASHINGTON, D. C., sau

sio 29 d. — Hull pareiškė, kad 
jis kalbėjo apie ekonominį ko- 
operavimą tarp Amerikos ir An
glijos. Galimas daiktas, kad vy
riausybė turės padaryti naujus 
nutarimus šiuo reikalu.

Amerika greičiausiai suvar
žys prekybą su tomis valstybė
mis, kurios prekiauja su “aši
mi”.

Manoma, kad Trinidad saloje 
bus įvestas kontroles punktas, 
kuris tikrins laivus plaukian
čius Europon. Rus Zikriųapri 
tjė laivai, kurie plauks į Aziją.

GRAIKIJOS KARALIUS IR 
BUVęs pIKTATORIUS

■

Ši

Graikijoj karalius Jurgis 
II ir. buvęs diktatorius Jo
nas Metaksas. Vakar rytą 
Metaksas mirė dėl ligos. Me
taksas diktaloriavo Graibi-/ 
joj apie pėnkeris metus. 
Prieš jo diktatūrą buvo pa-

sukilusius graikus jis nu
malšindavo, nes jį palaiky
davo, kari uoųičnė. Metaksas

• ejp ’70Tnętps.*S .

Šnipai veržiasi į ka 
ro dirbtuves

NVASHINGTON, D. C., sau- 
šio £9 d. — Aukštas valdinin
kas informavo kongresą, jog 
daugelis šnipą ir “penktosios 
kolonos” agentų stengiasi gau
ti valdžios darbą karo dirbtu
vėse.

šnipai stengėsi 
Pearl Harbor uosto 
jie buvo atidengti 
visi jų planai.

A. Fleming informavo kon
greso komisiją apie pavogtus 
sąrašus, kuriuos turėjo civilinės 
tarnybos komisija.

įsibrauti į 
darbus, bet 
ir išardyti

WILLKIE BUVO DARBIECIŲ MITINGE
Anglijos darbininkai 

kovoja dėl laisvės
LONDONAS,. Anglijd, sausio 

29 d. — Wendėll Willkiešian
dien lankėsi darbiečių atstovų 
susirinkime. Ji$ klausinėjo jų 
apie anglų vedamo karo tikslus 
ir susidarė labai gerą įspūdį.

Anglijos darbininkai į šį ka
rą žiuri ne kaip j imperialistinį 
karį, pareiškė Wįllkie, bet kaip 
į karą, kuris išlaisvins visą dar
bininkiją. r

Anglijos,, darbininkų susirin* 
kįmas padarė WfDkįpį labai gi
laus .įsp^io. į

Stimsonas informa 
vo senatą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 29 d. —- Karo departamento 
sekretorius šiandien informavo 
senatą apie naujai paruoštą 
Roosevelto įstatymą.

Stimsonas sako, kad įstaty
mas būtinai reikia priimti, nes 
jis duoda galimybes Amerikai 
tinkamai apsiginkluoti.

Jeigu įstatymas nebus priim
tas, tai diktatoriai pradės pui- 
ti Ameriką greičiau negu dau
gelis mano ir kraštas nebus pa
siruošęs jiems atsispirti.

909 milijonų karo lai
vams statyti

\VASIIINGTON, D. c., sau- 
šio 29 d. — Senatas šiandien 
patvirtino įstatymą, kuris leid
žia vyriausybei sunaudoti 909 
milijonus dolerių laivyno dirb
tuvėms pastatyti.

Tose dirbtuvėse bus statoma 
400 mažų pagelbinių laivų, ku
rie yra reikalingi Amerikos ka
ro laivynui.

Tame skaičiuje bus keletas 
mažų submarinų ir laivų, kurie 
žvejos submarihus. šis įstaty
mas jau buvo priimtas kongre
se., , . /. .

Neturės laiko skristi 
Airijon

LONDONAS, Anglija, sausio 
29. —r Vargu Willkie galės ap
lankyti Airiją, nes turi labai 
mažai laiko ir netrukus turės 
skubėti New Yorkan.

. \Villkie pareiškė, kad jis pa
tarsiąs amerikiečiams suteikti 
britams paskolą.

AVillkie kalbėjosi su lenkų 
premjeru Sikorskiu ir paprašė 
perduoti visiems kariaujantiems 
lenkams jo sveikinimus. Willkie 
mano šiomis dienomis aplanky
ti šiaurės Angliją.

Rytoj Hitleris paša 
kys kalbą

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 29 d. — Gerai informuoti 
žmonės tvirtina, kad rytoj Hit
leris pasakys svarbią kalbą apie 
visą karo eigą.

Goebbles pasakė korespon
dentams, jog Vokietija netru
kus pradės pulti Angliją.

Manoma, kad Hitlerio kalba 
bus surišta su planuojama ka
ro operacija.

Willkie matė protes 
to demonstraciją

LONDONAS, Anglija, sausio 
29 d. — šiandien pro Willkio 
viešbutį praėjo 60 moterų de
monstracija, kuri protestavo 
prieš blogą maisto paskirsty
mą.

Moterys sake/ kad Anglijoj 
gali gerai valgyti kas turi daug 
pinigų, b kas jų neturi, tai gau
ną labai mažai. Jas reikalavo 
pakeisti lordo Wooltono maitini* 
mo sistemą.

Willkie pastebėjo, jog demon- 
trantėms pįekas netrukdė pro
testuoti.

DARBININKAI SKUNDŽIASI BOLŠEVIKŲ
ĮVESTAIS MOKESČIAIS UŽ VAISTUS

Nepatenkinti val
džios atstovų pa

aiškinimais
KAUNAS, Lietuva, sausio 29 

d. — Kaune buvo sušaukti pro
vincijos profesinių sąjungų at
stovai.
Jie nusiskundė, kad darbinin

kų tarpe sukėlė didelį nepasi
tenkinimą tas faktas, jog da
bar nebeduodama veltui vaistai. 
Ligi šiam metui ligonių kasos 
mokėjo už vaistus.

“Veltui vaistų neduoda, kad 
nebūtų bereikalingo aikvojimo, 
kas atsitiks, jei vaistus gaus 
kada tik panorės” — paaiškino 
komisaras.

Latvis tvarko Lietu
vos profsąjungas
KAUNAS, Lietuva, sausio 29 

d. — Latvis Viktoras Brigma- 
nas, ilgus metus išgyvenęs so
vietų Rusijoj, tapo paskirtas 
Lietuvos profesinių sąjungų so
cialinio skyriaus 'vedėju, Brįg- 
manas lietuviškai kalbėti dar ** v
nemoka. > '

Naujai paskirtasis pareiškė, 
kad Lietuvoj socialinė apsauga 
bu,s tokia, kaip ir sovietų Rusi
joj.

SIAMO ATSTOVAI ATVYKO 
INDOKINIJON

BANGKOK, Siamas, sausio 
29 d. — Pranešama, kad Sia
mo valstybės atstovai jau atvy
ko į Indokiniją, kad galėtų pra
dėti taikos derybas su francu- 
zais. deryboms tarpininkauja 
Japonija.

AFL darbininkai 
streikuoja

DAYTON, O., sausio 29 d. 
— Wright Field darbininkai 
šiandien paskelbė protesto strei
ką, nes į darbą buvo priimti 4 
darbininkai, kurie nepriklauso 
darbininkų unijai.

Manoma, jog netrukus pasi
seks išspręsti šis reikalas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS 
1 r '

— Iš Saigono pranešama, kad šiandien bus pasirašytos šia- 
miečių ir franeuzų karo paliaubos. Pasitarimai vyko japonų 
karo laive.

— Britų kariuomenė apšaudo iš Demos bėgančius italus.
— Italai kaltina Jungtines Amerikos valstybes dėl dabar 

vykstančio karo. Sako, kad Amerikos valdžia labai agresinga. 
Jeigu ne Amerika, tai britai butų negalėję pulti italų Afrikos 
kolonijose.

r— Kongreso užsienio komisija priėmė Roosevelto pasiūly
tą įstatymo projektą. Komisija apribojo įstatymo galią dviems 
metams ir liepia informuoti kongresą kas trys mėnesiai. Ma
noma, kad prezidentas sutiks su pataisoms.

— Wendell Willkie kviečiąmas grįžti Amerikon ir padaryti 
pareiškimus kongresui ir senatui apie savo įspūdžius Anglijoj. '

—• Laisvi francuzai Lybi joj paėmė naują italų garnizoną. 
Jie paėmė nelaisvėn visus italų kareivius ir karininkus.

— Italai paskelbė, kad graikų diktatorius buvo britų nužu
dytas, nes jis nebuvo ištikimas Anglijai.

— Irlandijoj įvesta labai griežta benzino ir maisto produk
tų kontrolė.

— Rumunijos valdžia paskelbė suimtų “geležinės gvardi
jos” lyderių sąrašą, bet jame nėra Horija Simos vardo. Vieni 
mano, kad jis jau sušaudytas.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad italai labai smarkiai puo
lė graibus ir vienoj vietoj pralaužė frontą šiaurės Albanijoj, bet 
graikai kontraatakavo jr padarė italams didelių nuostolių.

60 metų sulaukęs darbinin
kas, išdirbęs fabrike nemažiau, 
kaip 25 metus, turi teises rei
kalauti 300 rublių mėnesinę pen
siją. Tiek kainuoja 1 pora ba
tų.

Kaip teikiama pašal
pa ligoniams

KAUNAS, Lietuva, sausio 29 
d. — Brįgmanas paaiškino, kad 
ligas metu organizuoti darbinin
kai gauna pašalpą. Kurie ne
priklauso profesinėms sąjun
goms, gauna tiktai pusę pašal
pos.

Yra sudarytos komisijas, ku
rios daboja, kad į gydyklas ir 
sanatorijas nepatektų “gydy
mo bei poilsio nereikalingi ir ne
verti asmenys”.

Darbininkai nusiminę, nes 
manė, kad gydymas visiems bus 
lygus ir nemokamas.

IVANOV PASKIRTAS LIETU
VOS BANKO VIRŠININKU

VILNIUS, Lietuva, sausio 29 
Likviduoto Lietuvos ban

ko vieton sovietų bankas Lie
tuvoje atidarė, savo banko kon
torą, kurios viršininku pasky
rė Ivanovą.

Likviduotų banku reikalais 
patariama kreiptis į naujai 
įsteigtas bankų kontoras, šias 
kontoros dažniausiai randasi bu
vusių bankų patalpose.

Ivano v paskelbė, kad bankų 
tarnautojai privalo leisti “sie
ninius kalendorius”, nes jie yra 
labai svarbus banku kontoros 
gyvavimui.

Komunistų organi
zuojami mitingai/ 

tušti ;
KAUNAS, Lietuva, sausio 29 

d. — Laikraščiai nusiskundžia, 
kad Kauno univęrsitete organi
zuojamus mitingus mažai kas 
lanko. Nesimato žmonių iš auk* 
štesnio mokslo personalo.

Valkininkų kartonažo ir lig- 
nio fabrikas pavadintas čekisto 
Felikso Dzeržinskio vardu.
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Guy De Maupassant

.Jau keturiasdešimt drenų jis 
visur Vaikštinėjo ir ieškojo dar
bo. Iš savo tėviškes Vill-Avare 
ties Lamanšu jis turėjo išeiti, 
nes čia darbo nerado. Mokėda
mas dailės amatą, dVfdešftttt 
septynių metų amžiaus, gėrus 
ir stiprus darbininkas, jis jau 
du mėnesius maitinosi iš savo 
šeimos triūso; savo tvirtas, dar
bo neturinčias rankas jis buvo 
priverstas sudėti. Duonos na
muose dažnai ttukdaVo: 'dvi se
serys dirbo padieniai, bet už
dirbdavo labai mažai, o jis, Ža
kas Bandelis, nieko nedirbo, 
nes nebuvo kas diibti, ir tik 
suvalgydavo tai, ką kiti uždirb
davo.

.Jis nuėjo į miesto valdybą 
pasiteirauti darbo. Sekretorius 
pasakė jam, kad darbo galima 
gauti kitose apskrityse.

Apsirūpinęs įvairiais doku
mentais ir atestacijomis, su 
septyniais frankais kišenėje, 
persimetęs per petį lazdą su 
ryšuliu, kuriame mėlynoj ska
lelėj buvo surišta pora batų pa
kaitai, kelnės ir marškiniai, jis 
iškeliavo.

Jis ėjo nesilsėdamas dieną A’ 
naktį begaliniais keliais, saulės 
kepinamas ir lietaus lyjamas, 
ir niekaip negalėjo prieiti tą 
laimingą kraštą, kuriame dar
bininko lauktų darbas.

Pradžioj jis galvojo parsi- 
samdyti tik dailidės darbui, nes 
jis buvo dailidė, bet visi ran
govai, į kiniuos tik jis kreipda
vosi, atsakydavo jam, kad lik 
ką atleidę darbininkus dėl už
sakymų stokos. Kadangi jo iš
teklius jau baigėsi, jis nutarė 
imt s bet kokio darbo, koks tik 
pasitaikys jam kely.

Tokiu budu jam teko būti 
gi iovakasiu, ai kliu šėriku/’ifiiV-

SAFETY FIRST
45 metai .pasekmingo patarna
vimo gerais ir sunkiais laikais, 
nenuskriaudžiant nė vieno kli- 
jento, savaime pasako kame yra 
saugiausia ir patikimiausia įstai
ga.

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 3*6% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sic.

3236 S. Halsted St. CAt. 1118

rininku; tėko kapoti malkas, 
karpyti medžių šakas, k&sti šu
linį, gesinti kalkes, rišti žabus, 
ganyti kainuose ožkas ir už
dirbti tik keletą su, nes darbo 
jis gaūdėVo tik dvfem — trim 
dienom, purtišumdydamas ūž 
mšžiausį Atlyginimą-, kad tik 
įsišiUlytų šykštiems farnVfc- 
riamš ič Ūkininkams.

Bet dabar jau visa savaitė jis 
negavo darbo. Maisto atsarga 
išsibaigė, ir jis maitinusi duo
na, kurią išprašydavo iš gerų 
seimininkių, šUstO'damhs ties 
durimis namų, pasitaikydavu- 
sių jo kely.

Artinosi vakaras, kada Žakas 
Bandelis išvargęs, primuštomis 
kojomis,-tuščiu pilvu ir nusivy
lęs, basas kelio pakraščiu ėjo 
žole, nes gailėjo paskutinės po
ros batų; kitos poros jUū seniai 
nuturėjo. Buvo šeštadienis. Bai
gėsi ruduo. Pilki debesys slin
ko danguje sunkiai ir greit, ge
nami vėju, kurs švilpavo me
džių šakose. Galima buvo nu
jausti, kad netrukus lis. Tą va
karą, šventadienio išvakarėse, 
laukuose bUvo tuščia. KUt-ne- 
kur, lyg didžiuliai geltoni gry
bai, stovėjo iškultų šiaudų ža
gai; laukai, jau užsėti žiemken
čiais, atrodė pliki.

Raudelę kankino alkis, tas 
alkis, kuris stumia vilką pulti 
žmones. Išvargęs, j s plačiai 
žingsniavo, kad mažiau tektų 
daryti žingsnių. Galva buvo 
sunki, smilkiniuose mušė krau
jas, akys paraudo, burnoj iš
džiuvo. Suspaudęs rankoje laz
dą, jis jautė neaiškų norą su
mušti pirmą pasitaikiusį žmo
gų, ėjusį namo pietauti.

Jis dairėsi į abi kelio pusėn 
ir vaizdavosi sukastoj žemėj 
užsilikusias bulves. Jeigu jis 
rastų keletą bulvių, jis susi
rinktų sausų šokų, sukurtų 
duobėje Ugnį ir puikiai papie
tautų karštų apvalių bulvių 
kurias pirma palaikytų ranko
se, kad jas sušildytų.

Bet vasara praėjo ir beliko, 
kai į) vakar, ryti žalius runke
lius, išrautus iš ežios.

Paskutines dvi dienas jis j.U.i 
j kalbėjosi pats su savim ir i gi- 
no žingsnius į taktą savo niin-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
Brutai pAiĖHGViNAMi
Nėk^htSkite bereikalingai raumė’ną 
škaudSjifmį. TūkstanČihi žmonių 
pasieki nepaprastą palengvinimą < 
YeUYnatiskų skausmų/strenųfraafrieniį 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiąip rau- 

’menų skaudi jhTių Vien iŠšitrihdAfhi su 
Pain-Exp'elteriu. šis Rehsaci'nga's lihi- 
mentas, ūmai suteikia laukiamą pa- 
lehųvihimą.. Virš 17 A)itijpfių bon- > 
kuČiu jau išparduota. Todėl neati- , 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Ęxpellerio.. Reikalaukite Pain- , 
Ekpeilerio su inkaru ant dėžutės.

liVhuanian IBR

Karvė išsitiesus gulėjo ant 
žemės; atsii4ni0 'rankomis į 
žėinę, jis pašilehkfe, pabučiavo 
ją į 'Šlapiu platų sniikį ir tarė: 
“Sudie, mano gražuole... Iki ki
to karto... tu geras gyvulys... 
Sudie

Paskui jis apsiavė batus ir 
nuėjo.

Dvi valandas jis ėjo keliu; 
staiga jis pajuto tokį nuovar
gį, kad atsisėdo pievoje.

Jau stojo (liepa; skambėjo

grandine ant pilvo, ir kreipėsi
; jį:

—Jau du mėnesiai, kaip aš 
ieškau darbo ir niekur neran
du. Aš neturiu kišenėje nė ska
tiko.

Tas atsakė:
—Tamsta turbut skaitei skel

bimą įeinant į miestą: “Elgeta
vimas griežtai draudžiamas!” 
Žinok, kad aš esu burmistras, 
ir jei Tamsia tuč tuojau iš ėi& 
hėpasišaliįVsi, aš Tamstą arėš-

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

prasiveržiančiū
storžieviškomis

b'a’sdmis ko j o-

tims. Iki šiol jis niekad hėpro- 
tavo, nes nUudojė visą protą ir 
visus nėsūdėtinlguš gabuinūS sA- 
vo amatūk bet nuovargis, 'tas 
aistringas darbo ieškojimas,, 
šiurkštus atšakyMai, po atviru, 
dangum praleistos UAktys-, V‘> 
siir ir kasdien užduodamas tas 
pats klausimas: “kodėl Tams-, 
ta išlikai savo tėviškę?” Ilge
sys dėl negalėjimo kuo nors 
užimti šAVo stipri tankas^ At- 
simininiAi apie fcAVo artiinuo- 
sius, paiikūšiiis skurs’tl U’amUd- 
Šės — Visa tai pAmažU pripildė 
jį sunku! py^li'čiū-, didėjušiū kūs , 
dien, kas valandą, kas minutę 
ir ‘nenorom 
tilUnpomis ir 
frazėmis.

Užkliūdamas
mis akmenis, jis murmėjo:

—VArgas... vatgas..; niekšai... 
palieka žmogų mirti b’adU... to
kį dailidę... niekšai... nė skati
ko... Štai, tUoj ims lyti... Visur 
niekšai!..

Jis piktinasi likimo neteisin- 
gumli ir Vertė žmonėms, visam 
pasauliui Įmitę ‘dėl to, kad gam
ta, ta didi akia mot na, taip ne
teisinga, žiauri ir išdavikiška.

Sukandęs dantis, jis kartojo: 
“niekšai...” iT žiurėjo į plonus 
pilkus 'dūmus, rūkstančiUs iš 
kaminų Šiuo pietų laiku, ir ne
galvodamas apie kitą, žmonių, 
neteisingumų, kuris Vadinasi 
smurtu ir vagyste, jis jautė no- 
rą pillti į vieną m namų, už
mušti jo gyventojus ir sėsti 
stalo jų vietoje.

kalbėjo: 
neturiudabar 

todėl, 
mirti 
tik darbo.
visuose sąnariuose, 
viduriuose ir

“Aš, matyt, 
teises gyvėnti... 
palieka mane 

.. O juk aš prašau 
Niekšai!” Skausmas 

skausmas
skausmas širdy 

svaigino jį, lyg po didelio gir
tavimo, ir gimdė jo galvoje šią 
paprastą mintį: “Aš tūriu tei
sę gyventi, nes aš kvėpuoju, i“r 
6rAs yrA skirtus lygiui Visiems. 
Reiškia jie neturi teisės -pUlikti 
mane be duonos kąsnio!”

Ėmė lyti 
šiiftUs lietūs, 
murmėjo:

s i n uTk’ūh, žVarb uš, 
Jis stįstojo ir su-

d'Ur visą mėnesį 
pasieksiu namus... 
ištikrųjų, ėjo na- 
kad greičiau r aš

■Ui***-. i.UUAliAu j -X

CRANE coal company 
5332 So. Lortg Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9«22 
POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP .... .

geriausių
$7.65

*9.50
■MM

CROCHETED SĖT PATTERN 2745 j
271d — Mėgsta kepuraitė ir pirštinaitės

^M mm. mmm Am Amm. fefe* t-M Wm MMbb Mm. *Mm M. bUl *«Mm mm. m_ mmm mU

| NAUJIENOS NEEDLECRAĖT DEPT., No. 2715
| 1739 So. Halsted ŠL, Chicago, tll .

i Čia įdedd 10 centų ir prašhu atsiųsti man Pavyzdį NO

| Vardas ir pavardė...... ~..............-.....-—

I Adresas................................ —.........4..............................—-------------------- — |

I Mieštas ir valstija............ ...................................       - —I
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Khrvė vėl sūblyi'ai atsigulė. 
Jis prisėklo šalia ir ėmė glostyti 
jos galvą, lyg dėkodamas už 
tai, kad ji pasotino. Stiprus gy- 
VniiO kvėpaVinias, Vakaro vė
su niOj lėkęs i‘š jo šnėFvių dviein 
garo sroVein, papūtė į darbi
ninko veidą, ir jis tarė sau: 
“Pas tave ten vidūjė šilta!’’

Jis iškišo šaVo tankas po 
gyvulio krutinę, ieškodamas ten 
šilumos. Paskui to galvoje ki- 
16 mintis 'atsigulti ir praleisti 
visų naktį priė šito didelio, su li
kutis pilvo, iėšk'odantas šiltes
nės vietos, kad gerinu prisitai
syti, jis prispaudė galvų iprie 
didėlio tešmens', kurs tik k'ą jį 
palotino. Išvurg^s ir sudaužy
tas, jis greit užmigo.

Keletu kurtų j's pAbudo dėl 
16, kad Atšaldavo Čia nugara, 
čia ptlVAš*, žiūrint .• tad jis bū
da VO prisispaudęs prie gy\U’io; 
lAdA jis apsiversdavo, kAd su
šildytų ir apdžiovintų kitą kū
no dalį, kuri likdaVo neapsau
gota, ir vėl Užmigdavo stipriu 
miėgti.

GAidžių giedojintas jį paža
dino. Aušo; lietūs nebelijo, dan
gtis buv<) šk’aidtus

pasitaikyti mėlynais marški
niais vyrai ir ittoberys baltais 
kukais; kas pėsčias, kas va
žiuotas vyko į gretimą kaimą, 
kad praleistų sekmadienį pas 
dratįgus ar giminaičius.

Pasipainiojo kelyje ir kaimie
tis, kurs varėsi dvejetą dešim
čių išsigandusių ir bliaunančių 
avių; vikrus šuo neleido joms 
išbėgioti.

Bandelis atsikėlė, pasisveiki
no ir paklausė:

—Ar nerasis pas Tamstą dar
bo darbininkui, knrs miršta ba
du ?

Kaimietis atsake, pildu žvilg
sniu pažiūrėjęs į Valkatą:

—Pas mabė nesiranda darbo 
žmonėms, kuriuos aš šiltink .i 
ant kelio.

Dailidė sugrįžo ir atsisėdo 
savo vietą prie griovio.

Jis ilgai laukė, įsižiūrėdamas 
į praeinančius kaimiečius ir ieš
kodamas gero, malonaus 
kad vėl pakartotų savo 
mą.

Pagaliau jis išsirinko 
pagal išvaizdą miestietį, 

švarku, su'' vilkusi

veido, 
prašy-

apši-
auksine

tūosiū.
Bandelis, kuriame vėl suliep

snojo pyktis, sumurmėjo:
—Areštuokite mane, jei nO- 

man bus geriau; tada aš 
badu nemirsiu.bent

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 Š. Westem av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Reverly S h o r e s, 
'nd Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKlįl SPECIALISTAI
į

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246

Valandos huo 9 iki 8 Vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO X 
ZUBRlCk’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas UEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
l’ei. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 67oi

VlfcGlNIA 2421

teks eiti, kol
Dabar jis, 

mo, supratęs 
kokį lYots dalbų savam mieste
lyj, kur jį žino, negu ant di
džiųjų kelių, kur visiems jis 
atrodo įtartinas.

•Jei neiki Vyks risti dailidės’ 
vietos, jis imsis kito darbo: ge
sins kalkės, skaldys akiliėnis, 
kas žemę. Jeigu jis uždirbs nors 
vienų frankų per dienų, lai ir 
to pakaks jam prasimaitinti.

Jis apsirišo sau kaklą skaros 
•gabalu, kad šaltas vanduo ne
bėgtų per nugarą ir krutinę, 
bet gveit pajuto, kad jis prasi
sunkia pčo ploną jo drabužių; 
medžiagą. Liūdnai ir blaškiau 
jis apsižvalgė, nežinodamas kuri 
paslėpti savO klilią, kūr pri
glausti galVib kuriai nėra vietos 
visame pasaulyje.

Atėjo naktis dengdama tam-’ 
sumu laukus. Jis pastebėjo toli 
pievoje žolėje tamsų taškų. Ta/ 
bŪVo kArVė. Jis peršoko per ke
lio gridVį ir nū’ejO jos link pats 
nežinodamas kO.

KAi jis prisiartino, karvė at
suko į jį savo didelę galvą-, ir 
jis pagalvojo: “Jei tik aš turė
čiau iūdų, aš galėčiau bent tru-j 
pūtį 'atsigerti pieno.”

Jis žiurėjo į karvę, karvė žiu-- 
rej6 į jį< paskui staiga^ snlar-! 
kiai sudavęs koja jai į šoną 
jis sitrikv: “Kelk!”

Karvė palengva atsikėlė: pa
pilvėje kabėjo s'dnkūs tešmuo; 
tAdU žmegus) atsigulė ant nuga
ros mtp gyVūli’O kūjų IT gėrė 
•igai, iigaiš špausd-imas savo 
rankomis išputusi tešmenų 
kuris dvokė mėšlu. Jis gėrė tol, 
kūl šitame gyvume šaltinyje bu
vo pieną.

ŠAltas lietus pyl'č vis šmar- 
kiiau, ir laukuose bUvd visiškai 
tuščia: nesimuš nieko kas ga
lėtų jį pridengti. JAm buvo šūl- 
taj jis matė žiburėlį, ^mtdeju- 
sį prt medžius iš kažin Ičokio 
namo lango.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
V ' •*l) ''Ta.;.' j

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVlANCE,
DIENA IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage A^e.
44'47 South Fairfield Avenue
/ / t į į. ■.

Telefonas LAFAYETTE 0727

t--v- 4 _  ! koplyčios visoseJ—2^" -bš/ 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone VAROS 1373

ofisu
7—9
Ofisu
.samų Tei.

DR. MARGERIS
kSo. idlčllbtcd feU.

Valandos, nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Šventadieniais tik Susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office VVentttorth 6330
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—6 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 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18'th S't., nėtųli Morgan Et.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidėncijoš telefonai:

ShpėriėT 9454 &r Cehtrtl 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Klavsykite musų radio programų Antradienio hr šeštadienio ryt- 

Jnežiais, 19:0® vai. ryto iš ?W. H. L P. stoties (1480 K,) 
su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chiėagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiniihii/itvMiihiiiitihiiiiiiiitiniii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
<307 Lituanica Avenue Phone YARds 490b

' • ■.' ......................................ANTHony b. Petkus
Phone GROvėhill 0142

Phone 'Cicero 2109
6812 So. We^tern Avė.
1410 South 49th Court, Cicėro

i

• ’ J. MULEVIČIUS
4348 S. Califofnia Avenue Phone LAFay’ėttO 3572

P. J. RlOllKAS
,*V^54 Sb. Halsted ^Street

u---------------- ----------------------------------- -------- i-------- ------------- ------------

YAftdš 1419

T. X ZOLP
1646 West 46th Street Phonte YAftiis 0781

J S. P. MAŽEIKA YAhds im
3Š19 LHUahica Avėnue YARds 1139

A .4'1 T,l.lJ

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėrt 23rd Place ’ Phohė CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BlEžIŠ
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos —. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nUd 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

m

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, Šaukite: 

BOULEVARb 1040 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CftikURGAS

Valandos kasdien 2-4 it 6-8 vak.
1957 W. Oarfield Blvd.
Cor. Damcn. HenilOck 6699

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4691 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 19 iki 12 diėną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

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

Telefonas VAŪbS 0218
Kelvidtadiehiais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

2400 WfcST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. yAŪDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 6 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 123(>
Ofiso tel. CEN1KAL 1824.

Namų tėl.—Hydė Park 3395
^MMMMmUAi»" I MM. ■ .i—mU^mmmm 1 1 "■ MM^teMailRl^ll ■Itin

VYTAUTAS TARUTIS Advokatas
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALumet 6877 
Vak: nuo L A

134 to. LA
Rodm 2014

Vai.: nuo
3149 SO. _

Tel. VICfory 2679

1:9'0 popiet iki ,8 v. Vak. 
LA SALLE STREET

Tel. STAte 7672 
J 9:00 iki U:00 LXy.to. 
. HALStED STREET
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Clevelando ir Ohio Žinios
1

NAUJIENOS, CMcagO, III. i ,ii w ■ n ihirm i i'i.imi imti t
it

CLEVELANDO LIETUVIU MILIJONO 
DOLERIU ĮSTAIGA

Vienatinė Amerikoje su Vardu “Lithuanian” 
Pasiekus Tokio Kapitalo

LietuviaiAmerikos 
kiek žinoma, 
nių įstaigų, 
statybos ir paskolos savitarpi
nių draugijų iki valstybinių 
bankų.

Ar jų visų bendrai skaitant 
turtas pasiekė 25 milijonus do
lerių tuo tarpu žinių neturi
me. Tačiau lengvai galėtų tą 
sumą net perviršyti jeigu Lie
tuviai daugiau laikytųsi vieny
bės ir remtų savas įstaigas.

Pereitais metais buvome 
skelbę kad Chicagoje, Lietuvių 
vadovaujama The Standard 
Federal Savings and Loan 
Ass’n., turi kapitalo virš dvie
jų milijonų dolerių. Dabar ta 
įstaiga peraugo $5,800,000 ka
pitalą.

Kiek žinoma, Lietuviškų fi
nansinių įstaigų, daugiausia 
taupymo ir paskolos ir staty
bos ir paskolos^ yra: Ncwark, 
N. J., Pittsburgh, Pa., Philadel- 
phia Pa., Ballimore, Md., Chi- 
cago, III., ir Cleveland, Ohio.

Jei randasi jų kur daugiau, 
jų valdybos prašomos prisiųs
ti 1910 metų statementus Ek.

pradedant nuo

Vien taupymais į šią įstai-Įbar vykstą šioks toks
’gą sudėta, kaip apyskaita rodo, mas surištas su tariamu Smet 
$682,714.61. Paskolų ant namų tonos atsilankymu. Tautinįn* 
išduota sumoje $668,929.11. į

Clevelando Lietuviams ši į- stiprus,
į kai, kurtė čia niekada nebuvo 

, spiriasi ir agituoja, 
staiga tarnauja kaipo “Lietu-1 kad, girdi, “prirengkinie tinka- 
vių Bankas”. Po nuvertinimo,* mą priėmimą tautos vadui.’1 
akcijų kapitalas yra $65,011.85 (Bet ar iš jų “prirengimO” kas 

išeis sunku pasakyti. Tautinių* 
kai neturi didęlio patekimą 
tarp musų žmonių. X.

s
UOT.!'!...

Rašo Dominikas Kuraitis

turi,, šiuo kartu paminėsime Cleve
lando Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugiją, kuri Ang
liškai vadinasi: THE LITHU- 
ANIAN SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION.

ši įstaiga gyvuoja jau 32-ras 
metas, ir išlikus po depresijos, 
kuomet daugelis kitų tokių į- 
staigų pačiame Clevelando tu
rėjo užsidaryti, per kelis me
tus dvigubai paaugo kapitalu 
ir 1940 metų Gruodžio 31 die
nos finansinis statementas jos 
stovį parodo: $968,414.30.

Kadangi per 1940 metus ji 
paaugo apie $100,000, tai šiais
metais per pirmus kelis mene- IR ČIA SNIGO 
sius pasieks ir perviršys mili
joną dolerių ir bus kelyje į 
antrą milijoną.

LIETUVIŠKU VARDU

ir turi atsargos fondą iš $71, į 
550 ir nepadalintų pelnų fondą 
iš $46,2848.26.

Yra daug didelių Lietuviškų 
kolonijų kur Lietuviai, per sa
vo ncsumanumą, paleido savo 
žmonių finansus kontroliuoti 
svetimiems, arba amerikoniš
kiems bankams, iš ko anie da
ro biznius ir pelnus.

Lietuviai daugiau atsižiūrė
dami į savo ekonominę ateitį, 
mažiausia tąsydamiesi savo be
vertėmis lietuviškomis politi
komis, galėtų sudaryti savo žy
mias ekonomines ir finansines 
korporacijas, kas butų ir Lie
tuvių vardo pakėlimas ir ap
čiuopiama nauda patiems.

K, S .Karpius,
A. L. Ekonominio Centro

K. S. Karpius,

KORESPONDENCIJA

Teatras, Šokiai 
Pittsburghe

Orr St., Saho

Bankai, kiek žinoma, gyvuo
ja tik Pitlsburgbe ir Chicago- 
jc.

TAUPYK!IIKVI i m gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN . ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3l/z% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T'mss $1,000,000.00

Svarbu pastebėti kad ši or
ganizacija susideda iš vienų 
Lietuvių ir jos valdyba arba 
direktoriai neturi jokio sveti
mo mišinio. Kitos musų tau
tiečių vadovaujamos 
savo direktorių tarpe 
kelis svetimtaučius.

ir paskolos draugijos

įstaigos 
turi po

statybos 
tenešio- 
turi ša

vo tituluose: “Lithuanian”. 
Bet jos visos savo turtu yra 
pusiau ir daugiau mažesnės ne
gu Clevelando Lithuanian Sa
vings and Loan Association. 
Chicagiškės visos rodos turi 
svetimus vardus. Jos žinomos 
kaipo Lietuvių dėl to kad Lie
tuviai jas valdo. .. ,

Kaipo LITHUANIAN, Cleve- PASIBAIGĖ STREIKAS 
lando Lietuvių finansinė įstai
ga lokiu budu užima pirmuti
nę vielą Amerikos Lietuvių fi
nansinių įstaigų eilėje.

O. — Musų 
daugelis kitų 
valstijose pe- 

susilauke

Jaunųjų Lietuvių Draugija 
Pittsburge rengia teatrą ir šo
kius. Stato trijų veiksmų ko
mediją “Bobutės Truputį Susb 
pyko”. Teatras įvyks vasario 2 
dieną Lietuvių Mokslo Draugi
jos svetainėje,
Pittsburgh, Pa. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga 25 centai.

Brangus broliai ir sesutės lie
tuviai, ypač jaunimas ir jūsų 
tėveliai, atsilankykite į šį pa
rengimą, o juokų bus be galų.

Jurgis ž llnskas.
CLEVELAND, 

miestas kaip ir 
vidur-vakarinėse 
reitą sekmadienį
pūgos su sniegu. Ir pirmadie
nį sniegas vėl sugrįžo mus ap
lankyti, Kaip kur prisnigo dau-

Bucyrus, O., pranešta, kad ten 
sniego kritimas buvo pats sun
kiausias į 20 metų. { tris dienas 
prisnigo 14 colių.
KAPINĖS IR DINAMITAS

Streikuoja Simmons 
Darbininkai

KENOSHA, Wis., — Vakar j 
streiką išėjo keli šimtai darbi
ninkų Simmons matrasų dirb-

pakėlimo paįro. Kaip šiandien 
konferencijai vėl susitiks abie- 

SANDUSKY, O. Perkins jU pusių alslovai.
kapinių lotų savininkai dabar 
derasi su valdžia kas teks su -g ra/r j tc/jt ' *1 — 
kapinėms daryti. Valdžia nori .1.3 MMO MCrgclltC
netoliese stalyti dinamito fa- p PnyiUmik 
briką. Yra du pasiūlymai —11 ub K I vZlllvItld.
arba kapus perkelti arba juos 
izoliuoti. Tuose kapuose žmo
nės laidojami jau suvirs 1,00 
metu, tu

Streikas kuris vyko Electric 
Refractories Co., East Pales-

(Tęsinys)
Miami orlaivių stotis

Mįanąi orlaivių stotis yra žy
miai daugiau užimta negu Chi- 
cagos aerodromas. Iš čia kelei
viai skrenda j visas Pietų A- 
męrikos valstybes. Aerodromas 
randasi ant vandens ir visi di
dieji keleiviniai lėktuvai nusi
leidžia įr pakylą vandeny.

Tie didieji lėktuvai turi po 
4 motorus, o keleivių tai sutal
pina 45. Mano supratimu to
kiais lėktuvais skristi yra la
bai maža pavojaus. Dasileiski- 
me, kad vienas motoras sugen
da, fai dar trys pasilieka ope
racijai. O užtenka dviejų mo
torų, kad tuos lėktuvus saugiai 
nutupdyti žemėn.

Jei ir butų priverstas nusi
leisti kur nors juroj, kiekvie
nas lėtuvas turi radijo siųstu
vą ir gali lengviausiai k’tą lėk
tuvą pagalbon prisišaukti.

Pirmas skridimas
Žmona ir aš nutarėme į Ba

hamas vienu tų didžiųjų lėktų 
vų mukr.sti. Orlaivis prisirin
ko pilnas pasažierių ir v.si pa
gal paliepimą apie save prie

kįa maf įtek jėgos kiek reika
lingą lėktuvą nuo žemės pakeL 
ti. Keleiviai sudėjo labai ra
miai. Aš sų žmona skridome 
pirmu kartu ir dėlto gal buvo
me kiek labiau susijaudinę.

Patarnautojas atnešė ir vi
siems padalino po laikraštį. 
Vartome puslapius ir žiūrime 
žinią: orlaivių nelaimė! Lėktu
vui nukritus, žuvų vienuųlika

dabar jau pasirinkimo 
Viskas, ką žmogus gali 
tai sėdėti sau susispau- 
laukti kas toliau bus.

Padėtis pasidarė visai nejau
ki, bet 
neliko, 
daryti, 
dus ir

Pažiurai per langus tai visur 
tik dangus ir vanduo. Bet pa
žiurėjus į kitus keleivius įsiti
kini, kad baimės jausmui nėra 
čia vietos. Visi sau ramus, į 
skridimą nei domės nekreipia.

Išgaravo
Vienas, 

salesman ’ 
atsisagstęs

baimės liekanos
matyt, “traveling 
nusivilkęs švarką, 
marškinius ir išsi

tiesęs sėdynėje miega. Tik į j j

segėme, 
jausmas 
nežinai 
orlaiviui

Tel. VTCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS.
Genęralis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Palengvinti q j P I T 
Vargams □ JL W Vi U 

a A SKYSTIS
P P R TABLETAI
n n n mostis

NOSIMS LAŠELIAI
V V V COUGH DROPS
Mėffinkit “Rub‘MyrTism”—Puikus 

Tepalas

šviežios ir Rūkytos
Žuvys Kasdien
Mes Patys
Pagaunam

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
2423 SO. HALSTED ST.

Phone CALumet 2056

MADOS

4535

darbininkai grįžo darban lai
mėję uždarbio pakėlimą. Dabar 
darbininkams bus mokama 
nuo 3 iki 8 nuošimčių daugiau 
ir nustatyta, kad niekas ne
dirbs už mažiau negu 61 ech-

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0086

mės įsivaizdavimas pradingsta, 
nni tada gaxvoti, kad automo
bilių nelaimėse, ana, tiek žmo-i 
Uių žūsta, o imi žmogus va
žiuoji ir apie nelaimes negal
voji.

Paskridus dvi valandas pa
matėme Bahamas salų krantus. 
Juros vanduo iš juodo persi
mainė į įvairias spalvas. Tai 
yra dėlto, kad ten jura neper- 
giii ir iš viršaus lengvai matai 
įvairiaspalves žoles.

Musų lėktuvas nusileido la
bai gražiai ir šiuo melu iš mu
sų išgaravo paskutinės pavo
jaus baimės liekanos.

(Rytoj Kuraitis pradeda ap
rašyti gražiąsias Bahamas, kur 
Windsoro kunigaikštis su buv. 
p. Simpson gubernatoriauja).

TILžfcS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celulojdos apda
rais ..................................  ... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skarelės 
apdarais ................................. $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga  ............     $1.75
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar................................................ $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
tę planetas ir kazirų nubur. .... 35c 
“Mikaldos pranašavimai” ....... 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst.......... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos ....;...... 35c
“Sveikata ligoniams”, . aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi .......   25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..........  $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKA1TIS 

334 Dean Botftevard 
Spencerport, N. Y,

Keliems momentams 
buvo nejaukus, nes 

žmogus kaip jausies 
pakilus į padangę.

Motorai pradėjo smarkiai ūž
ti, reikėjo net ausis užsiimi). 
Lėktuvas ėmė vandens pav r- 
šium riedėti ir po kelių minu
čių jau mes buvome ore. Dar 
trys minutės ir vandenynas pa
siliko žemai žemai po kojų. 
Pati stotis pasidarė mažytė, o 
dar po kiek laiko sunkiai ir 
įmatoma pasidarė.- » • r

žinia laikrašty
Lėktuvui, iškilus į normalaus 

skridinio aukštumą motorai 
lyg ir aptilo, čia aukštai nerei-

Pakliuvo Ten Per šposą.
GAR Y, W,- VaS, — Koks 

šposininkas suklaštavo laišką 
neva “nuo prezidento” Roose- 
vclto ir pasiuntė jį 13-kos metų 
mergaitei, Auna Sklepovich, 
Gary, W. Va., kviesdamas ją 
atvykti su prezidėfHJC pasimaty
ti Baltajame Name, Washingto- 
ne. . . . .... ;< '

Mergaitė tai padarė — nuva
žiavo, ir Washingtone tepatyrė, 
kad laiškas buvo šposininko 
darbas. :

Bet prezidentas apie tai suži
nojo, ir .mergaitę pats asmeniš
kai pakvietė jį aplankyti.

Jos gimtadienis išpuola šian
dien, kaip ir Roosevelto gimta
dienis.

tai

Garsinkitės “N-nose”
PRADEDANT PIRMO VASARIO

ie

Clevelando lietuvių tarpe da-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

4595

kad

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

No. 4595 — Sukirptos mieros 11, 13, 15, 17 ir 12, 14, 16 
No. 4535 — Sukirptos mieros 6, 8, 10. 12, 14 metų.

MOTERIMS NEPAKENKS MO
BILIZACIJA, SAKO P-A 

E. ROOSEVELT

bu- 
vie-

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. HalsteJ St, Chicago, Ilk 

čia fdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No---- -

Mieros ...__ ________ per krutinę

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ff SKAITYKIT
ST. MISČIKO-ŽIEMIO

"IR TAIP GIMĖ STEBUKLAS...”
ĄPIE STEBUKLINGĄ VlRGENClTA, J 
Caacupė Miestelyje, Pietų Amerikoj 

..^NETRUKUS EIS

“NAUJIENOSE” V
NEPRALEISKITE NEI VIENO NUMERIO

>arcus

%

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

\ <>rmt gauti vieną ar dail
inu 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 St., Cbicago, III.'

PRANYKO LIETUVIAI Iš 
ŠIO SPORTO

Kadaise jauni lietuviai bū
davo galima užtikti įvairiuose 
kumštynių turnamentuose, bet

to kažkaip pranyko. Dabar 
Clevelande vyksta “Golden 
Glovcs” turnyras ir jame, kiek 
teko pastebėti lietuviai visai 
nedalyvauja.
TAUTOS VADO 
"SUTIKTUVĖS"

WASI4INGT0N, D. C., sau- 
io 27 d. — Punia E. Roosevel 
iandien pareiškė, kad moterims 
/isai nepakenktų, jeigu jos 
;ų) mobilizuotos ir paimtos 
nų metų tarnybon.

E. Roosevelt nemano,
šiandien nėra, reikalo moteris 
mobilizuoti tokiu pat budu, kaip 
mobilizuojami vyrai.

Moterys galėtų būti kviečia
mas vienų metų tarnybon, ku
ri privalėtų būti atlikta jų gy
venamuose valsčiuose.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 

naudingos

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties — 

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

WAtCH YOUR

THROAT
after sudden exposuies

gargle Ilstelint
Sudden tempemture changes, likę d raita 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body reeistance. Then colds or eore throat 
often develop and gerins in the mouth get 
the upper hand. Prompt and freouent ūse of 
Listenne Anlieeplic may often nead cff an 
irritated throat and keep a cold irom be- 
coming troubleaome—because it kilis sur- 
f aee germs aasociated with theee conditions. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, M o.

Kili* gemų on throat
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Pusei metų _____________  4.00
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Metams ............................ ... $6.00
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Dviem mėnesiams ~........  1.25
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ANGLAI UŽTARIA 
SUOMIJĄ

Anglai nepatenkinti
Anglijos “ekonominio karo” ministeris, Hugh Dal- 

ton (darbietis), pasakė parlamentui, kad Jungtinių Vals
tybių nuėmimas “moralinio embargo” nuo eksporto į Ru
siją padeda Anglijos priešams. Lėktuvai, gąsdinąs, varis 
ir kiti daiktai, kuriuos rusai gauna iš Amerikos, eina per 
Rusiją Vokietijon — arba rusai tas prekes suvartoja 
patys, o panašias savo prekes pristato “ašies” valsty
bėms.

Valstybės departamentas Washingtone prieš keletą 
dienų pranešė sovietų pasiuntiniui “draugui” Umanskiui, 
kad Amerikos valdžia daugiau nebedraus Amerikos kom
panijoms pardavinėti Sovietų Sąjungai karo lėktuvus ir 
aviacijos gasoliną. Tas “moralinis embargo” buvo uždė
tas prieš metus laiko, kuomet Stalinas buvo užpuolęs 
Suomiją ir bolševikų lėktuvai bombardavo beginklius 
žmones Suomijos miestuose.

Embargo atšaukimas padarė blogą įspūdį Ameriko
je. Visuomenė negali suprasti, kodėl dabar Washingto- 
nas staiga pasidarė palankus Maskvai, — kuomet ji to
lyn vis glaudžiau kooperuoja su “ašim”. Dar visai nese
niai sovietų valdžia pasirašė naują prekybos sutartį su 
naciais, ir Berlynas gyrėsi, kad ta sutartis paruošia ke
lią “negirdėtam istorijoje” ekonominiam kooperavimui 
tarp Vokietijos ir Rusijos.

Pereitą vasarą Stalinas, susitaręs su Hitleriu, pa
grobė tris Pabaltijo respublikas — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Jungtinės Valstybės šitą grobuonišką sovietų žy
gį pasmerkė. Tačiau po_to visko valstybės departamen
tas ima ir panaikina draudimą eksportuoti į sovietų Ru
siją Amerikos karo lėktuvus!

Sunku suprasti šitokį prieštaravimą Amerikos už
sienių politikoje. Vienas Washingtono korespondentas, 
kuris stovi arti valdžios sferų, rašė, kad už tą “morali
nio embargo” atšaukimą Jungtinės Valstybės išsiderėjo 
iš bolševikų “labai svarbią koncesiją” — tokią svarbią, 
kad, girdi, butų karo paslapties išdavimas apie ją viešai 
kalbėti. Galimas daiktas. Bet Amerikos viešoji opinija 
nėra patenkinta.

Matyt, nėra patenkinta ir Anglija. Ministeris Dal- 
ton pareiškė, kad Anglijos diplomatai Washingtone ta
riasi su Amerikos valdžia, kaip sumažinti tą Amerikos 
prekių gabenimą per Rusiją į “ašies” kraštus. Tokia pat 
instrukcija esanti duota ir ambasadoriui Cripps’ui Mas
kvoje.

Gerai, kad anglai bent jau pradėjo aiškiai suprasti, 
jogei kiekvienas biznis su bolševikais reiškia pagalbą 
Hitleriui. Amerikos “sferos” šito paprasto dalyko dar 
“nesuima į galvą” — tiksliau pasakius, pataikauja tiems 
pelnagaudoms, kurie darytų biznį ir su pačiu velniu, jei 
tik galėtų gerai “uždirbti”! ,

Viešoji opinija šioje šalyje ir Anglijoje nenurims tol, 
kol su Maskvos fašistais nebus nutraukti visi prekybos 
ryšiai, kaip ir su Hitleriu, v

Generolas Metaxas

Anglijos darbo ministeris Be- 
vin, kaip rašo “The Manchester 
Guardian”, pasakė kalbą Užsie- 
nio Spaudos Sąjungos pietuose, 
trumpai paliesdamas Anglijos 
karo tikslus. Jisai pažymėjo, 
kad Anglija yra pasiryžusi a t- 
steigti nepriklausomybę tautą, 
kurias užkariavo arba pagrobė 
diktatoriai, t. y. Čekoslovakiją, 
Lenkiją, Norvegiją ir k.

“Ypatingo dėmesio užsipel
no tas faktas”, sako laikraš
tis, “kad Darbo Ministeris 
paminėjo ir Suomiją tarpe 
tautų, nukentėjusių dėl dik- 
tarįų smurto.”
Tai, iš tiesų, yra reikšminga. 

Nors Anglija prieš sovietų dik
tatūrą nekariauja ir ilgą laiką 
bandė net su ja “flirtuoti”^bet 
tolyn Anglijoje vis labiau stip
rėja nusistatymas, kad Rusija 
yra toks pat demokratijų prie
šas, kaip ir Vokietija arba Ita
lija.

Suomiją Stalinas apipiešė. 
Kitas tris Pabaltijo tautas —

juodu patenkinti, kad Lietuvą 
valdo sovietų komisarai.

Lietuviški opozicionieriai jau 
seniai atsuko nugarą Maskvai. 
O Lovestone’as ir jo grupė įsi
tikino, kad Maskva, kuri susi
dėjo su Hitleriu, “pasiprovyti” 
nebegali, todėl dabar nutarė sa
vo Lygą uždaryti ir sustabdy
ti jos organą “Workers’ Age”.

MOLOTOVO VIZITĄ PAS 
HESSĄ

Literatūros Reikalais ĮVAIRIOS žinios

tautosakos perlais, 
talentas. Didis

sai visiškai pavergė. Šitų tautų 
laisvė turės būti taip pat at- 
steigta, kaip ir tų, kurias užka
riavo Hitleris.

LOVESTONIEČIAI
LIKVIDAVOSI

XXII.
Krėvės išaukštinimas prie 

nesąmonių priveda.
“Krėvės beletristika—tai dai

na, tai muziką. Jis—puikiausias 
lietuvių stilistas. Tai stilistas, 
kuris nuostabiu meisteriškumu 
pasisavino ir išmargino savo 
veikalus
Vincas Krėvė 
talentas. Vincas Krėvė — lietu
vių literatūros sąžinė. Jis kartu 
su Didžiuoju Duonelaičiu ir že
maite priklauso Europai. Tokio 
rašytojo negali skaityti tik vie
na tauta”.

Viršuj pacituoti žodžiai pri
klauso jau minėtam A. Lieps- 
nonio straipsniui, kuris atspau
stas “Darbo Lietuvos” rugsėjo 
pirmos dienos numery j. Jie yra 
atspausti straipsnio pabaigoje 
ir yra stipriausieji išaukštinimo 
žodžiai, kuriuos A. Liepsnoms 
galėjo sugalvoti. Kaip minėjo
me, šie žodžiai parašyti bolše
vikų partijos centro komiteto 
nariams įsakius, kad tuo budu 
vėl pritraukti “pradėjusį atšal
ti” lietuvišką rašytoją.

Koki buvo Krėvės santykiai 
su lietuviškais valstybininkais, 
kaip jis pasižadėjo jiems išauk
lėti atsparų jaunimą, o vėliau 
tą jaunimą Maskvai perdavė, 
kaip jis tuo pačiu metu tauti
ninkams ir komunistams tar
navo, kaip jis pinigus iš vie- 

| nur ir kitur ėmė, mes jau mi- 
raši-

“literaturos”. Paimsime pirmą 
jo raštų tomą ir, kad mus neį
tartų, jog ieškome silpnesnių ! 
jo dalykų, paimsime pirmą kū
rinėlį, kuris pavadintas “Dai- , 
nius”.

Krėvė šitaip pradeda;
“žinau aš dainų dainą, ku

rios nežino jokia gyva siela, 
tiktai aš ir toji, kuri man ją 
dainuoja.

“Nemačiau aš niekuomet dai
niaus, kuris man ją dainuoja, 
o betgi jį pažįstu, jo paveikslą 
matau širdyje...”

Toliau autorius papasakoja^ 
kaip tas dainius jam dainuoja 
dainą be žodžių ir štai kaip vis
ką perduoda skaitytojui:

“Skamba ir skamba nuolat ir 
visuomet.

“O sapnai mano, o dainos 
mano, dvasios nejėgoje gimdy
tos, iš širdies negalios plaukian
čios! O sapnai mano!

“O sapnai mano! Slėgiate jus 
mane, kaip nenuveikiamoji pa
skyrimo galybė, kaip prakeiki
mo dėmė, kaip Kajinė dėmė...

“Sapnai mano, pragaro sap
nai! Jus išdeginot man sielą 
kartybių ugnim.

“Sapnai mano neįvykdomi, 
sapnai nesugaudomi, sapnai bc- 
viekiai.
, “O sapnai mano!...

“Kas parėdė jus balsų darnos 
rūbais, kas dainuoja jus mano

X

Francuzų kareiviai 
maištauja

VICHY, Francuzija, sausio 
27 d. — Vyriausybė turi žinių, 
kad Carree miestelyj, Alžerijoj, 
stovinti francuzų kariuomenė 
pradėjo maištauti.

Turima žinių, jog šeši asme
nys buvo užmušti ir daugelis 
sunkiai sužeistų. Vyriausybei 
ištikimos karo jėgos areštavo 
maištininkus ir atidavė teis
mui.

Kai kuriems maištavusiems 
pavyko pasislėpti, bet policija 
turi vilčių juos suimti.

Nacių admirolas 
tikisi laimėti

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 28 d. — Nacių laivyno ad
mirolas Raeder, kalbėdamas Kie- 
lyj, pareiškė, kad paklupdyti 
britus bus gana sunku. Reikia 
būtinai palaužti britų juros jė
gas.

Raeder tvirtina, kad šį kartą 
vokiečiai įveiks britus juroje 
ir laimės karą. Vokiečiai atkirs 
anglų transportą su Amerika.

ŽINIOS

Netikras GPU

Vakar numirė Graikijos premjeras ir diktatorius, 
gen. Jonas Metaxas.

Jisai buvo vienas iš tų Graikijos militaristų, kurie 
sunaikino respubliką ir grąžino į sostą karaliųL kurį 
žmonės po pasaulio karo buvo išviję. Be to, Metaxas su
trempė demokratinę santvarką iki galo ir įsteigė dikta- 

, turą.
Graikijos žmonių akyse jisai butų visiems laikams 

palikęs despotas ir uzurpatorius, jeigu ne karas su Ita
lija. Bet sis karas jo reputaciją pataisė.

Gen. Metaxas nenusilenkė Italijos fašizmui, kuris 
kėsinosi paglemžti Graikiją, kaip kad jau buvo paglem- 
žęs Albaniją, ir pulti anglus rytinėje Viduržemio juroje. 
Graikijos pasipriešinimas Mussoliniui buvo pirmas dide
lis smūgis totalitarinėms diktatūroms dabartiniame ka
re. Istorija, tartum, norėjo iškirsti šposąpirmą stambų 
laimėjimą mūšių lauke suteikė demokratijoms — dikta
torius. Ne be reikalo kalbama apie “istorijos ironiją”.

I

Dabartinis karas iš viso yra gausingas netikėtais 
dalykais. Jisai prasidėjo keistai — po to, kai susitarė ir 
“pasibučiavo” du mirtini priešai: Hitleris ir Stalinas. 
Karui beeinant, galinga Francuzijos armija susmuko,

šiomis dienomis nutarė likvi
duoti savo organizaciją viena 
komunistų atskala, kuriai va
dovavo buvęs komunistų parti
jos “fiureris”, Jay Lovestone. 
Kai jisai anąmet atsisakė aklai 
laikytis Stalino “generalines li
nijos”, tai 'Maskvos įsakymu ji
sai buvo išmestas iš partijos 
(nors partijos konvencija nese
niai jį buvo beveik vienbalsiai 
išrinkusi generaliniu sekreto
rium!) ir įsteigė savo organiza
ciją — Independent Labor Lea- 
gue o f America.

Šita lovestoniečių Lyga da
bar užsidarė.

Reikia pastebėti, kad lovesto- 
niečiai ilgoką laiką, kad ir iš
mesti iš komunistų partijos, 
dar vis nenorėjo skirtis su Mas
kvos “komunizmu”. Jie vaidi
no “komunistų opozicijos” rolę 
— panašiai, kaip ir mūsiškiai 
“sklokininkai”. Lovestoniečiai 
turėjo pasekėjų ir tarp lietuvių.

Apie tą grupę St. Strazdas 
rašo “Naujojoje Gadynėje”:

“Dar gale 1935 ir pradžio
je 1936 metų ji (Independent 
Labor League of America) 
besąlyginiai rėmė ‘darbinin
kų tėvynę’. Lovestoniečiai 
smerkdavo tiktai Staliną ir 
jo ‘biurokratinę mašiną’, 

s Mat, jie dar manė, kad sta- 
liniškas komunizmas yra ge
ras; bloga tik Stalino ‘maši
na’, bet ji kada nors bus pa
šalinta.

“Tos svajonės neišsipildė. 
Šių žodžių autorius pradžioj 
1936 metų tatai pasakė ir per 
kurį laiką musų eilėse, ypač 
Brooklyne, ėjo ‘tyli revoliu
cija’. Lovestonaš darė įtakos 
t kai kuriuos musų draugus; 
siūlyta receptai Strazdo, ‘de- 
šinumui gydyti’. Aišku, dėlei 
to reikėjo trupučiuką pasi- 

. barti, bet šiaip savo proble
mas mes išsprendėme be 
‘trevogos’. Tos ‘trevogos’ kiek 
turėta tik kilus klausimui 
vienybes su socialistais. 
Purkštavo Masys, purkštavo 
ir Vilkelis.”
Masys ir Vilkelis, beje, jau 

sugrįžo pas “papę” Staliną, nes

Kaip žinoma, pereitą rudenį, 
spalio revoliucijos minėjimo 
dienomis, SSRS liaudies komi
sarų pirmininkas ir užsienių 
reikalų komisaras, V. M. Molo
tovas, nuvyko į Berlyną. Būda
mas nacių sostinėje, “draugas” 
Molotovas tarėsi su Hitleriu ir 
kitais Trečiojo Reicho šulais.

“Vilniaus Balse” įdėtas šitoks 
sovietų žinių agentūros “Tass” 
pranešimas iš Berlyno, datuo
tas spalio 13 d.: v

“Šiandien 10 valandą ryto
TSRS Liaudies Komisarų Ta
rybos Pirmininkas ir Užsie
nių Reikalų Liaudies Komi
saras drg. V. M. Molotovas 
padarė vizitą maršalui Ge
ringui (Goering). Tuoj po to 
drg. V. M. Molotovas pada
rė vizitą p. Hesui (Hess), 
Hitlerio pavaduotojui, nacio- 
nal-socialistų partijos vado
vybėje.”
Sakytum, kad čia vienos, vai-1 nėjome ankstyvesniuose 

džios atstovas lankėsi pas kitos niuose. Tai yra Krėvės sąžinės 
valdžios atstovus. Bet Rudolt dalykai. Čia tiktai priminsime, 
Hess neturį jokios vietos Vo- kad jie visi buvo labai žemi ir 
kietijos valdžioje; jisai yra tik- taip galėjo pasielgti žmogus 
tai nacių partijos viršininkas, tiktai labai silpnos valios arba 
O betgi “draugas” Molotovas labai kreivos sąžinės.
nuėjo su yįzila ir pas jį. Iš kitų Norime pabrėžti, kad Vincas 
šaltinių yrą žinoma, kad Molo- Krėvė nėra lietuvių literatūros 
lovas kalbėjosi su Hessu, kaipo sąžine. Krėvę patį sąžinė labai 
Rusijos komunistų partijos a t- smarkiai graužia dėl jo“žyg- 
stovas/ir perdavė per jį komu- darbių”, todėl negali būti jo- 
nistų partijos linkėjimus nacių | Idos kalbos, kad jis kitiems ga- 
partijai1.

i
Maskva f ir jos pakalikai yra 

kibirus J^inazgų išlieję ant 
buv. Anglijos premjero Cham- 
berlaino, kad jisai keliavo pas 
Hitlerį ir Miunchene “pardavė” 
Čekoslovakiją, pripažindamas 
jam “teisę” pasiimti Sudetų 
kraštą. Bet Stalinas panašiu 
budu “pardavė” Hitleriui puse 
Lenkijos, !o “draugas” Moloto
vas tiesiog nusižemino prieš na
cius.

Ar kas gali įsivaizduoti, kad 
Chamberląinas butų ėjęs pas 
nacių partijos “fiurerio” pava
duotoją pasveikinti tą partiją 
savo partijos, Anglijos konser
vatorių, vardu? Niekuomet.

Tuogi tarpu Molotovas tai 
padare, demonstruodamas prieš 
yisą pasaulį komunistų partijos 
solidarumą su nacių partija!

pri- 
pri-

Grąžins Darbinin
kams $4,307

Federalis teismas vakar 
teisė dvi Chicagos firmas
mokėti 39-iems darbininkams 
$4,307 už viršlaikį ir nedamo- 
kėtas minimum algas. Tos fir
mas yra, Dos Plaines Paper and 
\M"etal Co., 508 Sf, Sangamon 
st., ir Illinois Auto Electric 
Co., 2101 Indiana avenue.

Baigė Inžinerijos 
Mokslus

BRIDGEPORT—Illinois Ins
titute of Technology mokslus 
baigė ir diplomą užbaigtuvėse 
vakar vakare gavo jaunas Brįd- 
geporto lietuvis, Stanley G. Ra
dvilas, 3149 South Normai ave
li ue.

kaip lepšė, o mažiukė ,Suomija pusketvirto mėnesio lai
kėsi prieš didžiausios valstybės jėgas. Graikija padarė 
beveik toki pat “stebuklą”.

Tur būt, šis karas ir pasibaigs nepaprastu.budu.*

lėtų būti kelrodžiu. Tiktai svei
ka ir skaisti sąžinė gali būti 
kelrodžiu, bet ne kreiva ir nuo
lat žmogų graužianti.

Krėvė nuvedė kai kuriuos 
rašytojus pas bolševikus, bet, 
laimei, ne visus. Lietuvoje dar 
yra ir tokių žmonių, kurie mo
ka plunksną valdyti ir Maskvai 
netarnauja.

Didžiausia nesąmonė, aišku, 
pasakyta, kur Liepsnoms Krė
vę atiduoda Europai. Kur jis 
pasakoja, kad Krėves negali 
skaityti tiktai viena tauta.

Liepsnoms siūlo Krėvę Euro
pai, kada Europa Krėvės neno
ri pasiimti. Krėvė pradėjo raši
nėti prieš 35 metus. Daugiau 
negu 20 metų jis profesoriauja. 
Jb vardas atspaustas storų uni
versiteto sąsiuvinių darbuose. 
Jis susirašinėjo su užsieniais, 
būdamas humanitarinių moks
lų fakulteto pryšakyj. šiandien 
jis jau sulaukė žilo plauko, 
smarkiai nupliko ir ateinan
čiais metais, spalių mėnesį, švęs 
šešiašdešimtas savo sukaktuves.

Nežiūrint į visus šiuos priva
lumus, Vincas Krėvė nepajėgė 
atsidaryti sau durų į Europą. 
Mes manome, kad visa tai įvy
ko todėl, kad jis nieko nepara
šė, kuo Europa butų galėjusi 
susidomėti. Liepsnoms norėtų, 
kad Krėvę ir kitos tautos skai
tytų. Mes taip pat norėtume, 
kad jis butų skaitomas kitų, 
bet mes dar labiau norime, kad 
Krėvė butų skaitomas pačių lie
tuvių. Ligi šiam metui buvo 
skaityti tiktai Krėvės “Padavi
mai”, o kiti jo raštai pelyjo. 
Krėvė neparašė veikalų, kurie 
butų patraukę lietuvių dėmesį 
negalima laukti, kad ir kiti juo 
įdomautus!. Po rašytojo Krėvės 
“išsisnialavimo” tokias 
reikia visiškai palaidoti.

Krėvė ir sapnai.
Kad skaitytojas įsitikintų, 

jog Krėvė niekų prirašė, pada
rysime didesnę citatą iš Krėvės

“Vai, žinau, vai pažįstu!
“Ilgėjime, tai tu!
“Troškimai, tai jus!
“Šviesus yra mano sapnai 

auksuoti, benykstą! Kur jus? 
Kodėl išsiblaškote, kaip vėjo 
papučiama migla, kada tik pa
žiūri mano akysna piktoji liki
mo šypsena? Sapnai — svajo
nės...

“Sapnai mano švenčiausioji, 
spindulingi!... Koki jus grąžus, 
kaip jus viliojat! ,

“Sapnai mano—gyvybės ver
smė ! ,

“Sapnai mano—vienumos pa
guoda!

“Sapnai mano, pasiuntiniai 
Ilgesio karalaitės, kuri man va
karo giesmę dainuoja.

“Sapnai mano! O, sapnai!”

zo- 
gražų žodžių 
juose nėra jo-

skersai ir išil- 
literaturos per-

viltis

cas Krėvė norėjo “Dainiuj” iš
reikšti? žino jis kodėl Krėvė 
taip sielojasi dėl savo sapnų, 
kurių jis skaitytojui nepasako? 
Rado skaitytojas šiuose 
džiuose bent 
skambesį, jeigu 
kios minties?

Mes skaitėme 
gai šį Krėvės “
lą”, bet jokios čia literatūros 
jame neradome ir negalime su
prasti ko Krėvė dėl tų savo sap
nų taip sielojasi ir kuriam tiks
lui jis tiek daug šauktukų pri
statė.

Padarėme šią ilgesnę ištrau
ką, kad skaitytojas, Krėvės to
mų rankose neturėjęs, galėtų 
turėti bent mažą sąvoką ką 
Krėvė spaudė savo raštų to
muose. Sapnų pilnas yra Krė
vės pirmo tomo pirmas rašinė
lis. Dar daugiau neaiškumų ir 
įvairiausių sapnų yra kituose 
jo darbuose ir visuose jo to
muose.

Beveik visi ^rėvės raštų to
mai yra nuobodus, neįdomus ir 
daugumoj beprasmiai. Lietuviš
kas skaitytojas neturėjo kant
rybės tuščius kliedėjimus skai
tyti. Negalima reikalauti, kad 
užsieniai, ypatingai Europa, 
verstų šitokius niekus ir dar 
mažiau yra vilties laukti, kad 
jo raštus kas nors svetimoj kal
boje spaustų.

Liepsnonio pageidavimas šia 
prasme vargu išsipildys. Lietu
va nuo to visai nenukentės, bet 
laimės, nes neteks gėdos pergy
venti. Jeigu negali kuo nors 
goru pasirodyti, tai menkniekių 
verčiau visai svetimiems nero
dyti. Kazys Varkala

Netrukus Kauno apygardos 
teisme bus nagrinėjama Stepo
no Dambrausko byla. Jis kalti
namas, kad, pasivadinęs save 
GPU agentu ir prisisegęs Leni
no ordiną, važinėjo po Kauno 
apylinkes ir apgaudinėjo žmo
nes. ' d

Ir žinok tu man, kad pasiva
dinęs GPU agentu ir prisisegęs 
Lenino 
viausiai 
Tačiau 
byla už v

ordiną, — gali leng- 
apgaudineti žmones! 
Dambrauskui iškelta 

apgaudinėjimą, . tuo

agentai, terorizavo žmones.
Sovietų Lietuvos švietimo 

komisariatas apsigyveno Vil
niuje buv. kunigaikščių Radvi
lų rūmuose, statytuose 17-tam 
amžiuje. Taip pat sveikatos ko
misariatas jau veikia Vilniuje.

Lietuvos gyventojų 
nususinimas

kursoNepaprastai aukšto 
nustatymas rusų rubliui 
litą 90 kapeikų) sudavė 
dų smūgį visiems Lietuvos gy
ventojams. Nors bolševikams 
atėjus gyventojai pradėjo iš 
bankų grobstyte grobstyti savo 
santaupas, bet tik nedaugelis 
suskubo pinigus išsiimti ir pa
versti kuria nors, kad ir nerei
kalinga, preke. Tuojau pat rau
donoji valdžia išleido pinigų 
išėmimo suvaržymą. Visi Lie
tuvos gyventojų sunkiai už
dirbti pinigai dabar nuėjo nie
kais, nes litus pavertus rub
liais, už juos nebegalima gauti 
nei dešimtosios dalies to, ko 
jie buvo anksčiau verti. Ypač 
skaudžiai šį apiplėšimą pajus 
kaip sykis neturtingieji gyven
tojų sluoksniai. Lietuvos dar
bininkui buvo, bendrai paėmus, 
taupus ir namaža jų dalis turė
jo taupomosiose kasose dides
nes ar mažesnes santaupas. Juk 
visų Lietuvos miestų pakraš
čiai, kur pigesni žemės skly
pai, buvo nusėti darbininkams 
priklausančių namukų. O kiek 
tūkstančių darbininkų dar liko, 
kurie dėjo litą prie lito ir vis 
dairėsi, kur čia pastačius na
melį. Dabar bolševikų valdžia 
šiuos “kapitalistus” apiplėšė ir 
jų santaupas pavertė niekais.

skau-

Garsinkitės “N-nose”
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Kas Dabar Dedasi Lielmja
LIETUVOJE ČERVONCAI ĮVESTI MASK

VOS ĮSAKYMU
Valdžia verčia brangiai mokė

ti už červoncus
Ant okupuotosios Lietuvos 

gyventojų užgriuvo baisi ne
laimė: Maskvos įsakymu, rau
donoji Lietuvos valdžia oficia
liai įvedė Lietuvoje sovietų 
pinigus. Vienas litas prilygintas 

. 90 kapeikų. Įsakyme pasakyta, 
kad beverčiai sovietų pinigai 
įvedami Maskvos vyriausybės 
nutarimu ir kad nuo lapkričio 
25 d. rusiškieji pinigai turi bū
ti priimami “greta vartojamo
jo Lietuvos lito”.

Kartu paaiškinama, kokie pi
nigai yra apyvartoje sovietų 
Rusijoje: 1, 3, 3, ir 10 červon
cų, be to, 1, 3 ii* 5 rublių bank
notai. Be to, šios metalinės mo
netos: 1, 2, 3, 5, 10, 15 ir 20 
kapeikų. Vienas červoncas turi 
10 rublių, o vienas rublis turi 
100 kapeikų.

Tokiu budu nelaimingieji 
okupuotosios Lietuvos gyven
tojai yra jau galutinai apiplėš
ti: bevertis sovietiškas pinigas 
oficialiai įvestas į apyvartų ir 
jam nustatytas tokis aukštas 
kursas, kuris nei iš tolo neati
tinka tikrosios jo vertės.

Lietuvoje sovietų pinigai, 
kaipo beverčiai spalvoti popie
riukai, niekuomet nebuvo ima
mi. Bet jeigu kartais atsirasda
vo žmogus, kuriam sovietiškas 
pinigas buvo reikalingas, tai 
už vienų červoncų, t. y. 10 rub
lių, buvo daugių daugiausia 
mokama 60—70 lietuviškų cen
tų, L y. šešis septynis lietuviš
kus centus už rublį. Tuo tarpu 
dabar nustatyta, kad už vienų 
litų reikia mokėti tik 90 ka- 

f , peikų, taigi.net nepilnas rublis. 
Tad išeina, kad dabar už ru
siškų rublį reikia mokėti net 
šešiolikų kartų aukštcsnįi kur
sų, negu tikroji rublio vertė.

Darbininkai gauna žymiai 
mažesnį atlyginimų

Iš to seka, kad Lietuvos gy
ventojai okupantų yra baisiau
siai apiplėšti. Visos Lietuvos 
vertybes yra paverstos niekais. 
Bet dar blogiau, kad dabar ir 
atlyginimai bus mokami ma
tuojant sovietų Rusijos rublio 
mastu. Tokiu budu Lietuvos 
darbininkai, tarnautojai ir ūki
ninkai tikrovėje gaus 16 kartų 
mažesnį atlyginimų, negu lais
vosios Lietuvos laikais. Nes 
nesvarbu, kokia suma bus iš
mokama, bet lemiamos reikš
mes turi tas faktas, kokia yra 
naujojo pinigo realioji, perka
moji galia.

Tiesa, okupantai dar kartų 
padidino visus atlyginimus 
20%, be to, panaikino darbo 
pajamų mokestį, valstybės biu
džetui subalansuoti išskaity
mus, įinokėjimus pensijų ir 
pašalpų fondui. Bet tuo pat 
metu ‘ įvestas sovietų Rusijoje 
veikiantis pajamų mokestis, be 
to, mokesčiai butų statybai ir 
“kultūriniams“ reikalams. Bet 
tikrovėje naujieji mokesčiai 
nėra nei kiek nemažesni, kaip 
Lietuvoje anksčiau veikusieji, 
o dabar panaikintieji. Tad ga
lutinėje išvadoje darbininkai, 
tarnautojai ir ūkininkai gaus 
daug mažesnius atlyginimus ir 
kainas, negu anksčiau.

Reikia atsiminti, kad taip 
pat maisto produktų, drabužių 
ir visų kitų reikmenų kainos 
Lietuvoje sulygintos su kaino
mis sovietų Rusijoje. O dėl pa
lyginimo, kų už gaunamus at
lyginimus sovietų Rusijoje ga
lima nusipirkti, paminėsime to
kį faktų:

Gydytojo patyrimas
Vienas Lietuvos pilietis, žydų 

tautybės, iš profesijos gydyto
jas, ligšiol gyveno užsienyje ir 
neseniai grįžo sovietų rojun.

Pirmiausia jis negavo tarnybos 
Lietuvoje, o buvo išsiųstas 
Lvovan, Galicijon. Dabar jis 
rašo, kad gavęs Lvove ligoni
nės vedėjo vietą ir uždirbąs 
per mėnesį 400 rublių. Bet ba
tų pora kainuoja 300 rublių. 
Tad specialistas gydytojas per 
mėnesį iš gaunamo atlyginimo 
negali nusipirkti net pusantros 
poros batų.

Lietuvos darbininkai ir tar
nautojai, pagal naujas normas, 
gaus atlyginimo tarp 200 ir 
300 rublių. Šio atlyginimo, kaip 
matome, beveik neužtenka net 
vienai batų porai nusipirkti.

Medicinos pagalba dovanai, 
bet nėra vaistų

Toliau paskelbta, kad “dar
bo žmones“ naudosis nemoka
ma medicinos pagalba. Bet ten
ka. atsiminti, kad pačiomis pir
momis Lietuvos okupacijos die
nomis jau buvo ne vieną karta 
skelbiama, kad medicinos pa
galba busianti nemokama. Tad 
tas pačias frazes bolševikai 
kartoja jau beveik pusę metų, 
o Lietuvos gyventojai tos pa
laimos praktikoje nejaučia dėl 
paprastos priežasties: vaistinė
se nėra vaistų. Net jodo bon- 
kutės dabar Lietuvoje negali
ma gauti nei už jokius pinigus, 
o paprasta vata yra pasidariusi 
didžiausia retenybe.

Tuo pat metu raudonieji 
laikraščiai skelbia, kad dabar, 
įvedus rusiškus pinigus, esanti 
“pašalinta paskutinės kliūtys 
įsijungti į bendrų socialistinę 
statybų“. Tai esąs naujas dar
bo žmonių laimėjimas.

vamzdžio ėmė sunktis gasas ir 
visas Wende namas Išlėkė | 
orą. Įvyko sprog inąs, kuris 
namą sunaikino iki pamatų, 
sunaikindamas ir visus namo 
įrengimus.

Wende prisipažino gasą vo
gęs, ir buvo nuteistas probaci- 
jai.
Neteko turto, neteks ttirbut ir 
darbo, y

Gelžkelis Davė Du 
Stambius 
Užsakymus

MADISON, ILL. — Missou- 
ri Pacific gelžkelis užsakė vie
tos American Gar and Foun- 
dry Co. dirbtuvėje 400 angli
nius vagonus, už $4,338,000.

Panašų užsakymą gavo ir 
Mount Vernon Gar and Manu- 
facluring Company, Mount 
Vernone, III.

147 Miškų Eiguliai 
Bando Atgauti 
Savo “Džiabus”

Pikta kova Springfielde

pasamdė o šios

Įvesti akordiniai darbai 
T • ; • f,'

Rusiškojo rublio ir červoncų 
įvedimu galutinai sugriovė vi
sų Lietuvos ekonominį gyveni
mų, okupantai taip pat įvedė 
pavergtoje Lietuvoje rusišką
sias atlyginimo normas darbi
ninkams. yisa naujoji atlygini
mų sistema pagrįsta baisiausia 
darbininkų eksploatacija. Mat, 
pagal kiekvieną pramonės šaką 
yra nustatytos vadinamos mi
nimaliuos atlikto darbo ir už
darbio normos. Tos normos 
yra savaime aukštos.

Bet greta to įvedamas vadi
namas vienetinis atlyginimo 
mokėjimas, t. y. akordinis dar
bas. Tad dabar darbininkai, iš 
normalinių atlyginimų nebega
lėdami nei patys išsimaitinti, 
nei aprupintis savo šeimos, bus 
verčiami dirbti akordiniai, nes 
tiktai įtempdami paskutines 
jėgas jie galės šiaip taip prasi
maitinti.

" t ~ 
Didelis Gaisras 
Northsidėje

.-r - r-> . i - į

Gaisras išmėtė į gatvę dvy
liką šeimynų, gyvenusių apar- 
tamentiniame name ties 1940-p 
44 N. Damcn avenue. Ugnis pa
darė kelis tuksiančius dolerių 
nuostolių. Prasidėjo užpakali
nėje verandoje.

Trafikas prie North, Damcn 
ir Milwaukee buvo nutrauktas 
valandai laiko.

Dėl Kelią Dolerių 
Prarado Visa Turtą* f
Buvo nubaustas ir gali prarasti 

darbą
Ugniagesys WaBer J. Wend(b 

2444 West 83rd street, norėjo 
sutaupyti kelis dolerius. SaVb 
namuose jisai įtaisė vamzdį, 
kuriuo galėdavo aplenkti gaso 
myterį ir tokiu budu gasą nau
dojo už jį mažai temokėda 
nias.

Pereitą penktadienį iš to

Pradėjęs savo terminą re- 
publikonas gubernat. Green pa
šalino 147-is miškų eigulius, 
kuriuos tarnybomis valstijos 
konservatorijos departamente 
aprūpino buvęs gubernatorius 
Stelle.

Jie “neva atlikę kvotimų for
malumus“ ir buvo paskirti į 
civilės tarnybos skyrių, kuris 
užtikrina valdžios darbinin
kams darbo pastovumą. Admi
nistracijai pasikeitus, jie nega
li būti prašalinami.

“Beveik visi demokratai”
Bet Green tuos cigilius visgi 

prašalino, pareikšdamas, kad 
beveik visi yra demokratai, jie 
jokių kvotimų nelaiko, jų pa
statymas yrti grynai politiniai j 
paskyrimai, ir valstijai, galų;.1 gale, tokio skaičiaus eigulių 
nereikia.

Prašalintieji nepasiduoda, ir 
pasiremdami civilės tarnybos 
aktu, eina į teismą savo džia
bus atgauti. (Eiguliai yra 
“game wardens”).

Myli Laikraščius — 
Ir Kitiems Jų 
“Nepavydi” —

Pjgi Ir Praktiška Dovana
18 APYLINKE. — Pas mus 

irgi yra žmonių, kurie myli laik
raščius ir kitiems jų nepavydi, 
o prie reikalo, laikraščiu ką nors 
apdovanoja.

Pranas M. Valaitis, 1828 Ca- 
nalport Avė., dovanų užraše 
“Jaunimą” (visiems melams) 
savo podukrai p-iai Marijonai 
Kudulis, 2024* Canalport Avė.

P-o Valaičio labai apgalvotai 
padaryta, pigi dovana, bet luo
bai naudinga yra. Kiti turėtų 
prenumeriuoti “Jaunimą”. “Jau
nimas” turėtų būtinai rastis 
kiekviename name, kur yra jau
nuolių, nes tai yra vienintelis 
lietuviškas laikraštis anglų kal
boje. Patarnaus Juozukas Kuz
mickuos, “Naujienų“ išnešioto
jas. ' ■

Makaraitė Baigia 
Slaugės Mokslus
t ' ■n—<|I< i

Ateinančios savaitės pra
džioje trijų metų slaugės kur
sus Golumbus ligoninėje bai
gia jauna lietuvaitė, p-lė Sfel- 
la C. Makaras, iš North Chicat 
go-

Per tris metus ji buvo savo 
kliasos sekretorė, baigė Wau- 
kegano High School, taipgi 
lankė Lake College of Cdm- 
merce. Gyvena ad. 1432 išriš
ta# avenue, No, Chicago.

Ima Visų Naujų 
Darbininkų Pirštų 
Nuotraukas
Panašiai Darys ir Kitos Karo 

Pramonės
EAST ST. LOUIS, 111. — 

Vieline aluminijaus įmonė, 
Aluminum Ore Company, ima 
pirštų nuotraukas visų, naujų 
darbininkų, kuriuos
paskutinio mėnesio bėgyje. 
Nuotraukos yra pasiunčiamos 
į federalį žvalgybos biurą ir 
ten jie laikomi atsargoje.

Apsaugai Nuo Sabotažo
Kaip ir visos kitos, taip il

si aluminijaus dirbtuvė pildo 
kariškus kontraktus. Pirštų 
nuotraukos imamos, kadangi 
gali pasitaikyti sabotažo, ir jas 
turint, busią lengviau susek
ti kaltininkus.

Panašią tvarką jau įvedė 
arba rengiasi .įvesti visos ki
tos pramonės Illinois valstijo
je, kurios turi kariškus kon
traktus ir gamina amuniciją, 
ginklus, ar jų dalis

Siūlo Tikrinti 
Valgyklų Tarnautojų 
Sveikatą
Kai kurie sergą užkrečiamomis 

ligomis

Ghicagos Motor Kliubas, ku
ris tarp kito ko turistams reko
menduoja kurias valgyklas lan
kyti nuvažiavus į svetimą 
miestą, įteikė legislaturai pa
siūlymą bent (lų kart į metus 
patikrinti visų valgyklų darbi
ninkų sveikatą.

Sako, pasitaiko, kad kai ku
rie tarnautojai kartais turi už
krečiamas ligas.

Vienas Mirė, 4-i 
Sunkiai Susirgę 
Nuo Kiaulienos

Mėsa Namie Puošta
JOLIET, III. — St. Joseph 

ligoninėje guli visi keturi gy
vi išlikę Jošeph Vargo šeimy
nos nariai.

Pereitos savaitės pabaigoje 
mirė jų 17 metų sūnūs Frank, 

pradžioje visi vienu lai
ku sunkiai susirgo. Daktarai 
spėja, kad visi užsinuodijo nuo 
kiaulienos.

Jie palys namie neseniai pa
skerdė paršą ir patys mėsą sū
dė, tad galimas daiktas, kad 
gyvulys arba buvo ligotas ar
ba mėsa nebuvo tinkamai pri
ruošta ir sugedo.

NE “JAUNAS“, BET 
“SVEIKAS”

Antradienio “Naujienose” 
žinutėje apie pp. Kazlauskų sū
nų, vietoj žodžio “sveikas”, įsi
gavo žodis “jaunas”.

Sakinys turėjo skambėti se
kamai: “gimė sveikas, stiprus 
sūnūs”. Kor.

Joe Platakis
Elgine

Elginas, III., ruošiasi triukš
mingai priimti garsų sportinin
ką, handball čampioną, Joe 
Platakis. Jis ten bus vasario 
27 d., ir loš kelis handball loši
mus publikai Elgino YMCA 
rūmuose.

Po lošimo įvyks banketas. 
Kas nori dalyvauti, privalo 
kreiptis prie Marion H. Mew- 
horter, YMCA rūmuose.

Uždraudė Teis. Haas 
Divorso Bylas
Klausyti

Superior teismo viršininkas 
McKinlev vakar uždraudė tei- 

v

sėjui J. F. Haas klausyti divor- 
so bylų, ir įsakė jam priduoti 
pereitų bylų dokumentus patik
rinimui.

Nelegalumo kaltinimai Haas’- 
ui vakar iškilo, kai pasirodė, 
kad jis klauso liudijimų perski- 
rų bylose ne teismo saloje, bet 
prie uždarytų durų.

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovą*

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office Newark. N. J.
4432 S. California Avė. Lai. 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
V.- - - - - - - -............

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su ‘ mo
derniškomis u i 1 a i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

| Turtas Virš$5,500,000.00 i
Į | I s
I

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00

■
s =

ĮNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!
naoAĮ1 ^!i v-s 

LOAN ASSOCUTIONoF Chicago 

JTJSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue 
VIRginia iHtl

Under U

■ O/’.ON SAVINOS 
•fcčc/os INVESTMENTS
Currrnt Rate- , Sharc Accounts
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Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATIDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TbMYKITE, k a,d reika- • 
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Šo
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

ySunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
.gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko it atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA 
"RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima už ..............
PRABUV1MAS
Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 rtrt
ir vaistai .................. ■ •VIU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT __
PLEITAI

La b. k a i n a

$9.5° KH9E^
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 . J
diena ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATIORY

I 2358 WEST 63r<l STREET
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.v. ..................-...... - -
KAS YRA

IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS!

•
VASA1UO 23 I). MATYSITE
AMALGAMATED CENTER

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,

t Chicago, I1L

Vardas ................................... ............

Adresas ..................................... .......

Mieste s —___ _________________

Valstija_______________ _ .
k—., ______ _____________ _

taigi.net
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NEPAPRASTAS MOTERĮ) VAKARĖLIS 
NORAI GUGIENEI PAGERBTI

Dvidešimts Penkiij Metų Sukaktuvių Proga
Buvusios Lietuvos Operos ar- 

tistės-dainininkės Bronės Dran- 
gelienės (Darlys) iniciatyva, 
buvo pakviestas gražus būrelis 
moterų veikėjų susirinkti pas 
Norų Gugienę. Tikslas šio ne
paprasto susirinkimo buvo pa
sveikinti jų jos vedybinio gy
venimo sidabrinio jubiliejaus 
proga ir atšvęsti Noros dvide
šimts penkių motų nenuilstantį 
darbavimasi muzikos srityje.

Tas nepaprastas pagerbimo 
vakarėlis įvyko pp. Gugių na
muose sausio 11 dienų. Jis bu
vo nepaprastas iš dviejų at
žvilgių. Pirmiausia yra sunku 
surasti tokį asmenį tarp mu
sų lietuvių, kuris per dvide
šimts penkis metus nenuilstan
čiai pasišventė ir širdingai at
sidavęs dirbo dailės gerovei, 
ypatingai muzikos srityje, nors 
tiesų pasakius, Gugienė būda
ma dar Pricevičiutė nuo pat 
jaunystės rytuose buvo žinoma 
savo darbu toje srityje.

Iš antro atžvilgio, vakarėlis 
buvo tikrai nepaprastas dar 
dėl to, kad jame dalyvavo pui
kus bure.is musų veikėjų, ypa
tingai artisčių ir dainininkių.

Viešnios
P-ia Darlys sukvietė viešnias 

ir vakaro rengėjas tas mo'.eris, 
su kuriomis Nora veikė muzi
koj arba kituose kultūriniuose 
darbuose.

Vakarėlyje dalyvavo, apart 
inicialo: ės p. Darlys ir celc- 
brantės Bronė Bcrnotaitienė, 
Ona Bicžienė, Vanda Byanskic- 
nė, Salomėja Čepienė, Genovai
tė Giedraitienė, Aldona Grigo
nis, Louise Narmontaitė, Lulu 
Raben-Mice» ičienė, Ona Skeve- 
riute, Anele Steponavičienė, 
Milda Vaivadienė ir Striki 
Voight,

Dėl to, kad rengėjos buvo 
iš anksto uždraudę pačiai p. 
Gugienei gaminti kokius už
kandžius, jos pačios viską pa
gamino ir atsinešė iš savo na
mų. Vanda Byanskienė atsine
šė kuoskaniausiai pagamintus 
užkandžius, kuriuos dalyvės 
itin gynė. Byanskienė taipgi pa
gamino įdomius gėrimus, nau
dojant ponios Steponavičienės 
dovanotų vyšnių vynų, su ku
riais pavaišino visas viešnias.

Stalas tai jau buvo tikrai ar
tistiškai papuoštas. Bronė Dar
lys sutvarkė baltas gėles, puoš
nioj sidabrinėj vazoj (kaip su
žinojom, kili dailės mylėtojai, 
ponai S. Mockai iš South Bos
tono, atsiuntė jų Gugiams ju
biliejine proga). Ji stovėjo vi
duryje stalo, ir išrodė lyg ka
rūna apvainikavimui vakaro 
iškilmingumui. Kad viešnios 
surastų savo vietas prie stalo, 
p-lė Narmontaitė buvo pada
riusi originales ir įdomias kor
teles, su įvairiomis muzikos 
žymėmis ir lietuviškų spalvų 
juostelėmis.

“Šeimininkės”
Prie gražiai dekoruoto pyra

go stovėjo trys augštos sidab
rinės žvakės, liepsnuodamos 
lyg simbolis šviesos nešančio ir 
maloniai sielų glostančio dar
bo, kurį p. Nora nuolatos dir
ba. Buvo ir kitų papuošimų, 
kuriuos irgi sukurė p. Narmon
taitė. Visi atsispindėjo šimtme- 
tinėj lietuviškoj staldengtėje, 
kurių p. Nora iš Lietuvos atsi
vežė net 1910 m. Stalo efektas 
buvo nepaprastas, juom stebė
jos ir gėrėjos visos dalyvės.

šeimininkės vietų užėmė 
Vanda Byanskienė ir visas vai
šino. Prie jos sėdėjo ' Bronė 
Darlys, kuri vedė vakaro pro- 
gramėlį. Paaiškinus tikslų, Bro
nė išreiškė nuo visų pegerbimų 
p. Gugienės darbų, įvertindama 
jos pastangas visų susirinku
siųjų gerovei. Bronė tada įtei
kė Norai nuo visų viešnių gry
no sidabro dovanų. Ji susidėjo 
iš veidrodžio, šukų ir kitų 
šmotų, visi su jos vardu — No
ra, — ir linkėjo jai dar dvide
šimts penkių metų ženybinės 
laimės ir dailės darbavimosi. 
Prie to dar susirinkusios įteikė 
Norai gražių gardini jų korsa
žų.

Po to Vanda Byanskienė iš
reiškė savo mintis apie Noros 
darbus, jos draugiškumų ir 
malonų charakterį. Jos nuošir
dus žodžiai labai sujaudino ne 
tik Norų, bet ir visas susirinku
sias.

Tada p. Gugienė atsistojo ir 
jautriai visoms padėkojo, aiš
kindama, kad ji niekados nesi
tikėjo nei laukė garbės už sa
vo pastangas, bet dirbo iš šir
dies ten, kur matė reikalo. Ji 
niekuomet neatsisakė, bet nuo
latos mielai prisidėjo ir net 
ieškojo progos dirbti gero, ten 
kur buvo dirbama naudai mu
zikos, tų kurie jų studijuoja, 
jų platina ir ja jiaudojasi.

Malonus draugai ‘gyvenimo 
kelionėj”

Baigdama savo kalbų, su 
ašaromis akyse ji dėkojo vi
soms už šių atmintį, sakyda
ma, kad ji ir jos vyras, Kazys, 
jaučiasi labai laimingi turėda
mi savo gyvenimo kelionėje 
tiek daug nuoširdžių draugų, 
be kurių ir gražiausia kelionė 
atrodytų nuobodi, tuščia ir ne 
taip maloni.

Užbaigimui visų ceremonijų, 
dalyvės sustoja ir savo puikiai 
skambančiais balsais sudaina
vo “ilgiausių metų, ilgiausių...”

Kadangi šis vakaras buvo 
toks nepaprastas tuom, kad po 
vienu stogu galėjo susirinkti 
keturiolika skirtingų asmenų, 
daugiausia artisčių-dainipinkių, 
p. Gugienė prašė atminčiai to 
vakaro padaryti jai vienų pri
žadų — kad atsitikus ypatin
gai geram tikslui, visos susirin
kusios bendroj grupėj dalyvau
tų scenoje. Reiškia, visos šios 
dainininkės ir muzikos mylėto
jos sudarys bendrų ansamblį. 
Tuom kart, prie piano butų 
Narmontaitė (viena iš Gugie
nės pirmųjų akompanisčių Chi- 
cagoje), Lulu Raben-Micevičie- 
nė pildytų smuikos obligato ir 
dirigentė butų pati musų my
lima Nora. Visos dalyvės davė 
savo garbės žodį ateityje išpil
dyti jos troškimų.

Po to visos nuėjo prie pia
no ir prasidėjo dainos, muz.ka, 
žaismai, juokai ir linksmas pa- 
sišvečiavimas, kuris tęsėsi iki 
anksti ryto. Apie vidurnaktį 
atėjo kai kurie vyrai, tarp jų, 
apart paties Gugio, buvo M. 
Bernotas, C. Janus, Aleksand
ras Micevičius, Juozas Žukas 
ir kiti, kurių vardus nepatėmi- 
jau. Iš viso šiame nepaprastam 
pagerbimo vakarėlyje dalyvavo 
su viršum dvidešimts asmenų.

Smagu kai įvertina
Nors Gugių butas nemažas, 

bet jeigu jis butų dar didesnis, 
tad butų buvę galima turėti 
dar didesnį skaičių svečių. Ta-

0, MOTINA ŽEME
O, motina žeme, padangių žvaigždėtų
Krislais nukrisluola, sapnais nusapnuota, 
Duok sulčių krutiiiėm, kad širdys mylętų 
Kiekvienų minulę kaip maldą, kaip puola'....

Kai meile krūtinėj lyg saulė įkaista, 
Mes kuriame dangų, mes nieko nebijom, 
Mes liūdinčiai sielai surandame vaistų.
Ir puošiam pasaulį darbais, kaip lelijom...

O, motina žeme, tau meldžias poetas, 
Kurs, skausmo sukeltas, žvaigždynais kvatoja 
Lai ašarų maldos, lai skausmas kentėtas, 
Žiedais nubučiuoja pavargusias kojas!...

Mes jaučiam, mes žinom, kad musų rytojus 
Sapnais ir žygionėm prašoks šitų dienus 
Ir skubam pirmyn, kaip banga suputojus, 
Kur meilė sutirpdipa geliantį plieną...

O, motina žeme, dar daug ko mes trokštam, 
Ką esam svajonėj gyvenę ir matę...
O, žeme, meldies tu saulėjantiems bokštams 
Praryk tu gyvenimo juodą gyvulę I... —-P, V.

Rašo L. NARMONTAITfi

Pabaiga ir pradžia
šių savaitę baigiasi pirmas 

mokyklų berlainis. Vaikai, tė
vai ir mokytojos sau prižadi 
pataisyti padarytas klaidas ir 
dirbti iš naujo sekamam ber- 
tainiui. O jeigu vaikai palaikys 
nors dalį savo pažadų pagerin
ti savo darbui ir/elgesį mokyk
loj ir namie, tai turim džiaugi 
tis. Taip darydami vaikai daug 
ko išmoksta.

Tėvai neturėtų atidėlioti pra
nešti naujoms mokytojoms, 
jeigu vaikui reikia arčiau sėdė
ti prie rašomos lentos, nes jo 
akys silpnos, arba arčiau prie 
mokytojos, nes vaikas negirdi 
aiškiai. Jeigu vaiko inkstai silp
ni ir jam reikia dažnai išeiti iš 
kambario, tai irgi reikia pra
nešti mokytojai, žinoma, mo
kytoja greičiau ar vėliau pati

ištirs vaiko padėtį, bet geriau 
butų jai iš anksto pranešti apie 
šiuos dalykus.

Jeigu mokiųy^.^ negali daly
vauti gimnastikos kiiasose, nes 
jo sveikata neleidžia, tai rei
kia bertainio pradžioj duoti 
mokyklos administracijai raš
tišką. paliudijimų nuo gydyto
jo šiam reikale. Kiekvienų ber
tainį reikia naują tokį paliudi
jimų priduoti, lies vaiko svei
katos padėtis gali persikeisti 
laike keleto mūnėšių.

šis dalykas . yra labai svar
bus ypatingai ^ankštesnėse mo
kyklose, nes nedalyvavimas 
gimnastikos kiiasose gali užlai
kyti gavimų diplomos. Mat, 
Illinois teisės reikalauja aukš
tesnės mokyklos mokinių daly
vauti šiose kiiasose kiekvienų

čiaus, nemanau, kad butų ga
lima rasti gana didelį butų, ku
riame galėtų susirinkti visi Gu
gių draugai. Tokiam susirinki
mui reikėtų didelės salės. Ro
dos, kad ateityje bus progos 
jiems visiems susirinkti. Dau
gelis Gugių draugų ir kiti mu
zikos veikėjai ir dailės mylėto
jai apgailestavo, kad jie nega
lėjo dalyvauti šiose iškilmėse. 
Bet vakarėlis buvo ant greitų
jų surengtas, tikslas buvo tu
rėti tiktai mažų vakarėlį su 
toms ypatoms, kurioms Nora 
Gugienė dirbo ir- pati vieta ap
ribojo viešnių skaičių.

Iš visų atžvilgių vakarėlis 
buvo didžiai pasekmįhgas. 
Nors esi idealistas ir pasisven- 
ti savo darbuose rasdamas juo
se pasitenkinimo, neieškoda
mas pagerbimo už juos, bet 
visgi gerai, kad tokiems visuo
menės veikėjams draugai susi
rinkę išreiškia įvertinimų jo 
darbų. Taip darant, jie priduo
da dar daugiau energijos toles
niam darbui.

Tad tikiu, kad musų Nora 
dirbdama ir ateityje nenuils
tančiai, atsimins, kad jos drau
gės ir draugai atjaučia ir įver
tina jos brangius darbus, nors 
ir nevisados jai garsiai tai pa
sako.

Mes visos džiaugiamės, kad 
šis pagerbimas iššaukė tokių 
nepaprastai gerą nuotaiką ir 
buvo priežastis susirinkimėlio, 
kuris gal buvo tik vienas tokis 
musų Amerikos lietuvių istori
joj. —Baniu tos Duktė.

Moksleivis, neturėdamas to
kio paliudijimo, kartais steng
sis dalyvauti gimnastikos klia- 
sose ir pakenks savo sveikatai 
kartais ir labai rimtai. Tad čia 
yra dar viena priežastis kodėl 
apsimoka vaiką vesti pas gy
dytojų nors du sykius per me
tus.

Krepšiai ir dėžės
Nepirkite vaikams, kurie 

lanko pradines mokyklas, di
delių dėžių paišeliams ir 
plunksnakočiams. Jos netilps 
į jų rašyklas. Porai paišelių ir 
vienam plunksnakočiui užteks 
mažos dėžės. '

centų daugiau dėl įvairių rei
kalų.

Vaikas turės geriausia pro
gų žengti pirmyn naujam ber- 
lainyj, jeigu jis ta bertainį pra
dės turėdamas visas reikme- 
uas, tinkamai protiniai pasi
ruošęs gerai mokintis ir jeigu 
mokytoja iš anksto patirs rei
kalingas žinias apie jo sveika
tos padėtį. Jam seksis gerai vi
sam bertainyje nuo pradžios 
ki pabaigos.

Kaip Yra su Jūsų 
Gyduolių Kabinetu?

Gerai peržiūrėkite, išvalykite
Pažvelkite į savo gyduolių 

kabinetą ir pastebėkite, ar ran
dasi didžiausias mišinys bute
lių, dėžučių, etc., visi blogai 
sustatyti ir grupuoti. Be abejo, 
kitų net užrašai nukritę arba 
dalinai neįskaitomi. Kamščiai 
ir kiti uždarai irgi nepakanka
mi. Tokiai kabinetas suteikia 
mažai >agelbos reikale nelai
mės.

Periodiškas valymas ir tvar
kymas yra būtinai reikalingas 
kiekvienam vaistų kabinetui.

I Reikia a lydžiai peržiūrėti visus 
tenais sudėtus dalykus. Ar 
kamščiai ir kiti dangteliai tvir
tai laiko? žinokite, kad cvapo- 
racija gali atmainyti tvirtumų 
produkto iki to, kad jis nesau
gus vartoti. Ar yra senų anti
septikų? Kai kurie iš jų irgi 
žudo savo * tvirtumų laikui bė
gant, ir 'tada jau naudojami 
su visai neteisingu supratimu 
apsaugos. Kiti palieka koncen
truoti per evapor^cijų jų alko
holinės sudėties, ir tada palie
ka erzinti odai. Antiseptikai 
turi būti atnaujinti su šviežiais 
maždaug kartų į metus.

Ar užrašai švarus ir aiškus? 
Šie svarbus dalykai reikalauja 
rimtos atydos. Kiekvienas da
lykas kabinete turi būti aiškiai 
užrašytas, kas per gyduolės ir 
kaip jas naudoti. Gyduolės 
imamos vidujiniai ir tos nau
dojamos išoriniai turi būti aiš
kiai skirtingos ir greitai mato
mos. Yra pavojinga atsidėti ant 
savo atminties reikale gyduo
lių kokiam jos butelyje arba 
dėžėje. Gyduolės gali atrodyti 
gan vienodai, kad apgauti net 
ir patyrusį.

Kiekvieno namo gyduolių 
kabinetas turi turėti tiktai to
kius dalykus, kurie yra reika
lingi laike netikėto atsilikimo 
arba ligos. Vaikams turi būti 
neprieinamas, taip augštai, kad 
jie nepasiektų ir turėtų būti 
laikomas užrakintas.

Dėl vaiko gero nepirkite jo
kių maišų ar krepšių knygoms. 
Turint tokį maišą vaikas pri- 
kimš pilną visokių niekniekių, 
vaisių, saldainių ir taip toliau. 
Nešant šitokį maišą vienas pe- 
tis gali tapti aukštesnis. Tas 
gali kenkti vaiko sveikatai ir jo 
išvaizdai. Jeigu jis neturės virš- 
minėto krepšio, jis greičiau iš
moks kaip tvarkiau laikyti sa
vo dalykus ir išmėtys nereika
lingas ir suvartotas popieras.

Ko vaikui reikia
Aukštesnėje mokykloje kiek

vienas mokinys nuo pirmos 
dienos turi turėti plunksnako
tį, porą paišelių, popięros ir 
“note book cbver”. Jam reikia 
irgi atsinešti septyniasdešimta 
centų, jeigu jis ką tik pradeda 
mokyklą. Tie pinigai sugrąži
nami, kada vaikas pabaigia ąr 
palieka mokyk'ą. Jie nuperka 
jam spyną rūbų šėpai. Įvairios 
mokyklos reikaląųja keleto

MOTERIS KALBA
Vokietijos moterų “Hitleris” 

— Frau Gertrude Scholtz— 
Klink — paskyrė virtuvių “dik
tatorius” kiekvienoj apielinkėj 
visoj Vokietijoj, šie diktatoriai 
sužiūri ne vien kiek cukraus, 
sviesto, mėsos, pieno, etc. yra 
naudojama kiekvienam name, 
bet ar kas randasi išmesta ir 
ar kiek valgomų dalykų suslėp
ta. Einant šias pareigas, šie vir
tuvių “diktatoriai” renka skun
dus, pastebi cigaretų rūkymą, 
ir ypatingai tuos, kurie klauso
si uždraustų radio programų. 
Visi šie veiksmai yra pritaiko
mi išdavystės įstatymams.

• • •
Columbiis, Ohio, detektyvai 

sako, kad vagys pirmiausia ieš
ko sekančiose vietose dėl mo
terų piniginių, — ant bufeto, 
ant stalo valgomam ar virtu
vėje arba ant viršaus šaldytu-

MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI
(Tęsinys)

XVIII a. vidury ji drauge su 
savo vyru kuria Jonavos mies 
tolį (Jono Kasakauskio vardu 
jisai ir pavadintas!), statydina 
vienuolyną, palaiko plačius san
tykius su Lietuvos ir Lenkijos 
diduomene. Ji — Zabielailė iš 
Raudondvario, garsios ir įta
kingos šeimos atstovė. Ja žino
mas lenkų istorinių memuarų 
autorius Matuszevičius vadina 
viena iš žymiausių savo laikų 
moterimi. Apie jos etikų gali
ma spręsti iš šio charakteringo 
įvykio: kartų jos sūnūs Juoza
pas, (busimasis vyskupas, vė
liau pakartas Varšuvoje ir Jo
navoje palaidotas), dar jaunas 
berniukas, pamatė pro savo rū
mų langą, kad kažin koks žmo
gus skęsta Neryje; be atodairos 
jaunuolis puola į vandenį ir iš- 
gelbsti nelaimingąjį. Po to jis 
gauna smarkiai barti iš savo 
molinos, kuri jam prikaišiojusi, 
kad blogas esąs jo krikščioniš
kasis gailestingumas, jeigu jis, 
gailėdamasis svetimo, nepasigai
lėjo savo tėvų, kuriems tokį 
smūgį butų padaręs, jei pats bu
tų paskendęs ... (Bipkup J. 
Kossakovski, “Pamiętniki”). 
Taip, apie Kasakausklcnės, iš
auginusios tokius žymius, bet 
svyruojančios moralės sūnūs, 
etika iš to pavyzdžio ne per 
aukštą nuomonę galime susida
ryti. Bet iš viso jos elgesio, vei
klos vėl susidaro stiprus, valin
gas, tikras valdovės tipas.

Ir daug, daug įdomių mote
rų siluetų slenka pro musų akis 
XVIII, XIX amž. bėgyje. Tai 
moterys dvarininkės, moterys 
baudžiauninkės, kovojančios, 
pasiaukojančios, tos visos Plio- 
teraitės, Praniauskiutės, tos vi
sos daugumoj bevardės, nežino
mos. Sukilimų metai — kančių, 
slapstymo ir slapstymosi, suki
lėlių gelbėjimo roizmas. Bau
džiauninkų darbas — kuris 
vienas nešė ūkini gyvą pinigų, 
kada vyrai visą savo darbą ir 
uždarbį nešė svetimam drau
gui ir svetimai valstybei, mo
terys knygnešės, moterys švie
tėjos ir auklėtojos, šeimos ir 
tautos židinio saugotojos...

» » »
Net ir paviršutiniškai pažvel

gę į musų praeities moteris, 
karaliene Morta pradedant ir 
musų baudžiavos naštą nešusią 
kaimiete baigant, ryškiai jau
čiame, kad moterys per visų 
musų istorijos laikotarpį orga
niškai buvo susijusios su kraš
to visuomenės ir politikos gy
venimu ir aktyviai jame daly
vavo, nors ir politinių teisių 
neturėdamos. Nepriklausomoji 
Lietuva suteikė musų mote
rims tas teises. Dabar moterų 
rūpestis garbingai tas teises 
ginti ir išsaugoti, nes jos jas 
šimteriopai pateisino.

(GALAS)

iKino-TeatraSl
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Šį kartų mūviu gamintojai 
atsižymėjo. “The Philadelphia 
Story” United Artists teatre 
užsitarnauja pilniausio įvertini
mo. žodžiai mikliai šokinėja, 
jų muzika vykiai maišosi, švel
numu paįvairinta, tankiai pui
kiai blizga. Katherinc Hepburn 
pasirodo dar sekining au negu 
pereitą žiemą, kai ji Chicagos 
publiką asmeniškai žavėjo tam 
pačiam veikale. Jos vardas tan
kiai jau minimas dėlei šių me
tų Akademijos Dovanos. *

Tad jos sugryžimas į m avės 
gan džiaugsmingas. Mat, “The 
Philadelphia Story” buvo Phi
lip Barry dėlei jos tipo ir pa
rašytas. Ją susit’nkame pr.eš 
jos antrąsias vestuves. Pirmo
sios nevyko, nes ji ir Cary 
Grant nesilaikė jos stiprių už- 
sibrėžimų. Dabar^Ji tekėsianti 
už John Hovvard, kuris dasigy- 
veno manageriaus vietos, kad 
ir buvęs “mainerys”. Pasirodo, 
kad ir čia ji butų laimės nera
dus. Jų įtikrina James Stevvart, 
žurnalo reporteris, kuris buvo 
pasiųstas vestuvių iškilmes ap
rašyti, bet jis ją taip pat pra
randa. Ji grįžta prie pirmosios 
meilės Cary Grant.

•j Daug juokų. Gražiai pasiro
do Mary Nash, Virginia Weid- 
ler (kaipo jos sesutė), Rulh 
Hussey, Roland Young.

Jūsų Suzanna Viliutė.

*) “Zosienko moja najmilsza, po- 
ciecha moja serdeczna”.

vo. Jų informacija ateina tie
siog nuo pačių vagių, ir jie tu
rėtų žinoti. 

• • •
Aštuoniasdešimt s metų Mrs. 

Anna Moses pradėjo tapybą 
prieš tris metus. Visi sakė, kad 
tai paikas darbas iš jos pusės. 
Ji yra sukurus apie du šimtus 
paveikslų, pusę kurių išdalino 
taip sau. Dabar Mrs. Moses tu
ri išimtinai savo paveikslų pa
rodas New Yorko galerijose ir 
agentą, kuris nedaleidžia jai 
atidavinėti savo paveikių.

MAISTAS
Kraujo Dešra

Kiaulės kraują suleiskit į puodą, 
lengvai maišydamos. Suleiskit apie 
galioną. Maišykit kol atauš, per- 
koškit per sietą, pridėkite šaukštą 
druskos ir pusę šaukštuko salietros. 
Lai atšala.

Paimkite 2 svarus “piklytos” jau
tienos ar liežiuvio ir vieną svarą 
riebios kiaulienos. Pavirinkite apie 
valandą laiko, jautieną smulkiai 
sumalkite o kiaulieną supiaustykit 
kaip lašinius. Abi mėsas sumaišykit 
ir sudėkite į kraują, pridėkite % 
svaro miežinių ar kitokių kruopų, 
druskos, pipirų, kad tiktų skoniui.

Sumaišykit ir sukrėskite į storas 
žarnas, užriškite abu galu ir sudė
kite į verdantį vandenį. Pavirin
kite apie valandos laiko, iš 
lengvo. Išimkite iš vandenio, su- 
guldykit ant stalo ir palikite atauš
ti. Tada tiks valgyti. Jeigu norite 
laikyti ilgai, tai išrukykit.

Pomidorinis (Tomato 
Soup) Pyragas

2 puodukai persijotų-miltų
2 šaukštukai baking pouderio
1 Šaukštukas baking sodos 
1 šaukštukas cinamono 
% šaukštuko gvazdikų
1 šaukštukas muškatinio riešuto 
% .puoduko riebalų 
1 puodukas cukraus
1 puodukas kondensuotos pomido

rų sriubos
1 puodukas kapotų riešutų (Wal- 
nut)
1 puodukas razinkų
Tris kartus persiiokit miltus, so- 

ds, baking nouderį ir prieskonius. 
Gerai sntrinkit riebplus su cukrum, 
kol .nasidarys lengvi. Pridėkite pa- 
mainvdemos po truoutį miltų, etc., 
ir pomidorų sriubos, kiekvieną kar
tą gerai plakdamos. Išmaišykite rie
šutus ir razinkas. Supilkite į pail
gą pietinę ir kepkite vidutiniai 
karštam pečiuje (350 labas.) nuo 
50 iki 60 minučių. Palikite 24- 
ioms valandoms pirm piaunant. Iš
tepkite kremu padarytu su suriu, ar 
kitokiu kremu.

GERAI VIRĖJOMS 
ŽINOTI

Jeigu netyčia susimaišo kiau
šiniai — virti ir nevirti — štai 
kaip atskirti.

Paimk kiaušinį, padėk ant 
stalo ir pasuk labai smarkiai. 
Jei bus nevirtas, tai labai tin
giai suksis, o jei virtas, tai kai 
pasuksi, tai lėks labai smar
kiai. —V. F.



Ketvfrtad., Sausio 30, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
A h; m

Dl Ged. A Wiltrakis 
Paskirtas į Camp 
Grant Stovyklų

Perims Naujas Urireigas 
Vasario 10.

Dr. George A. WiKrrikis, ku
ris spalių 28 buvo paskiria* vir
šininku Peorta, III., Statė ligo
ninėje, vėl pereina į naujų vie
lų-

Armija jį ririiaukč tarnybai 
naujai įrengiritfioj kai*O stovyk
loje, prie Rockfordo, III., Cairip 
Grant. Ten nritrrikUs bus širih- 
čiami naujokai iš 
apylinkes.

Pirmiau ĖriVo

Cbicrigos ir

Altorie.
Dr. Wiitra-Naujas pareigūs 

kis pradės apie vasario 10. Ji
sai tarnaus stovyklos didžiulėj 
ligoninėje, bet kol kas nežinia 
kokių rangų užims.

Prieš paskyrimų viršininku 
Teorijoje Dr. Willrakis buvo 
vedėju valstijos ligoninės, Alto- 
ne, III.

Šiandien Laidoja 
D. Zapolskienę
Buvo Gerai žinohia T. of Lrikfe.

šįryt šv. Kazimiero kapinėse 
bus palaidota townoflakietė Dh- 
ėatn Žapoiskfenė, kuri mirė 
sausio 27, srilaukusi gilios sė- 
nratves. Laidotuvės prasidės iš 
j. F. Erideikio koplyčios, 4605 
S. Ilermitrige avenue, kur ku- 
nris yra pašarvotas. Velione gy
veno ridr. 4421 South Marsh- 
fiėld avenue.

Ji paliko sUnų William, On- 
lario, Kanadoje, marčių p. Mili
nio ŽapoUkiSs 5516 S. Lafflin 
st., anukris borothy ir Thomas, 
bnolio dukteris, brolienės V. Zo- 
pet K. Marozienę, ir daug kitų 
giminių.

Toxvn of Lakiečiams ji buvo 
Iribrii gerai žinoma.

Perrinko Berwyno 
Cicero Realestate
Tarybą

Paėmė Yakubinį
J Armiją Diena Iš Dienos

Vt.į.į įi.u nu,I,,I mI  .r  , BB,    

Premijų Chicagos
Mokslininkui

Iš priTeigų pasitraukė Illinois 
gvardijos 33-čios divizijos šta
bo viršininkas, Col. Harry Hill. 
Jo vietai paskirtas Col. Horace 
E. Thornston iš Rockfordo.

A, 4“ A«
JONAS JUŠKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu sausio 27 d., 2:50 v. popiet, 
1941 m ..sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Liet., Mažeikių apskr., 
Leckavos parap. Amerikoj iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Joną Juškevičių, gy
vena Massilon, O.; draugą An
taną Shemeže ir daug kitų 
drau. Lietuvoje paliko 2 bro
lius.

Priklausė prie Chi. Lietu
vių Dr-jos ir Baltos žvaigž
dės Kliubo.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus kopi., 2314 W. 23rd PI. 
Ld’Fdotuvės įvyks pėnktad., 
sausio 31. d., 8:30 v-, ryto»-iš 
kopi. į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Jono Juškevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Pusbrolis, Draugai ir Giminės

Laid. .Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

lOVEIKISs^~*LU ■ Lai Ii Iv Visas Pasaulio
Dalis

kvietkiNinkas
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tek YARDS 7308

i m A Gėles Mylintiems 
H 14 A Vestuvėms, Ban- 
ĮJ |J Jj M kietams, Laidotu-

* vėms, Pa p u o š i- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 
■a m

Vakar metams karo tarnybds, 
armija Chicagoj paėmė 24 mė
tų BentUrid, 111., liehiV{, Stari-' 
ley Yakubihį, 701 Mc-Kinlėy. 
Street. Iš to miesto taipgi priė
mė Ahtaną Kaspar, Ž2 metų bė- 
darių, Roiltc 2, BenloiL

iš \Vest Ffankfort.
Iš Wėst Frankforto 

brivo priimtas 27 inetų 
kasys, Louis Mack>, ii u O 
Einma street.

taipgi 
ariglia- 
513 S.

Joniškiečiai Rengia 
“Kepurinį” Balių

Išbandęs daug visokių kito
kių balių, joniškiečių L ir K 
Kliubas dabar sumanė rengti 
ir “Laimingų Kepurių Balių”

sekmadienį, vasario 9 d., Hol- 
lywood salėje, 2417 West 43rd 
Street. Svečiai su “laiminga” 
kepure gaus bonkų gėtd šam
pano, taipgi bus kitokių pa- 
marginimų, užkandžių ir ’ge- 
rAs 'Orkestras.

Durys bus atidarytos 4:30 p. 
p., o įžanga—25c. J. J.

John O. Sykora Sekretorius
CICERO — šiomis dienomis 

brivo perTiiikta BerSvyno-Cice- 
ro Real Estatė Borird (taryba), 
kurią sudaro visi tų miestų 
reahestatiriinkai.

Prezidentas yra George A.' .
Jaros; Cicero vice-prežidentas Susigrūdimas 
—Thomas J. Stok; Berwyno 
vice-prežidentas — James Kar- 
ban; iždininkas — Anthony 
Radousjo sekretorius — Jolui 
O. Sykora, 2411 South 52nd 
avenue.

J direktorius taipgi įeina 
John Groh ir William H. Hu- 
decek. S p.

Apskr. Ligoninėje
Anthony

MARIJONA GUSTIENĖ, po 
tėvais Petravičiūtė

369 East Kenstington’ Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 28 d., 9:20 vai. ryto, 
1941 m.»<;sulaukus, pusamžio, 
gimus Telšių apskr., Pautie
nių parap., Barštų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą 
mietą, 
Josefą 
vyrą 
Olesę 
Knyzelienę ir Oną Jaizauskie- 
nę ir jos šeimyną, pusbrolį 
Antaną Berneckį ir jo Šei
myną. ir daug kitų giminių 
draugų ir daug pažįstamų, o 
Lietuvoje seserį Petronėlę šir- 
vienę, pusbrolį Antaną Pet
ravičių, Pusseserę Marijoną 
Petravičaitę.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 214 E. 115th St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, vasario 
1 d., 8:30 Vai. ryto iš kopi, 
į Visų šv. .parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už Veliūnės sielą$ o iš 
ten bus nulydėtą į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos Gus
tienės giminės, draugai it pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsė ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Sūnūs, .Brolis ŠVoger- 
ka, Pusseserė, Sesuo,. Pusbro
lis ir Giminės.

Laid. Direkt. John F. Eddėl* 
ksi, Tel. YARDS 1741.

Kazimierą, sūnų Kazi- 
brolį Feliksą, švogerką

Ramanauskienę, jos 
Antaną, 3 pusseseres, 
Montrimienę, Barborą

IEVA GASPARAITIEN Ė, 
po tėvais Ančiutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 29 d., 6:45 vai. rjįtė, 1941 
m., sulaukus puses amž., gimus Liet., Šiaulių apteki*., Johiškes 
parap., Šimkūnų kaime. Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Joną. 2 sėšėiis Antaniną 
Butnečkienę ir Akvilę Ančiūtę, brolį Fabijonu ir brolienę Ijl- 
lian ir šeimą. Sesers tfunus: Stahislovą ir jo žmoną Adelę, Flo- 
rencc ir jo žmoną, Helen Burnebkius ir jų šeftnas; pusbrolį Be
nediktą Vaitekūną, jo žmoną Ir jų šeiniu, pusseserės sūnūs: 
Klemensą ir Kažimierą Štrakšiūs ir kitas gimines Amerikoje. 
Lietuvoje—pamotę Julijoną Aričienę, brolib dukterį Pranutę 
Ruminienę, jos šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Liet. Draugijos ir Joniškiečių Lab
darybės Kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 5021 So. Kildare AVe.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d., 2:00 vai. popiė’t. 

Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Ievos Gasparaitieriės giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti*jai 
paskatinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

VYRAS, SESERYS, BROLIS IR GIMINĖS.
Laid. Direkt A. M. RhiHips, Tėl. YARDS 4908.

Sunkiai Serga 
tedward Pocius jr.

BRIDCil-.l'ORT — Plaučių 
■ažėėį'inlU SlilAiai Stfsir^o jau-: 
hiltite Ėd^riPd Pėčiuš Jr., biz
nierių pp. JoiTO ir Ėližabėth 
Pdėių 7 Įlietų šulllis. Jis gu
li Mercy ligdhinėje, prie 26th 
if CrilUillėt riVčlitie. Pp. Pociai 
■gyv’ėria rid. 3313 S. Halsted ŠI.

Vakar Ghichgojė, praiiėša 
sVeikatOš deprirtaiiiėlltris, pneu- 
niOlliri sirgo 936 žmones, o iii- 
fluenza — 116.

—VBA

Pasveiko Antanas 
Churas

BRIUGEPORT — Iš ligoni- 
nes namo jari grįžo Susirgęs 
bridgeportietis, p. Antanaš 
Churas, 3253 South Halsted 
street. Kol kas dar ilsisi, bet ga" i* Inetrukus ir prie darbo rengia-

^•VBA

Dr. Kari Meyers, Gook Goriu- 
ty ligčiUircš vIHiririikas, vhk'ar 
skundėsi, jog ligoninėje tbks 
susigTudiriiris, kriti kasdien šim
tui — daugiau rieturtihgų ligo
nių turi atsakyti vietas. Ligoni
nę būtinai reikia padidinti.

(Kaip ji dabar stovi, ligoni
nė jau skaitoma didžiausia pa
saulyje) .

STANtSLOVAS ,ŠILtUS
Persiskytė su šiuo pasaulių 

sausio 28 d., 8:3'0 V. ryto, 1941 
m., sulaukęs 56 m. amž., gi
męs Liet., Telšių apskr., Ža
rėnų parap., Kegių k,aįme.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame jiūliūdimė 

brolį Kazimierą, brolienę An
taniną ir jų vaikūs, Brdnisla- 
vą, Aleksandrą ir Joną ir 
vieną anūką; brolienęz Domi
cėlę Žilienę ir jds vaikus, Pet
rą ir Stanišlovų. o LietųVojė 
—brolį Aleksandrą ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Laėha- 
vičiaus koplyčioje 44 E. 108 
St., Roselande. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Vasario 1 diė- 
hą, 8:30 v. ryto. IŠ ko.pl. bUš 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. StihisldVo šiliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nttdširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam. paskutinį patarUąvimų, it 
atsisveikinimą. NUli'udę Įteka: 
molis, Brolienes it GinilftČs.

Laid. Direkt. \ Lačhawicz ir 
Sūnus, , Tel. Puliman 1270, 
arba CANAL 2515.

•ase

VIKTORIJA GUŽAUSKIENĖ 
po tėvais Pargauskaitė.

gyv. 2136 W. 22 Place.
■Pėrsiskyrė su šiuri pasauliu 

saūšio 29 d., 1:15 Vai. ri^piet, 
1941 m., sulaukuš 42 riietų 
amž., gimus Liet., Mažeikių 
apskr., Viekšnių miestely.

Atnerikoj išgyVfenb 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mčtiną Barborą Pargattškie- 
nę, 2 sūnūs, Juoz3|ią ir\Val- 
ter; dukterį Dolorės, seserį 
Berriice Rasimas, ir 'šVogerį 
Louis, ir daug draugų ir pa
žįstamų.
kūnas pašarvotas LaVhaSvicz 

koplyčioje, 2314 W. 23 Place
Laidotuvės įvyks šeštadie

nį, vasario 1 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Lietuvių Tautiškas ka
pinės.

Visi a, a. Viktorijos Qu- 
žaUskitenės gimines, draugai 
it pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsišVeikini- 
mą. Nuliūdę liekame:
Motina, Sūnus, Duktė, Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Direkt. Lačha^vicz ir 

Sūnus, Tel. CAkAL 2515.

Bostono American Academy 
of Arts rind Sciences paskyrė 
$4,O0O premijų Chicagos Uni
versiteto zoologijos profesoririi 
Dr. Gari Richard Moore, 547<8 
GrėCmVoOd riVėttue. Jisrii sura
do ir izoliavo *triip Vadinahių 
“tėsto'sterone” — žmogaus kū
no liaukų skystimų, kuris nu
sprendžia kūdikio vyriškų iy-

Ginčas Su Unija
Kewanee Pirštinių
Dirbtuvėje

Boss Co. Chicagos Teisine

su Sue

Eš'tėlle

35, sU

Amelia

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicrigoj)
Vincėrit Mriiiikris, 26,

Matėyak, 26
Frank Kaske, 33, su

Shihikus, 28
Waltėr Buttgereit,

Ruth Thalke, 28
VVilliam Grilė, 21, su

Chapakoniš, 21
Michaėl Ėučnįs, 28, sti Krithė-

riiiė McNhbb, 27
Edwai*d Jriilaitis, 22, su F16-

rence Mlady, 21
Michael Kuzntini 59, su Helen

Novvak, 43
(DanviHe, III. )(Į

Harry Okon^ki, 26, su Mary
Ann Gailus, 22fiabu iš Chicagos.

» *

(Clinton, Iowų!j()
Marian Čhešiiey^ St. Charles 

su Alfred Levey, West Chitrigo.
(l)avenportė, IrivVoj)

W. J. LaPointe, iš HarVėy,
III., su HeleriviKJodis,
gos

Reikalauja .
IPerskirų

Sophie Taras nuo
Taras

iš Chica-

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KULT. 

KLIUBO met. susirinkimas įvyksta 
sausio 30 d. Darbininkų svet., 10413 
S. Michigan avė. Valdyba bus ren
kama 1941 m. ir bus apsvarstymas 
vasario 8 d. metinio baliaus.

Valdyba 1940 metais: Pirm. L. 
Mikutis, sekt. V. Alaistaras, kasi
ninkas N. Radis.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIU LB-JOS susirinkimas į- 
vyks sėūšič 30 d., 7:30 vai. vakaro 
po antrašu 4416 S. Western aVe., po 
susirinkimo bus alaus. .

—A. Gotautienė, Sekt.
L. b. D. 4 KUOPOS met. sus-i 

mas įvyks ketvirtad., sausio 3 0d., 
po adresu 2244 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 8 vai. vak. Draugės-ai — 
esate .prašomi dalyvauti, nes bus 
LDD 4 kp. rinkimas naujos vald. 
1941 m. —D. Dainis, Sekr.

LIETUVIŲ KEISTUČIO
ŠELPOS KLIUBO mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 2 d., Holly- 
\vood svet, 2417 West 43rd St., 12 
vai. d. Duoklės bus priimamos nuo- 
10 vai. ryto. Malonėkite atsilankyti.

Helen Chapas, Rast.
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES V. JĖZAUS laikys mėne
sinį susirinkimą vasario 2 dieną, 
1-mą vai. popiet, Chic. Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. 
Randasi daug svarbių dalykų ap
tarti draugijos labui.

Nut. Rast. Frank Bakutis.

PA-

. .................................................. I,...,—I—......... ..... . ! ,

CUSSIFIEO ADS.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PATYRUSI MERGINA abelnam 

namų darbui. Nuosavas kambarys, 
maudynė Nuo $8 iki $10.

COLumbus 8070.

ANGLIŠKAI KALBANTI mote
ris abelham namų darbui. Geri na
mai, pastovus darbas. $7. DR. MIT- 
CHELL, OAKland 2323.

HELP WANTED—MAlŽ 
_______Darbininkų Reikia

REIKALINGI PATYRĖ alumi- 
num moulderę. 2635 So. Wabash 
Avė., 4 aukštas.

KEWANEE, Ilk— Chicagos 
teisme jau kelis kartus buvo 
atsidūręs ginčas tarp Interna
tional Glovc Workers unijos 
lokalo 85 ir Boss Manufactur-! 
ing Company pirštinių dirb
tuvės, dėl pripažinimo ir su
tarties.

Darbo taryba neseniai pa
tvarkė, kad firma privalo uni-j Biblijos Tyrinėtojai Chicagoje pra- 
ja pi-ipažinti ir su ja derėtis dėjo -leisti, idoAr?,ų-Ji n“udins-’? rel<-1 1 ’’ . . ginį žurnalą AUŠRA, kuris parem-

taipgi tas šventuoju Raštu, aiškjna tiky-

NAUJAS ŽURNALAS “AUŠRA” 
Pranešame visiems tiesos mėgė

jams, kad nuo šių metų pradžios

Ambrosc

REIKALINGAS &EAL ESTATE 
salešmaiias, lietuviškai kalbantis, 
aplankyti tikrai gerus prospektus. 
Karas reikalingas. 6834 So. Westem 
Avenue.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavernos biznį, geras ir ne .per 
brangiai. BOUlevard 7387.

ja pripažinti ir su ja 
d rir b iri ink ų re i k ala i s,
pasirašyti sutartį. Firma tam bmius dalykus, moko Krikščioniš- 
pasipneŠlllO ir ėjo į teismų, dėtąjį amžinąjį gyvenimą ir skel- 
Pralaimejusi Chicagos federa- bia tikrąjį Kristaus, Didžiojo Krik- 

tt ščionybės Kūrėjo mokslą—linksmą- 
^’jsias žinias arba “amžinąją Evan

geliją.”
Pirmą numerį galite gauti dova

nai. rašykite šiuo antrašu: 
AUŠRA, 6429 So. Damen A*vc., 

Chicago, III.

kojo gyvenimo, rodo kelią į paža-

ji apeliavo įliani teisme,
S. Circuit Couii of Appcals, 
kur skundas dabar tebėra.
Nori Viena Tvarkyli Darbo 

Padalinimą
Firmos advokatas teisme už

vakar aiškino, kad ji sutinka 
su visais darbo tarybos pa
tvarkymais, bet nori sau pa
silikti teisę kaip, kada ir kam 
darbų padalinti. Unija tame ne
turėtų turėti balso. Tai firmos

Skolos ir Morgičiai 
“Bokštą Ede”, o 
“Žiurkes” -- Pamata

$318,059 Taksų 
Edwardšvillei

EbWARDSVlLLE,

GaVo
Perskiras

Anna Kaminski ririo Frank
Kaminski

Waltėr Yuška ririri Liiliari
YttŠkri . ,

Aličri Danda hri’6 VVAnk Dari-: Bendrovę 
.u

Nėttiė Zakfeš ririb
Žrikfes

III. — 
Štai n'elabrii malolii žinia c'd- 
wardšVilliečiams. šįnlct vie
tos najnų savininkai ir biznie
riai turės sumokėti $318,059 
taksais apskričiui. (Į tų suma 
įeina ir fničslėlius ir valsčius- 
trivvnship.)

$261,265.22 los sumos yra 
įlariji taksai šiems metams, o 
$56,794.69 atstovauja taksus, 
užsilikusius iš pernai metų.

Visas valsčiaus hirtri's 
įkainuotas $5,819,155.

Išteisino Spiegei

buvo

Martin

iiittimai

KO'SLO'SKUS, Judith, 
Brandom avenue, gimė sausio 
ii; tėvai: Edwi\rd ir Emiiy.

ZURLIS, Anthony M., 4117 
South Canipbeir avenue, gimė 
sausio 16, tėVriit Louis ir Mri* 
rijdriri.

Viricc4lė, 719 W«st 
19tk stri&t>, gimė Sausio 13>, te1 
vrii; Jotui ir Antbinette.

JėSEPHltiS^ Thomas
652 West l^th street, giriič 
sūrišio 17, tėvrii: John ir Eva.:

JOKOLIS, Ariha, 2745
4&*d strėfe-t, gimė Sausio lt, te*: 
vai: Arilhohy Anna.

jtrOŽAITtS, John, 6822 Šo. 
Rockwell street, gimė sausio 19, 
tėvai: John ir Ann.

832(5

Traukinys Užmušė
Gelžkelietį

Prie Ib-lris ir Wabash avė, 
nitridis Centrai garVežis riiMU 
nai sutrynė, gelžkeliui tarnau
jantį svtČmaną, LaSvrėiicfe 
Kiri<wdbd, 268 K a^e.

FURIX1TURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA MAŽAI VARTO

TAS 2 šmotų bedroom setas, kom
binacinis gaso pečius, moderniškas 
anglims pečius, radio su viktrola ir 
daugeliu rekordų, ir kiti dalykai, 
labai pigiai. Ateikite šeštadienį 
tarpe 10 ryto ir 5 popiet. 3443 So. 
Diiuamca, 3 aukštas užpakaly.

UHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA RESTORANAS, 
747 Root St. Prie stock yardų. Biz
nis išdirbtas gerai.

‘‘Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios” Vargai

Neseniai teko kalbėtis su “Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažny* 
čios Amerikoje” kunigu Stani
slovu Linkum, kuris jai klebo
nauja jaū per ilgus melus.

Jis matęs, kaip sako, “šalto 
ir karšto”; o vėliausiai tai tu- 

irėjęs apleisti savo buvusių baž
nyčių Bridgeporte — 35th ir 
Union Avė. Pasak jo, “Ką gali 
padaryti, kad skolos ir morgi- 
čiai bokštą .ėdė), o žiurkės pa
matų”.

Viską turėjęs palikti morgičių 
savininkui, nors dėl tų morgičių 
jūti buvo darig ir bylinėtas! teis
muose.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-zemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir bižmus. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

5 KAMBĄRIŲ MŪRINIS bunga- 
low, stoker furnisas, 2 karų gara
žas. 3803 W. 58 PI., kreipkitės po 
4 vai. popiet.

NE MIESTE GYVENANTIS sa
vininkas priverstas parduoti 3 fia
lų namą, 3854 W. Diversey, mūri
nis ir medinis, 2 karų garažas. Ren- 
domis $960 į metus, puikiam sto
vy. Dėl sutarties rašykite Edward 
Furmanski, R. R. 1, Box 36, New 
Ėutfalo, Michigan.

Pasiremdamas skrindū 28 fne- 
til chiea^retes, Dora b’Gtthnor, 
5615 S. Union*, apskričio teis- 
mas buvo pat raukęs atsakomy
bėn Špičgėl, Iriė., bendrovę už 
tariamų, merginos jprrišalinimų iš 
darbo, kai ji buvo pašaukta į 
džiurę tarnauti.

Vakar teismas merginos .skun
dų Variaikiho. Pasirodė, kad ji 
buvo prašalinta ne už tarnavi
mą džiurėje, bet netinkamų 
pildymų pareigų.

Iššoko Iš 13-tO 
Aukšto, ŽUvO

iš-

IŠ 13-tč aukšto iahg-o 
aričė Ekchūngė tUrinūčSe, lt5 
W. Jackšon iššoko ir rižsihm- 
§0 apie 46 rrtetiį amžiaus vyras. 
Policija spėja, kad tai buvo 
JaūrėS W*olf, riuti ril6 AiiYfcliė 
str&et. ĖUbiYošė buvo raštelis, 
“Ilgiau negalėjau pakęsti. Ati
duodu tau savo kūną”.

InsuT-
- 'i

Paskyrė $1,500,000 
Namas Statyti

Va-Fedteriilė valdžia vakar 
skyrfc dar $l,5’00,'000 Chicagoj 
pavyzdinių butų namams sta
tyti. Kur juos statys, ir kada, 
Iri’Anėšimai nesako.

Jsikurii Wėštsidėj
Dabartiniu laikė kirii. Linkus 

susil&rė ,su vietinės bažnyčios 
kunigija, kuri triri bažnyčią 
Wėšt Sidėje, 2235 So. Damen 
(schiaU Bobey st.) Avė. Sako
si, kad senų savo žmonių ne- 
nustblęs, o iš We.st Side gavęs 
narijri-

“Gėri Darbai Pridygsta”
Sako: “nepamiršo manęs žmo

nės, kada aš jiems rinkau ir 
teikiau pašalpą pačiam depre
sijos sūkuryje. Virš trys me
tai darbuotasi, bei jeigu pada
rai gero, geri dabar pridygsta 
ir palieka nuolatiniai, šiandien 
drąsiai sakaU, kad depresija 
daugelį žmonių nuskriaudė, o kai 
kuriuos ir į kapus nuvarė, bet 
tie, kurie išliko ir atsistoja ant 
nuosavo .gyvenimo pakrantės, 
liko nuolatiniarts mano ir kitų 
— duošniųjų aihžini draugai”.

.... NEPAPRASTI BARGENAI ....
Moderniškas 3 aukštų mūrinis, 2 

flatėi po 4 kamb., 2 po 5 ir 3 sto
rai. Geros įplaukos. Geras inves’t- 
mentas šios dienos kaina $18,000, 
sąlygomis.

2 aukštų, nuosavybė ant trans- 
ferų kampo, 1-mas aukštas resto
ranas, 6 kambariai viršuj, labai 
moderniški, aliejum šildoma karš
to vandens šiluma. Štai pinigų už- 
dirbėjas jei nori biznio. Siūlo labai 
pigiai. Dėl informacijų pamatykite;

KARRELS and CO.,
9006 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA 6 FLATŲ moder
niškas namas, 3 flatai po 4 kam
barius ir 3 po 5 kambarius ir 4 
karų garažas. Adresas 81St arid 
Rhodes Avė. Arba mainymui ant 
2 ar 3 flatų be morgičio. Ir aš tą 
noriu atlikti privatiškai. Box 2453, 
1739 So. Halsted St.

Nusinuodijo Nuteis 
tas Kalėti

60 fnetų karpen teris Ger- 
hrirdt Aridėrson užvakar buvo 
miteistes fcešfems mėnesiams 
kalėjime už nemokėjihią alimo- 
nijos žmonai. Valandai nepra
ėjus šerifo raštinėje Anderson 
buvo rastas negyvas.

Prie kūno buvo ištuštintas 
biiteliūkhs nuodų.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai JParjfayiimrii 

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Wėštetn Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublfc 6051

Suėmė Du Kabareto 
Plėšikus
Pašovė žmogų, 'Grobis—$3.00
Su kelių taksi šoferių pagal

ba policija ties 2902 S. State 
istreet, Vakar anksti rytų suėmė 
du piktadarius, kurie kteliolikų 
minučių £riėš tai apiplėšė ka
baretų ad. 73 West Randolph 
strėet.

Ten jie .sunkiai pašovė 28 ritė
tų John Mcyer, agentą iš St. 
LoUis, Mo., o grobio gavo $3.0'0.

Jie yra, Robert Trent, "20, 
nuo 039 E. 55th street, ir 23 
metų Thomas Helherington, 
3403* tthšch sti’eel.
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NAUJIENOS, Chieago, m
-r-rtr —

• Ketvirtoj., sausio $0, 1941
A,

C.I.O.-REPUBUC STEEL BAIGIA DERYBAS 
i DEL $3,000,000 ATLYGINIMO

DARBININKAMS

Mūrininkų Unija , VAKAR CHICAGOJE
Chicagoj 
Neskelbs Streiku

Firma Verčiama Atsiteisti Streikieriams
Iš NVashingtono ateina ži

nios, kad ten C. I. O. Plieno 
unija, Republic Steel Korpora
cija ir.
derybas dėl $3,000,000 ar dau
giau atlyginimo 1 
darbininkams.

Po tragingo “mažojo plie
no“ streiko, 1937 m., kuriuo 
motu bendrovės mušeikos ir 
policija South Chicagoje nu
šovė 10 darbininku, unija ne
nuleido rankų. Ji kreipėsi į 
Republic viršininkus su reika
lavimu atlyginti visiems darbi
ninkams už nedirbtą laiką ir 
priimti atgal į darbą pašalin
tus. Unija padavė reikalavi
mą Darbo Tarybai, ir toji iš* 
nešė darbininkams prielankų 
nuosprendi.
Išdalins Pinigus G,Q00-ęiams 

Darbininkų.
Po nuosprendžio ir kovos 

teisme, Republic pagaliau su
tiko derėtis. Kaip žinios sako, 
jos dabar baigiasi.

Minimi pinigai (jų tikroji 
suma dar nežinoma) bus pa-1 nerodo jokio noro rimtai svar- 
dalinta 6,000 Republic Steel 
darbininkų, kurie streike nu
kentėjo finansiniai ar fiziškai, 
arba buvo prašalinti iš darbo.

Bei kalaus Konl rakio.

Paskelbė Streiką
, nepuDiic £>ieci ivorpuru- j j ff
ir . Darbo Taryba baigia 101. IllirVeSter 

uūū ar dau- rp i •
tos firmos Traktorių Dirb-je

Derybos Pdįro Dėl Darbo 
štukomis.

Vakar po pietų C.I.O. Farm
Com-

Ginčus Atiduos Arbitracljat
Chicagos mūrininkų linija, 

Bricklayers and Stone Masons, 
lokalus 21, (AFL) vakar priė
mė rezoliuciją, kurioje pareiš
kė, kad nestreikuos statybos 
darbuose, kurie yra svarbus A- 
merikos ginklavimo darbui.

Jei kils ginčai, loka’.as juos 
atiduosiąs savo ųn jos tarptau
tiniam centrui arbilruoti. -

j inittec paskelbė streiką Inter-
national Harvester Co., trakto
rių dirbtuvėje (ji žinoma “Mc- 
Cormick’o” vardu).

Streikas paliečia ap’e 6,000 
darbininkų, dirbančių toje dirb
tuvėje, bet kitos Harvester 
dirbtuves Chicagoj (VVest Pull- 
mane), ir kituose miestuose kol 
kas nestreikuos.

Derybos vakar paįro. Tarpi
ninku jose dalyvavo federalis 
arbifratorius David Roadley.

B-vė “Laiką Gaišina”.
Unijos atstovas Robert 

vis vakar pareiškė, kai 
Harvester siūlo derybas,

Lindblom Šįvakar 
Dalins Diplomus
Lietuvaitė Laimėjo Stipendiją.

Kartu su ko Jomis k’i’omis 
Chicagos aukštesnėmis mokyk
lomis Lindblom High šiandien 
užbaigia žiemos semestrą, ir iš
dalins diplomus keliems šim
tams abiturientų.

e Chicagos Graikų komite
tas'skelbia, kad ikišiol Graiki
jos civiliams gyventojams šelp
ti jie sukėlė Amerikoje $3,500,- 
000.

• Prie Armitage ir Central 
avenue, ant Chięago ir Mihvau- 
kee gelžkelio bėgių buvo atras
tas kūnas nežinomo vyro.

e Suskambėjo durų skambu
tis. Ben Z. Gin^berg, 5134 
Greenwood duris atidarė. įėjo 
trys ginklioti plėšikai, pasiėmė 
$70, ir kitų daiktų už $3,000.
• Gaisras Greenvvoode, Ll., su
naikino vienintelę1 miestelio 
bažnyčią. ,
e Armija skelbia, kad priims 
180 savanorių, norinčių tarnau
ti Filipinų salose.
O Vakar tarnauti Anglijos ka
ro aviacijoje.^ išvyko 
lakūnas, Elwood P.
922 Gordon terrace.

Degė Kelios 
Krautuvės Town 
Of Lake

T0WN OF LAKE. — Gaiš? 
ras vąkar ankstį vytą padarė 
kelis tukstąnčius dolerių nuo? 
slolių kelioms vietos krautu
vėms. Ugnis kilo Karasik ke
puraičių krautuvėje, ties 4714 
So. Ashland, persimetė į greti
mą suknelių sandėlį, į kelias 
raštines, vėliau ir į W. A. Le- 
wįs krautuvę, adresu 4716 S. 
Ashland avenue.

Gaisro priežastis dar neiš
aiškinta.

Int. 
bet

styti darbininkų reikalavimo. 
Firma gi atsakė, kad ji sutin
ka derėtis, bet “unija derybų 
nenori”.

paįro kai unijos atstovai atsisa
kė nusileisti dėl štukų darbo 
panaikinimo, o In’ernationil

C. I. O. prezidentas Philip 
Murray vakar pareiškė, kad 
Plieno unija turi suorganiza-' Harvester atstovai atsisakė tą 
vusi daugiau negu pusę Re-| reikalavimą patenkinti, 
public darbininkų, ir kai tik 
korporacija atsileis už praeitį, 
unija pradės kovą už pripaži
nimo.

Užbaigtu vėse bus pagerbta 
graži ir labai gabi lietuvaitė, p. 
Albina Yakaitytė, nuo 3303 So 
Union avenue. Ji yra laimėjusi 
stipendiją universiteto moks
lams, gavo daug pažymoj mų, 
ir šios dienos iškilmėse visų a- 
biturientų vardu pasakys atsi
sveikinimo kalbą mokyklai.

(Žinios apie lietuvius, bai
giančius mokslus, tilps keliuose 
ateinančiuose “N.” numeriuose. 
Tėvai yra raginami žinias apie 
savo sūnūs ir dukteris priduo-

Chicagos 
NValmsley,

Depozitoriai
Ashland Banke
Prarado $204,090

Ieško Bridgeporto 
Vaistinės Plėšikų
Su Apylinke Seniai Susipažinę.

BRIDGEPORT.—Deering po
licija tebeieško apylinkėje dvie
jų jaunų vyrų, kurie čia papil
dė eilę visokių apiplėšimų. Spė
ja, kad jie yra vietiniai,
gerai žino vietos biznių valan
das, kuomet kostumerių daug, 
kuomet mažai, ir plėšimams pa
sirenka gerinusį laiką.

nes

papildė šios savaitės pradžioje, 
Union Drug va’stinėje, 35th ir 
Hals’ed kuri vienu laiku pri
klaus.? lietuviui V. Stulp’nui.

Teisėjas J. T. Zuris 
Nebus Populiarus 
Tarp “Bukių”

Atsisakė Jiems Grąžinti 
$829.50.

Miesto teisėjas J. T. Zuris, 
neseniai paskirtas į rakelierių 
teisiną, pradėjo “aštriai” na- 
gan imti Chicagos “bukius.” 

Vakar jo teismo kambaryje 
buvo ypatingai daug triukšmo.

Pirmo distrikto policija ne
seniai padarė kelias kratas 
savo teritorijoje, suėmė kelio- 
liką “bukių” ir jų įstaigose 
susirinjeo $829.50.

Kaitinamuosius Paląido.

Kadangi įstatymą arklių 
lenktynių lažybų reikalu nėra 
aiškus, tai Zuris, kaip ir pir
mesni teisėjai darydavo, su
imtuosius turėjo paliuosuoti 
nuo atsakomybės.

Bet tada jų advokatas pa
prašė grąžinti jiems pinigus. 
Čia teisėjas jiems pasiprieši
no. Zuris nusprendė, kad pini
gai pasiliks teismo rankose. 
Jeigu įkaitinamųjų advokatai 
mano, kad pinigai turetų būti 
grąžinti, jie gali kreiptis į auk
štesnius teismus, bet tuo tęr? 
pu jie pasiliks jo žinioje.

ŠĮVAKAR visi šokim, kad kiti galėtų 
VAIKŠČIOTI

Dalyvaukim Prezidento Roosevelto Gimtadienio 
Šokiuose, Dariaus-Girėno Salėje

F. D. R.” — šiandien Jo Gimtadienis.

*
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e Trys ugniagesiai 
žeisti sprogime, kuris 
sugriovė Meine Chihmey and 
Čonstruction Cęmpany triobe- 
sį, 1618 Fulton Street. Sprogi
mas kilo nuo gaisro, įvykusio 
gretimam maišų sanęlėlyj. (žiū
rėk vakar “N-as”)
• MAYWOOP —• Už dukters 
prirakinimą retežiais prie lovos 
į kriminalę atsakomybę yra 
traukiami tėvai, Harold Peter- 
son, 400 N. 8th avenue, ir j6 
žmona. Jų mergaitė, Virginia, 7 
metų amžiaus. z
• Į alinę adr. 1836 N. Western 
avenue, atėjo vyras, 
prie baro,
landą laiko.
nuo savininko $40.00 ir pabėgo. 
Už gėrimus nemokėjo.

buvo su
dalina

Atsisėdo 
ir ten gėrė per va- 

Išcidamas atėmė 
M* - ■

Harvey Bankas Išmokės 
Beveik Viską.

Užsidariusių bankų likvidar 
lorilis Albers vakar paskelbė, 
kad Ashland Stale Bankas, 
Chicagoje, b; 
išmokėdamas 
dolerio.

Depozi torių 
banke žlugo 
taupytojų 
lietuvių.

Bankai, kurie dar žada tru
puti dividendų yra, Adams

igė likvidaciją
27 centus nuo

pinigų šiame 
$204,275. Tarp 

buvo ir šiek-tiek

i;

mitage State, Auburn Park 
Trust, Bank of Harvey (išmo
kės viso apie 95%), B.envyn 
State, Bervvyri Trust, Binga 
Stale ir Boulevard Stale.

Ketvirtadienis ne visai gera 
diena vakarėliams, bet kaip ten 
nebūtų, nepatingėkite šįvakar 
tsilankyti šiuos štai šokius.
Tai bus “Prezidento Gimta

dienio šokiai”, kuriuos rengia 
Dariaus-Girėno Postas No. 271, 
nuosavoje Darius-Girėnas Me- 
morial Salėje, 4416 So. Wcsl- 
ern avenue, 7:30 v.v.
Liga Baisiai Vaikus Kamuoja.

Kaip ir visų kitų panašių pa
rengimų, taip ir šių šokių pel
nas yra skiriamas labai prakil
niam svarbiam tikslui — kovai 
su baisia piraližo liga — “In
fantile Paralysis”, kuri užklum
pa daugiausiai vaikus ir jų ku-

do, kad dažnai jie miršta, ir
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NAUJIENŲ METINIS

daugiau negu pusė palieka ne
pataisomais, bejėgiais invali
dais.

Kaip Paprotys Atsirado.
Paprotis rengti prezidento 

i.ooscvclto gimtadienio paren
gimus ir jų pelnus skirti kovai 
su ta liga prasidėjo gana se
niai. Kaip žinote, ir pats pre
zidentas ta liga sirgo. Būda
mas turtingas j sai galėjo sam
dytis geriausius daktarus ir va
žiuoti j brangiausias vietas gy
dytis. Bet jis žinojo, kad yra 
tūkstančiai šeimynų, kurios ne 
tik neturi pinigų “geriausiems 
daktarams”, bet iš viso neturi 
kuo savo susirgusius vaikus gy
dyti. Tam jis pats skyrė dideles 
sumas pinigų ir tokioms šei
mynoms pagelbėti buvo įsteig
tas Infantile Paralysis Fund, 
Ine.

Kaip Pinigus Naudoja,
Surinktus pinigus fondas ne 

vien skiria neturtingus vaikus 
gydyti, bet dalį skiria ir tyrinė
jimams surasti ligos priežastis 
ir naujus budus ją gydyti, ši li
ga labai pavojinga tuo, kad ne
žinia iš kur, kaip ir kodėl ji at
siranda.
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PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS

in

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard

Atsilankydami Dariaus-Girė
no Legiono š k uose jus prisi
dės te ?rie šio prakilnaus dar
bo. Visas šok ų pelnas bus iam 
ondui atiduotas. CO% šokiuo

se sukeltų pinigų bus palikd 
neturtingiems vaikams Chica- 
goje, o 40% eis į nacionalį 
Fondą.

šokiams gros parinktas or
kestras, publikai bus at darytas 
visas namas, tad susirinkę sve- 
č.ai galės linksmai, gražiai pra
misti visą vakarą. Jeigu negali
te ilgai buti\arba nešokate, tai 
vistiek ateikite, pabūkite nors 
trumpą valandėlę ir prisidėkite 
prie Fondo kad ir su maža au
ka.

šįvakar Prezidentas Kalbės.
Šokiuose būdami galėsite iš

girsti ir prezidento kalbą, ku
rią jisai sakys tiesiai iš Wash- 
ngtono, visiems šių šokių ir ki
lų panašių “Gimtadienio Paren
gimų” dalyviams.

♦

Prisidėkime, lietuviai, prie 
darbo, kuriame dalyvauja visi 
Amerikos gyventojai, be tau
tos, tikėjimo ar politinio skir
tumo.

Ristynės Pasisekė.
Vakar vakare Infantile Para- 

lysis Fondo naudai, Ashland 
Auditorijoje įvyko ristynės, ku
riose dalyvavo Karolis Požėla 
su “Angelu” ir BH1 Bartush. 
Publikos buvo labai , daug. Ris- 
tynių rezujtatus paskelbsime 
rytoj.
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