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BANDO ATIDARYTI KELIA PAGALBAI 

ITALAMS LIBIJOS FRONTE
Anglai Neteko Didelio Karo Laivo Southampton

VALETTA, Malta, saus. 16. — Vokiečių bombanešiai par 
kelias valandas atkakliai bombardavo šią didelę ir anglams labai 
svarbią bazę Viduržemio juroje.

LONDONAS, sausio 16. — 
Britų admiralitetas paskelbė, 
kad pereito penktadienio mū
šiuose Viduržemio juroje italų 
ir vokiečių bombanešiai taip 
smarkiai apgadino kreizerį 
“Southampton”, kad negalėjo 
pasiekti uosto ir pati įgula jį 
paskandino. Laivas buvo 9,100 
tonų.

Tame pačiame mūšyje nacių 
lėktuvai apgadino 23,000 tonų 
lėktuvnešį “Ilhistrious” (žiū
rėk vakar., “Naujienas”) ir 
destrojerį “Galiant”. Lėktuvai 
laivus atakavo 
landas 
laiva v 
šimtais 
daužė

Lėktuvai taipgi puolė laivų 
konvojų ir vieną 4,000 tomj 
prekinį laivą paskandino.

Albanijos Fronte
ATĖNAI, sausio 16. — Už

klupę italus iš nežinių Klisu- 
ros fronte graikai užėmė kelis 
strateginiai svarbius kalnus,

kiekį įvairių ginklų 
ei jos.

Kituose Albanijos 
operacijas suvaržė sniego pū
ga, tačiau abiejose pusėse ar
tilerija veikė beveik be per
traukos.

frontuose

per 7-ias va- 
be pertraukos ir vien 

“Illustrlous” apmėtė 
bombų ir jo šonus ap- 
keliomis torpedomis.

Paskandino Italų Laivą.
Šiame mūšyje nukentėjd ir 

italų laivynas. Vienas jų nai
kintojas “Vega” buvo paskan- 
diittas, o kitas apgadintas; Vo
kiečiai puolime praradę 12 
lėktuvų.

Po mūšio anglų aviacija per 
kelis kartus bombardavo Vo-

saloje ir “viso jų sunaikino 
tarp 30 ir 40.”

Libijos Fronte —
SU BRITŲ ARMIJA PRIE 

TOBRUKO, sausio 16 d. -— 
Anglų artilerija beveik be per
traukos bombarduoja šią ita
lų tvirtovę ir daro skubotus 
pasirengimus prasilaužti pro 
fortus ir barjeras, kurių 30 
mylių ruožtas patį miestą sau
go-

Sekretorius Hull Liudija Ginklų Skolinimo Biliaus Naudai.

į
!

m JUROJEta

ir amuni-
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Rusų-Rumunų 
Susikirtimai Kelia 
Nerimų Balkanuose

Vokiečiai Pilnai Perimsią 
Rumuniją

BELGRADAS, > Jugoslavija, 
saus. 16. — Visuose Balkanuo
se didelį nerimą sukėlė atkar- 
totini Rusijos ir Rumunijos pa
sienių sargybinių susikirtimai.

Po Balkanus vaikšto gandai, 
kad vokiečiai ruošiasi visiškai 
perimti Rumuniją į savo ran
kas, ir kad todėl buvo nutrauk
tas visas keleivinių traukinių 
judėjimas Vengrijoje. Per Ven
griją į Rumuniją jau kelintą 
savaitę važiuoja dideli kariuo
menės ir ginklų transportai.

imti, pirm negu iš Italijos ir 
Vokietijos suspės ateiti pagal
ba jo 30,000 garnizonui,

Anglija —
Smarkiai Bombardavo 

IVilhelmshaven’ ą 1

LONDONAS, sausio 16. — 
Anglijos aviacija sukėlė “ke
lis didelius gaisrus ir numetė 
daug bombų ant įmonių karo 
laivams statyti svarbiam Vo
kietijos uoste, NVilhelmsha- 
ven. Gaisrus buvo galima ma
tyti už 50 mylių.

Anglų lėktuvai taipgi bom
bardavo Emdeną, Bremerha- 
veną ir Flushing uostus, taipgi 
aerodromus Vokietijoje, Olan
dijoje, ir Bresto uostą oku- 
puotoj Francuzijojc.

Vokietija —
BERLYNAS, sausio 16. — 

Vokietijos karo vadovybė pra
neša, k?d anglų aviacija bom
bardavo Wilhelmshaveno uo
stą, užmušė 20 žmonių, 35 su
žeidė ir uždegė kelis namus, 
bet “kariškų nuostolių nepa
darė.”

Nacių lėktuvai bangomis 
skrisdami į Angliją apmėtė 
bombomis Dover’io uostą, pa
taikė keliomis į gelžkelio sto? 
tį, taipgi užpuolė karo st6vyfc*

Vengrija Sustabdė 
Keleivinius 
Traukinius

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
saus. 16. — Neapribotam lai
kui, mažiausiai trims dienoms, 
Vengrija uždraudė visą keleivi
nių traukinių judėjimą. Patvar
kymas įvedamas, aiškina, “dėl 
blogo oro”.

Milionas Turkų Bul 
garijos Pasienyje

VICHY, Neok. Francija, .sau
sio 16. — Patikimi šaltiniai sa
ko, kad Turkija turi mobiliza
vusi apie milioną kareivių Bul
garijos pasienyje ir yra nusi
stačiusi pasipriešinti visiems 
nacių bandymams Bulgariją 
okupuoti.

Vakar rusų atstovas Franci- 
jai Bogomolov laike konferen
ciją su Francijos užsienio mi- 
nisteriu Flandin’u. Konferenci
jos tikslas nežinomas.

POPIEŽIUS ŠAUKIA 
VOKIETIJOS VYSKUPUS
J RYMĄ

STIMSON SUTIKTU SKOLINTI U.S. LAIVY 
NĄ DIKTATORIŲ PRIEŠAMS

Butų Pragaištinga Hitleriui Atiduoti Atlanti- 
ko Vandenyno Kontrolę”

UŽGRIEBĘ BAZES JUROJE DIKTATORIAI BANDYTŲ 
JUNGTINES VALSTIJAS PULTI ORU

U.S. Statys 200 
Prekinius Laivus

WASHINGTONAS, D. C., 
sausio 16. — Prezidentas Roo- 
seveltas kreipėsi į kongresą pa
skirti $36,000,000 200 didelių 
prekinių laivų statybos pradžiai. 
Viso jie kainuos $350,000,000.

«AG.nENV-ACME
J. V. Užsienio reikalų sekretorius Cordell Hull (kairėj) buvo pirmasis liudinin

kas pašauktas prieš kongreso užsienio reikalų komitetą išreikšti savo nuomonę 
apie ginklų skolinimo bihų. liuli pareiškė, kad Hitleris gali Ameriką užpulti ir ra
gino teikti greitą pagalbą Britanijai. Komiteto nariai (iš kairės dešinėn): Atsto
vai Wasiclcwski, Gregory, Courtney, Burgiu, Arnold, Jarman, Sbanley, ir’R’ichards.

Vakar komitetui liudijo karo sekretorius Henry L. Stimson. (Žiūrėk žinią).
Roo-
J. P.

Čili Uždraudė 
Komunistų Partiją

SANTIAGO, čiĮi, P. A., sau
sio 16. Senatas, 19 balsais 
prieš 13/ priėmė* įstatymų už
drausdamas komunistų partijų. 
Atstovų butas įstatymą jau pri
ėmė.

įsako Visus Vaikus 
Išvežti iš Londono
Visus Vyrus, Gal ir Moteris, 

Šauks Kovai Su Gaisrais
LONDONAS, sausio 16. — 

Sveikatos ir vidaus saugumo 
ministerijos šiandien pravedė 
eilę drastiškų patvarkymų.

Įsakė evakuoti iš Londono į 
saugesnes vielas visus vaikus 
iki 14 metų, amžiaus.

vyrai
metų

Anglijoje, nuo 16 
amžiaus, turi už- 
ir nemokamai ko
ku riais nacių lėk-

Visi 
iki 60 
siregistruoti 
voti gaisrus,
tuvai naikina miestus, apmėty
dami juos ugninėmis bombo 
mis. šis patvarkymas taipgi ga
li vėliau apimti ir moteris.

*' Visi anglai, išėmus kariuome
nę, turi būti pasiruošę paaukau
ti krašto vidaus apsaugai 
valandas laiko kas mėnesį.

BERLYNAS, saus. 16.—Po
piežius pašauks Muensterio vy
skupą, taipgi buk ir kitus ka-

48

Komunisto Brow- 
derio Byla Aukse 
Teisme

sau-WASHINGTON, D. C 
šio 16. — Į aiikščiausį teismą 
atėjo byla, iškelta komunistų 
partijos sekretoriui Earl Brow- 
der’iui, už melagingas informa
cijas pašporto aplikacijoje. 
New Yorko federąlis teismas 
Erowder’į yra nuteisęs 
man.

JAPONIJOJ BAUS 
VIENGUNGIUS

kalėj i-

TOKIO, Japonija, saus. 16.
talikų bažnyčias vyskupus Vo- — Gyventojų skaičiui padidinti 
kietijoje konferencijai Vatika- kabinetas ruošiasi uždėti pabali
nę. Popiežius juos priims kiek- das viengungiams,. kurie neap- 
viena atskiroje audiencijoje.

Likviduoja Streiką 
Mieli. Ginklų 
įmonėje „

Sudaužė Vokiečių 
Raštinę Ekuadore

.GUAYAQUIL, Ekuadoras, P. 
Ą., saus. Grupe vyrų
užpuolė vokiečių žinių agentū
rą “Transocean” ir sudaužė vi
sus telegrafinius įrengimus 
baldus.

Kennedy-Roosevel- 
tas Konferuoja

WASHINGTONAS, D. 
saus. 16. — Su prezidentu 
seveltu šiandien konferavo
Kennedy, buvęs ambasadoriui 
Anglijoje. Jie, sako, tarėsi apie 
naujo atstovo paskyrimą ir pa
galbą Anglijai.

šeštadienio vakare Kennedy 
sakys svarbią radio kalbą apie 
U.S. užsienio politiką. Jh link
sta į izoliacininkų pusę.

ir CUBA “KOOPERUOS SU 
JUNGT.> VALSTIJOMIS”

užuojautos streikai, 
buvo atidarytos dar- 
gamina lėktuvų dalis.
dirbtuvėje, Saginavv,

$909,000,000 U. S. _ 
Laivynui Padidinti

HAVANA, Cuba, saus.
— Cubos ministerių kabinetas 
’aikė ilgą naktinę sesiją tarp
tautinei situacijai studijuoti ir 
išleido pareiškimą, kad “visakc-

16.

Atidarė Keturias Eaton 
Dirbtuves

DETROIT, Mich., saus. 16. 
—: Keturios Eaton Manufactur- 
ing dirbtuvės,, kuriose buvo pa
skelbti 
šiandien 
bu i. Jos 
Penktoje
Mich., nesusipratimas tarp CK) 
ir AFL automobilių unijų dar 
nėra galutinai išspręstas,, bet 
tikimasi jį netrukus baigti.

Streikas Gręsia Clevelande
CLEVELAND, O., saus. 16. 

— Federąlis arbitratorius at
vyko taikyti C.I.O. automobilių 
uniją ir Weatherhead Manufac- 
turing Co. Kilo ginčas unijai 
pareikalavus darbininkams pa
keiti algas 10%. Unija 
streikuoti.

Derybos Pairo
NEW CASTLE, Ind.,

16. — Chrysler- Corp. dirbtu
vė čia tebėra uždaryta. Derybos 
tarp CIO ir dirbtuvės perdėti- 
nių dėl ginčo algų reikalu pa- 
įro. Streikuoja apie 3,500 dar
bininkų.

WASHINGTONAS, D. C., 
saus. 16. — Kongreso atstovų 
buto laivyno komisija vienbal
siai patvirtino karo laivyno pra
šymą autorizuoti $909,000,000 
sustiprinti karo laivų apsaugą 
nuo lėktuvų, ir pastatyti kelias 
naujas dirbtuves karo laivams 
statyti ir dabartines padidinti.

Į tą sumą įeina .ir pinigai 
prašomi 400-tams naujų mažu 
karo laivų.

mis Valstijomis civilizaciją 
saugoti”.

ANGLIJA GAVO 1,900 
KARO LĖKTUVUS

ap-

NEW YORK, saus. 16. — 
Pereitais metais iš Jungtinių 
Valstijų Anglija gavo 1,900 
Įvairaus tipo karo lėktuvų. 1939 
melais gavo 300.

žada

saus.

MONTREAL, Que., Canada, 
saus. 16./— Nuodingomis dujo
mis nutroško montrealietis Mike 
Vajcik, žmona ir du maži vai

VICHY, Francija, saus. 16. 
—- Tik dabar Francija pradč- 
:o pasiekti kalėdinės atvirutės 
ir laiškai iš Amerikos. Visi 
siuntiniai cenzorių atidaryti.

Streikas Harvester 
Dirbtuvėje

EAST MOLINE, III., sausio 
16. — Du šimtai nepriklauso
mos unijos darbininkų vietos 
International Harvester dirbtu
vėje šiandien išėjo į streiką.

Šis streikas neliečia Harves
ter bendrovės ginčo dėl algų su 
C.I.O., kuris apima East Mo
line, ęhieago, ir keturias ki
tas dirbtuves. Sekmadienį C.I.O. 
rengia savo narių balsavimus 
streiko reikalu.

ORAS

KETURI SUDEGĖ 
NEW YORKE

Brazile'

Paskendo Italų 
Transatlantinis 
Lėktuvas V • t

RIO DE JANEIRO,
ja, saus. 16. — Spėjama, kad į 
jurą įkrito ir paskendo italų 
transatlantinės linijos lėktuvas 
“Ibayr”; vakar išskridęs iš Na
tai, Brazilijos į Gape Verde, Af
riką. Jame buvo 10 žmonių.

Lėktuvas šaukėsi pagalbos 
bet jo niekur nebuvo galima ra
sti.

Permainos Argen
tinos Kabinete

BUENOS AIRES, Argentina, 
saus. 16. — Ryšy su kaltini
mais apie rinkiminius netikslu
mus ir dėl politinio trinimosi 
perorganizuojamas Argentinos 
kabinetas. Rezignavo finansų 
ministeris Federico Pinedo ir 
rengiasi rezignuotu užsienio mb 
nisteris Julio Toca.

NEW YORK, N. Y., saus. 16. 
— Keturi ar daugiau kiniečių 
sudegė gaisre, kuris ištiko tris 

i Ne\v Yorko kiniečių 
kvartale. Paskutinių trijų die
nų bėgyje Nevv Yorko gaisruo
se žuvo bent 12 žmonių.

WASH1NGTONAS, D. C., 
saus. 16. — Tokiais pat stip
riais žodžiais, kaip ir valstybės 
sekretorius Cordell Hull, karo 
sekretorius Henry J. Stimson 
šiandien kongresui pareiškė, 
kad Hitlerio laimėjimas pasta
tytų Ameriką didžiausiame pa
vojuje.

Jis pakartojo Hull’o prašymą 
kongresui skubiai priimti gin
klų pagalbos įstatymą ir Įga
lioti prezidentą Rooseveltą duo
ti kuodaugiausiai pagalbos An
glijai ir Ameriką kuogreičiau- 
siai ginkluoti.

Skolintų U.S. Laivyną
Stimson pareiškė, kad jis net 

suteiktų prezidentui teisę pa
skolinti diktatorius kariaujan
čioms valstybėms dalį Jungti
nių Valstijų laivyno, jei kritiš
kame momente tas butų reika- 
Hngh/
- “Mes negalime skaityti atei
ties ir negalime žinoti j kurią 
pusę karas gali pakrypti.”

Amerikos saugumui būtina, 
kad Anglijos laivynas kontro
liuotų Atlantiko vandenyna, i: 
jeigu tokiai kontrolei palaikyti 
Amerikos laivynas butų reika
lingas, Amerika neturėtų atsi
sakyti tokiai rolei jį

Svarbu, Kad Karas 
i Ameriką

Jeigu diktatoriai 
juras, aiškino

pavesti.
Neateitų

užvaldytų 
Stimson’as, jie 

bandytu užimti bazes Atlantiko, 
pavyzdžiui, Newfoundlandą, ir 
iš jų oru galėtų Jungtines Val
stijas pulti.

“Man no tiek svarbu ar Ame
rika eis kariauti, kiek svarbu, 
kad karas neateitų į Ameriką.“

Anglijos Auksas Baigiasi
Kiek ankščiau kongresui gin

klų pagalbos įstatymo reikalu 
raportavo iždo sekretorius Hen
ry Morgenthau. Jis pranešė, 
kad Anglija turi užsakiusi šio
je šalyje karo reikmenų už su
virs 3 bilionus dolerių. Ji te
turi apie $1,775,000,000 aukso, 
skirtumą sukels mokesčiais, to
kiu bildu duotus užsakymus 
galės apmokėti. Bet būtiniems 
naujiems užsakymams ji pini
gų nebeturi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Anglijos pakraščius patroliuojantis lėktuvas nukovė du 

nacių bombaftešius.
— Kronprincas Umberto, Italijos karaliaus Emanuelio sū

nūs, buvo pakeltas j generolus. Jis yra fronte.
— Italai skelbia, kad jų lėktuvai torpedavo anglų lėktuv

nešį, 22,600 tonų “Eagle”, Viduržemio juroje.
— Apart ambasadoriaus Halifax*o, kuris netrukus atvyks 

i Washingtoną, Anglija Jungtinėse Valstijose turės du minis- 
terius. Vienas jų yra Sir Neville Butler, pakeltas iš ambasados 
sekretorių į ministerius, o antruoju buvo paskirtas Gerald 
Campbell.

— Didelis anglų aviacijos skvadronas bombardavo Beng- 
hazi uostą Libijoje, taipgi Beniną aerodromą ir kariuomenės 
koncentracijas italų Rytinėje Afrikoje,

— šiandien Cudahy dirbtuvėse Chicagoje įvyksta darbinin
kų balsavimai.sives į tam tikrą laiką.

Šalčiau negu vakar, lietus, vė
liau sniegąs.
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Iš Pietų Amerikos
Graikas Boksininkas Laimi Titulą.

St. Miščikas-Žiemys.

PLUNKSNOS DRAUGAI LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Pasirašyikivo Joven Fsclavo 
(Jaunas \ ergas) arba A. Haris.

Tai poetas iš pašaukimo ir 
savo laiku gan puikų poeto var
dą buvo išsidirbęs, bet paskuti
niu laiku, gyvenimo aplinkybių 
suvaržytas, veik nesirodo arba 
labai retai.

Gyvena Santa Fe mieste (Ar
gentinoje) dirbdamas kaip sa
nitaras vienoje privatinėje sa
natorijoje, kur dėka nepapras
to gydytojo pasitikėjimo, už
krautas tiek darbu, jog neturi 
laiko ne tik rašyti, bet dargi 
skaityti, ką kiti parašė.

Tai bene liūdniausias kūrybo
je šio poeto laikotarpis, imis ne
gali tinkamai kurti.

Bet kadangi dar jaunas, vos 
Kristaus amžių gyvenąs, galima 
tikėtis, jog atsigriebs ir mes jo 
kūryba turėsime dar progos gė
rėtis.

nėjimo jis niekuomet nepritiko 
prie komunistų, su kuriais savo 
laiku gan tampriai buvo susiri 
šęs.

Tai poetas proletaras, nes

ukininkų šeimos, atvykęs Ar 
genimoje jaunuoliu, dar nesu-

mažan vargau ir būdamas labai 
juslios sielos — sunkiai pergy- 
\cno gyveninio smūgius.

Ir nežiūrint žiaurios gyveni
mo mokyklos, pasiliko tokiu 
pat jausmo žmogumi kaip pirj 
miau.

Nepaprastas'žemaitiškas nuo
širdumas ir sielos atvirumas ji

ivAUJIENŲ-ACME Telephoir
Anton Christoforidis (kairėj) ’iš Graikijos, šauja 

kairę į Mėlio Bettina smakrų Clevelandc laikytame 
baute, kuriam graikas laimėjo N. B. A. pusiau sun
kaus svorio eampionatą. Muštynės prasitęsė 15 raundų.

gaus siela.
Ir dėl to Freudiško sielos uti-

SUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare. 5:30 iki 6:30 P- M-
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare, 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

jis stengiasi j£ nurėdyti, paro^ 
dyti jį nuogų, kokioje padėtyje 
jis be butų.

Siela, žmogus be profesijos, 
be pažiūrų jam rupi, nes jis 
skaito, jog kiekvienas visų pir
ma žmogus, o vėliau profesio
nalas, revoliuci j emerius, luomo 
ar klases atstovas.

Adomas Liačas labai panašus 
savo kūryba ir bendrai savo sie
los struktūra į rusų rašytojus, 
kurie ieškojo tiesos dievo, kaip 
Gorkis, Dostojevskis ir kiti.

bet 
ap- 
Tai

nei a eilių kalikas, eilių kalvis, 
bet žmogus kalbąs su savo sie
la, su patimi 
ma.

Tai daug

kiekvienas eilėraštis gerai

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

savimi eiliuota for-

RADIOS 
po

59.95 aukšSau. • 
50c įmokėti

59.95 augiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. SUDRIK,
1NCORPORATED

3409-21 S. Halsted St.
Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite 
YARDS 3088

vilčių teikiąs jau- 
gyvenimo sąlygos 

pasikeis, išgirsime apie jį dau
giau. Tai talentas!
‘ Nemenkesnio talento yra bol-

čia-Biednas,

’ Jis taip pat, kaip ir Liačas, 
galima skaityti, savamoksliu, 
nes be pradinės mokyklos nete
ko jiems tęsti mokslą ir ką tu
ri, įgijo savomis jėgomis neat
silikdami nuo gyvenimo ir lite
ratūros.

Klimavičia skaitomas vos ne 
savotišku P. Amerikos lietuvių 
Maksim Gorkiu, jei anas butų

buvęs poetas.
Kilmė, tiesa, ta pati. Auklėtas 

gyvenimo, šanęų gatvių, did
miesčio patvirkę vaikai, tuo la
biau patvirkę jaunuoliai, paau
gę buvo mokomi gyvenimo mo
kykloje. Vienas kitas paslydi
mas, bet visgi tyra siela, kuri 
persikrausčius naujau kontinen
tali iš kaito taip pat nieko ge
resnio nerodo, kaip žmones at
vykusius padaryti kapitalų, ar
ba to kapitalo su taupymu apsi
vylusius girtuoklius.

Sunki gyvenimo kova, dar di
desnis smūgis, nenusisekęs šei
myninis gyvenimas gavus nesu
prantančių jį žmonų ir priedo, 
bepe didžiausias smūgis jo poe
tiniai sielai: jį nesuprantanti 
aplinkuma.

Tai ypat.ngas-^ižmogiMs,»įdo
mus žmogus, tai savotiškas 
prancūzų Varieri, tikras bohe
mas, kuris paskendęs savo sie
loje, nes gyvenimas per daug 
turi purvo ir todėl to purvo 
gyventojai jį nesupranta, skai
to puolusiu žmogumi, žmogu
mi, kuris buk nuskendęs gyve
nimo dumble, nors iš visų jis, 
nors dirbtinai^ laikosi geriausiai 
gy v c n i m o paviršiuje.

Gyvena savo tragedijų’, trage
dijų nepaprasta!

nekaltybę kūryboje,' kurios nu
klydimus savo laiku “Dabarty
je” (kum. žurnalas) apgailes
tavo, bįt pasųmonė, jausmas 
kiekviename žingsnyje jam dik
tuoja visai kitus motyvus ir jis 
nežiūrint savų norų nukrypsta 
nuo tos generalės partijos lini
jos.

Nepažįstant Kiimavičiąus- 
Biedno, bet vien skaitant jo< ei
lėraščius, galima tuojau nusprę
sti kuris parašytas sulig savo

tiško “užsakymo” ir kuris iš
plaukęs iš jo skausmo pilnos 
sielos.

Netoli einant, paskutiniu lai
ku tilpo du eilėraščiai Argenti
nos laikraštyje “Momentas”, 
vienas paskirtas to laikraščio 
metinėms sukaktuvėms, kitas 
skirtas pionieriams. Pirmas, 
skirtas laikraščio sukaktuvėms, 
ne lik ne poetiškas, bet dargi 
kalviškas, aiškiai be jausmo ir 
noro rašytas, gi antras, nuošir
dus ir jame ne tie pionieriai 
svarbiausių rolę vaidina, bet bu
sima karta, musų vaikai, kurie, 
musų visų įsitikinimu, gyvens 
geresnius, žmoniškesnius laikus 
ir nebus taip sugedę, kaip mes 
pergyvenę šį persilaužimo mo
mentų.

Liačas savo laiku pergyveno 
tų pačių kūrybos tragedija ir 
pamatęs, jog negalį bendradar
biauti ten, kur re.kia rašyti ne 
vien tai, kų siela diktuoja, bet 
tai, kų diktuoja kažkokia pro
grama, pasitraukė iš anų tar
po. Pasitraukė be pykčio, vien 
kūrybos ir laisvo įsitikinimo 
vedamas, nenorėdamas savo sie
los iškraipyti.

Klimavičius šitų tragedijų te- 
bekenčia.

Ir jo tragedija tuo sunkesnė, 
jog tie, kurie jo vadais turi 
skaitytis, kurie turi jį cenzū
ruoti pirm pasirodymo spaudo
je, ne tik nieko neišmano po
ezijoje arba bendrai literatūro
je, bet yra visokeriopais anal
fabetais, dargi savose pažiūrose.

Maža to, tai savotiški jėzui
tai, kurie sprendžia apie kary
bų ne iš pačios kūrybos, bet iš 
asmeniško gyvenimo į kurį žiu-

ri miesčioniškos doros akimis, 
nors šiaip skaitosi miesčionijos 
priešais.

Tai jau visos srovės tragedi
ja, kurios kaltės krenta nekal
tiems kūrėjams, kurie dargi 
martiniu atžvilgiu yra tyresniais 
už pačius oficialius cenzorius.

Ir jo kūryba butų gausesne, 
įvairesnė ir gilesnė, jei jis ant 
savo pečių neturėtų šiuos neiš
mintingus cenzorius, kurie ne
leidžia jam išskęsti sparnus.

Klimavičius-Biednas ne tik 
poetas, bet ir nemenkas bele
tristas, beletristas Biliuniško 
žandro “Liūdnos Pasakos’’ turi
nio.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ

geriausių

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP 59.50
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Ne šiaip sau paminėjau šiuos 
du lietuvius poetus: Adomų 
Liačą ir Klimavičių, vienų ša
lia kilo.

Tarp juodviejų kūrybos, ne
žiūrint gyvenimo vagos skirtu
mo, daug panašumo.

Abudu liaudies vaikai, abudu 
žinojo, jog gyvenime svarbiau
sia pats žmogus, žmogaus siela, 
o ne jam primetamas vardas, 
abudu norėtų tų žmogų pakeis
ti, išrauti iš šios gyvenimo be
dugnės, iš šio purvo, kuris sie
kia jau musų ausis ir abudu ti
ki, kad tai gali įvykti vien po 
sunkios operacijos, gyvenime 
vadinamos —- REVOLIUCIJA1.

Bet Liačas vienokiai tiki į re
voliucijų, gi Klimuvičia kitoniš
kai. Liačas tiki liaudimi, neti
ki vadais, netiki pranašais, nori 
ir įsitikinęs jog pati liaudis, tik 
liaudis suras kelių ir į tų re- 
voliucijų ir tuo labiau į porevo- 
meinį laikotarpį, kur neberei
kės garbinamų dievaič-ų, šian
dien vadinamų diktatoriais, gi 
Klimavičius nori priversti save 
patikėti, jog šiam keliui pasiek
ti reikalinga vienos partijos va
dovybė, tos partijos diktatūra 
ateityje.

Ir sunku surasti ne tik tarp 
lietuvių, bet dargi tarp kitų 
tautų rašytojų, o tuo labiau po
etų, kur šis priešgynumas tarp 
jausipo ir protų pasireikštų taip 
ryškiai kaip pas Klimavičių.

Protas jam diktuoja, kaip 
partijoj žmogui, nors nežinau 
ar * jis faktinei komunistų par
tijos yra, bet bent save tolau 
skaito atstovaudąmas šių statę, 
jog turi prižiūrėti savo partinę

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

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

Namų TeL PROSPECT 1930

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
>30 S. Westernav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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 ąkys 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 ; YARDS 1373

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALAND'OS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemfock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
. „ DIENĄ IR NAKTĮ <

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

■ Telefonas I.AFAYETTE <W29

TĮ—• koplyčios visose 
JL—J N< JUsL czl 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU,

r

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Vtestern Avė. 1 Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero , Phone Cicero 2109

J. LIULEVI0IUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
<354 So. Halsted Street YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street * Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3:<19 Lnuajiica Avenuę YARds 1139

Į LACHAWICZ IR SŪNŪS
2«314 West 23rd Plafęe Phone CANal 2515

! SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270
| ....................... .................. ■ ■■■   ----------- -- .. .

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

■ ANTANAS, M.
3307 Lituanica Avėjais

' t - - ■ * 1.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
I • ' » . Hi *

DR. HERZMAN7
, IŠ RUSIJOS

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SĘELEY 7330 
Namų telefonas Brnnswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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. 18th St., netoli Morgan SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos;

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Rooto 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679
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Į KORESPONDENCIJOS

“NEGYVĖLIS” SUGRĮŽO Į GYVŲJŲ TARPA

Prapuolęs prieš šešiolika mėty ir legaliai skaitomas negy
vu nuo 1931 m., Petras Tamošaitis (su barzda) iš Philadelphia, 
Pa., dideliam savo seserų džiaugsmui sugrįžo “sveikas ir gyvas”. 
Bučiuojančios seserys yra Mrs. Rozalija Norkus ir Mrs. Monika 
Warnas, abi taip pat philadelph etes.

Negalėjo Surasti.
Kaip jau buvo rašyta “Nau

jienose” Tamošaičio “sugrįži
mas” buvo dramatiškas. Teis
mas prieš devynis metus pripa
žino jį negyvu esant. Po ilgu 
ieškojimų ir bergždžių pas lan
gų jį surasti, autoritetai paga
liau rengėsi jam priklausanti 
turtą pcęiinti ir išdaryti pagal 
jo 1917 metais padarytų testa
mentų. O to turto yra apie 
$10X00. Tamošaitis atsirado 
laiku ir dabar pats savo turtų 
vėl perims.

•Pasiųstas į Ligoninę.
Tamošaičio istorija gadina 

pradėti su didžiuoju karu, ku
riam jis dalyvavo su 5 Ith Penn- 
sylvania Hospital Unit. Iš Fran- 
cijos Petras grįžo su apardytais 
nervais ant tiek, kad 1921 m. 
teismas atrado jį pažeistų gal
vojimų turint ir pasiuntė į val
džios ligoninę Perry Point, Md.

Čia būti jam nūs bodo ir vie
nų dienų 1921 metais niekam 
nieko nesakęs jis pranyko. Ka
dangi ir protiniai ir kūniškai 
Tamošaitis buvo susilpnėjęs tai, 
nevykstant surasti, prieita išva
dos, kad jis rado kur nors ga- 
lą.

Jei Galėtų Būti Nevaržomas.
Bet Tamošait s apie jokį ga

lų negalvojo. Priešingai jis ži
nojo, kad jis susveiks jei tik jį 
žmonės nevargins ir jis gaus 
progos gamtoje nevaržomai gy
venti.

Pradėjo jis tarnauti pas ūki
ninkus, o gyvenimas ūky jam 
patiko, ir pradėjo sveikti. Jis 
niekam apie save nieko nepa
sakodavo. Net savo tikrosios 
pavardės nevartojo. Iš kart jį 
ūkininkas vadino “Hobo”, vė
liau “Obe”, o vienų tas gaspa- 
dorius sako, “Nusibodo man ta
ve ‘Obe’ vadinti, dasileiskime aš 
tau duosiu geresnį vardų: Gus 
Oberstein”, ir Gus Obersteinu 
Petras pasiliko.

Gal Tamošaitis ir po šiai die
nai butų “negyvas” jei ne sve
timšalių registracijos aktas. Jo 
pažįstami nujautė, kad jis yra 
ateivis ir jam patarė užsiregis
truoti. Per registracijų ir išėjo 
aikštėn jo tikroji pavardė ir 
faktas, kad jis yra pasaulinio 
karo veteranas.

Dirbo Pas Ūkininkus.
Bedirbdamas ūkiuose prie

Middletown, Del. jis atlikdamas
kasdieninius bankinius reikalus 
susipažino su to miestelio ban- 
kicrium Mr. Weber.< Vienų die
nų besikalbant apie turtų ir 
bondsus, Petras Webcriui užsi
minė, kad jis turėtų turėt kie!; 
turto Pbiladelphijoj.* VVeberis 
susidomėjo ir pradėjo tyrinėti. 
Bet nieko negalėjo surasti iki 
po svetimšalių registracijos "ne
išėjo aikštėn tikroji “Oberstei- 
no” pavardė.

Po to xienas įvykis vijosi ki
tų iki pagaliau sausio 9 d. jis, 
VVeberio rupesniu, atvyko į 
Philadelphijų kur adv. Charles
S. Chcledeno ofise jis turėjo 
susitikti su savo seserimis. Bu
vo reikalinga, kad sesers ir pa
žįstami jį “pažinių”.

Barzdos Nereikėjo Skųst.
Tamošaitis, dabar jau svei

kas žmogus, visų “sugrįžimų’ 
pergyveno gana šaltai be ner- 
va\imosi. Jis nušidž augę, kad 
jį visi pažino nežiūrint jo il
gos barzdos, kurių užsiaugino 
“vandravojimo’’ metu.

“Butų gaila, jei turėčiau ja 
nuskust,” sakė jis, “barzda Šil
teikia labai gerų apsauga mano 
gerklei.”

Sesers džiaugiasi atgavę sa
vo brolį. Jei jis nebūtų atsira
dęs jos butų gavusios dalis iš 
Petro turto.

“Mums geriau turėti brolį 
negu visus pinigus pasauly”, 
laimingos sesers sako.

O Tamošaitis? Sužinojęs, kad 
jis turi apie $10,000 turto, ir 
paklaustas kų veiks ir kaip gy
vens, atšovė, “Grįšiu atgal į 
ūkį rūpintis savo gyvuliais.”

J. P.

Armija Nepriima: 
Širdis ‘Ne Vietoj’

PORT HURON, Mich. — Ja- 
mes D. Balmer kariuomenėn 
nebus priimtas. Ir dėl svarbios 
priežasties, širdies. O, širdis yra 
sveika, bet ne savo vietoj ran
dasi. Egzaminuojantieji dakta
rai atrado, kad 21 metų Dži- 
mio širdis randasi dešinėj pu
sėj jo krutinės. Balmer’is sako, 
kad jis jau nuo penktų savo 
amžaius metų žinojo, kad* jo 
sirdis “ne vietoj”, bet jis neži
nojo, kad tas jį išims iš kari
nės tarnybos.

i DETROITO ŽINIOS
DAR Iš MASINIŲ PRA
KALBU CRlODŽ.O 8 d. 

•k-

Nuėjęs pas vienų pažįstamų 
pamačiau “Vilnies'’ No. 291 
“Detroito žimose” daug viso
kių nesąmonių. Net keli koina- 
nacių perkeliai aprašo adv. S. 
Gabaliauskų,#buk jisai smetoni 
ninkas, hitlei įninkąs, buržuj s iš 
Lietuvos, pabėgėlis, ir vėsoki..is 
biauriais žodžiais tie komuna- 
ciai niekšai drįsta p-ų Gabaliau- 
skų taip niekinti.

Gabaliauskas Smetonos reži
mo negyrė, bet nupeikė jo tvar- 

ų, kuri žemosios klesos žmo
nes slėgė. Nupeikė už palaiky
mų tik vienos partijos ir uždu- 
ymų ir naikinimų kitų, ir aiš

kiai nupiešė rusų Lietuvos oku
pavimų.

Jie užsipuola ant dr. P. G 1 
-,-dčio, “Naujienų” redakto- 
iaus. Dr. Grigaitis faktais į.’‘o- 
ė Stalino darbus ir kaip Rusi- 

_i pavergė Lietuvų, kaip ir ko- 
. e ateina laiškai iš pave gtos 
^.etuvos.

Komunaciams Nepatiko.
Žinoma, tas komunaciams la

bai nepatiko. Penktakojai ant 
sėdynių sėdėdami raitėsi, kaip 
ant pečiaus kepami, bet nedrįso 
triukšmo kelti. Jei butų triukš
mų pradėję kelti, butų buvę 
greitai numalšinti.

žinoma, komunaciams fakto 
parodymas yra šmeižimas, o 
teisybės pasakymas tai melas. 
Tie penktakojai nesigėdi per a- 
kis meluoti. Publikos buvo apie 
tūkstantis, o penktakojai sako 
apie du šimtu, nedaugiaus du 
šimtu ir pusės. O kada į tavorsį- 
čiaus L. Pruseikos ar gaspadin 
A. Bimbos prakalbas ateina ko
kie du tuzinai publikos, komu
naciai išpučia didelį burbulų, 
sako, buvo penki šimtai arba 
pilna svetainė. * '

Apsidirbs Su Penktakojais.
Komunaciai verkia, kad per 

prakalbas buvo priimta dvi re
zoliucijos prieš penktakojus, 
prieš komunacių spaudų ir 
prieš biznierius, kurie rems ko
munacių spaudų ir parengimus. 
Galima sakyti Detroito puLlki 
ne tik žodžiu boikotuos komu
nacių rėmėjus, bet apstos “pic- 
kel laine” kaipo prieš valstybės 
išdavikus ir už užgyrijnų Lietu
vos užgrobi kų.

Jeigu Detroito komunaciai. 
nesustos užkabinėję jiems nė- 
patinkamų ypatų ir šmeižę kitų 
organizacijas, tai, kaip sako 
kai kurie Detroito lietuviai, jie 
nerinks parašus ant peticijųj 
kaip kituose miestuose, bet 
greitai “apsidirbs su penktako
jais, kurie yra lizduose susi
spietę, vienas Eastsidėj, antras 
Westsidėj ant Porter gatvės.”

Pastangos Palaidoti Radio 
Valandų.

Komunaciai kabinėjasi neži
no prie ko. Patėmyjau “Vil
nies” No. 300 “Detroito Žinio
se”, kad vienas tavorščius skun
džiasi, jog Dailės choras vadi
nasi bepartyvis, o vienok atsi
sakė priimti ir garsinti Tovarič 
L. Pruseikos ir Gaspadin Bim
bos rengiamas prakalbas.

Dailės choro radio vedėjai ži
no su kokiu tikslu komunaciai 
rengia prakalbas: tik garbinti 
Stalinų ir matuškų Rusijų, o 
tas yra valdžios uždrausta. Jei
gu Dailės choras nustotų radio 
stoties arba valdžia patrauktų 
atsakomybėn, tai komunaciai 
pasijuoktų.

Detroito komunaciai seniai 
jau kasa duobę Dailės chorui ir 
stengiasi palaidoti radio valan
dų, bet komunacių pastangas 
nuneša šuo ant uodegos,

(Rep.)

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

PRIEŠAS!

šaukite CANAL 8500 (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

*Re<. U. S.
Pat Off.

popie- 
išmęsti

No. 4419
Sukirptos mieros 34, 36 
44. 46 ir 48.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

Namie dievėti suknelė
40, 42,

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

Sunku 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 ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

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

čia Jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No - -

Mieros .......... «... per kratinę

švarumas butų 
mas apie namus

Gaisra^ yra jūsų namo didžiausias

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.. Chicago, I1L

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 006«

“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

BALANSAS

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

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

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
palaiko-

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C < .00 .,

> ,-na • ir aukš.
I’HILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

nes fcavopnga»raSyti negu, nu0. 
nuVmoneya orderiais. Jūsų čekis dėl dolerio 

tiktai penktuką^^ orderis dėl $2$50 ka>-
į ?alygyk’. nuoja 6 "Vainuoia 15 
į 1 centai dėl $100- ,
1 ■eBeU;sutaWU1u‘

1 S-
1 ^eGaW9atidaryti CheckMaster saskan■ kia\. "f . „rKa naštų.1 tą astaenrikar arba P 

Į ® ir

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Meik'te į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT _
PLEITAI

Lab. kaina

.50
r aukse

0R «ach hSRAT«0N

fl DEPOSI» OF 
iANY AMOUNT 
EVEN AS LITTLE AS

' k , ar Rašyk dėl Brošiurot

CHICAGO CITY
Bank

and trust company

L HaLSTED at 63rd STREET

NOPAYMENTŠ
ĮNJAPVANCE!
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ... ............  $8.00
Pusei metų ___________  4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ...............   .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .........    $0.00
Pusei metų ......... .............. . 3.25
Trims mėnesiams ,,.......... . 1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui ------  .75

Užsieniuose:
Metams ..............................  $8.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

mokslas davė “pragaro jėgas” —“Hitlerį su jo dviem bernais, Stalinu ir Mussoliniu”.Tokius tauškalus kritikuoti, žinoma, nėra jokios prasmės. Bet p. Laukio išvadžiojimai vistiek palieka be atsakymo
kė už taiką be aneksijų, be kontribucijų ir be reparacijų. 
Tame nėra nieko naujo, .bet konferencijos dirigentai šitą 
"teisingos taikos” formulą siūlo tiktai vienai pusei. Jie 
pasmerkė aneksijas ir tuo pačiu laiku reikalavo, kad 
Anglija sudarytų draugingus santykius su Rusija, kuri 
aneksavo Lietuvą, Latviją, Estiją ir pusę Lenkijos!

Anglijos žmones turi pakankamai politinio subren-1 aukščiaus paminėtąjį klausimą 
dimo, kad jiems tokie “liaudies vadai” galėtų apdumti 1 - «...
akis, žodžio ir susirinkimų laisvė Anglijoje nėra panai
kinta net ir karo metu. O sovietų Rusijoje tos laisvės 
nėra nė šešėlio, nors ji šioje valandojezsu nieku neka
riauja. Todėl anglams imti politines lekcijas iš Maskvos 
pakalikų nėra jokios prasmės

St. Miščikas-žiemys.

Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

(šiame rašinyje yra palies
ta keletas svarbių ir įdo-! 
mių klausimų. Po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę 
tais klausimais—“N.” Re
dakcija.)(Tęsinys)Jeigu pasaulis prieis išvados,

Maskvos “simpatija” Lietuvai
Kauno oficiozas pasakoja, kaip baisiai Lietuvą nu

skriaudė lenkai, pagrobdami Vilniaus kraštą, ir kaip ne
draugingos Lietuvai buvo “imperialistinės valstybės”, 
kurios nepadėjo jai nuo lenkų atsiginti.

Visai kitokia esanti Rusija:
“Tik viena Tarybų Sąjunga visą laiką su didele 

simpatija žiurėjo į Lietuvą, tik ji viena visame pa
saulyje nepripažino Lenkijos imperialistų grobuoniš
ko žygio. O tai sako, kad tik Tarybų Sąjunga gynė 
teisę ir tiesą, nežiūrint to, kad Lietuva buvo silpna, 
o Lenkija stipri, nežiūrint to, kad Lietuvą valdė 
buržuazinė vyriausybė. Bet Tarybų Sąjunga, vesda
ma taikingą politiką tada nieko daugiau Lietuvai 
negalėjo padėti.”
Bet kai tik Hitleris Lenkiją parbloškė ir Stalinas su 

Hitleriu susiuostė, tai sovietų Rusija atėjo Lietuvai “pa
dėti” — ir sutrempė jos nepriklausomybę!

' Lenkijos imperialistai buvo pagrobę tiktai Vilniaus 
kraštą, Vokietijos imperialistai atplėšė nuo Lietuvos tik
tai Klaipėdos kraštą, — tuo tarpu kai Rusijos imperia
listai pagrobė visą Lietuvą.

Dabar aišku, kodėl Maskva žiurėjo į Lietuvą su to
kia “didele simpatija”. Ji norėjo ją praryti ir laukė pro
gos. Su tokia pat “simpatija” žiuri katė į pelę.

Maskvos grobuoniai pasielgė su Lietuva aršiau, ne
gu lenkų ir vokiečių imperialistai.

PO SVASTIKOS ŽENKLU

Oru į-Angliją

Tik-ką atėjusiuose iš Kauno laikraščiuose įdėta daug žinių apie “draugo” Molotovo atsilankymą Berlyne (lapkričio, mėn. viduryje). Sovietų liaudies komisarų tarybos pirmininkas ir užsienių reikalų ko-Į misaras praleido Vokietijos sostinėje dvi dienas ir tarėsi su Hitleriu, Ribbentropu, Goerin- gu ir Hessu (nacių partijos vadu).Kaip žinoma, Molotovas per-l davė Hessui pasveikinimą nuo SSSR komunistų partijos Vokietijos nacių partijai.Lapkričio 13 d. Molotovus! buvo “išlydėtas iškilmingai” namo. Elta praneša:“Anhalto geležinkelio stotis (Berlyne) buvo papuošta žalumynais ir gėlėmis.“Prie pagrindinio įėjimo buvo pakabintos TSRS ir \ Vokietijos vėliavos. Aikštėje prie geležinkelio stoties drg. Molotovo garbei buvo išsirikiavęs garbės būrys (t. y. Hitlerio gvardija. — “N.” Red), pro kurį drg. Molotovas drauge su p. fpn Ribentropu praėjo.

nei moraliniu atžvilgiu, t. y. žmonės, visų pirmą ja) atsidavę tarybų val-l džiai,.b) sugebą vesti kovų dėl teisėtumo sustiprinimo,c) draugai, nebiją sunkenybių.”Taigi, be viešosios policijos (milicijos) ir slaptosios polici- ‘I jos (žvalgybos), Lietuvos tarybinė valdžia turės dar ir orga- | nizuotas savanorių skundikų grupes.
SIULO TAISYTI DOROVĘ 

IR KAPITALIZMĄ

apie tai, kas ir kokiu budu “pa- tobūlins” žmonių dorovę. Jeigu krikščionybės skelbėjai yra cinikai, kapitalistai — godišiai, darbininkai — tamsuoliai ir vergai, tai kas tuomet jo siūlomą misiją atliks?Atrodo, lyg kad jisai norėtų | kad IH-čio ir IV-to internacio-| ją pavesti valdžiai. Nes jisai sa- nalo žmonės visgi nėra jau ko, kąd teikia “panaikinti” pa- marksistai, o tik II-o, puiku, ne- lukanų ėmimą už'paskolas, — reikės prikergti jiems dargi or- . ką gali padaryti negut valdžia, todoksinių marksistų vardo, bet j išleisdama tam tikrą įstatymą; vadinsime juos leninistais. ar jisai nori, kad valdžia duotų kitoniškais ir pažymėsime, jog paramą turintiems “naudingą jie jau ne marksistai, bet iki planą visuomenės gerovei”, — šiol, dargi, pats Kautskis, kuris vadinasi, valdžia turi ir spręsti, nene daugiausia įrodinėjo mask- koks planas “visuomenės gero- sistimus bolševikų nukrypimus vei” yra naudingas, o koks ne; dar visgi nebuvo pasakęs, kad ir, pagaliau, jisai nori, kad valdžia leistų kiekvienam žlnogui turėti tiek turto, kiek jisai savo gabumais (!) gali įgyti, — o jeigu turtas įgytas “ne savo gabumais”, tai valdžia, matyt, galės jį konfiskuoti.Čia mums yra pateiktas įdomus “pagerinto kapitalizmo” planas. Pasirodo, kad viską “sufiksins” valdžia. Kapitalistai ir darbininkai yra netikę, krikščioniški ir “marksistiški” žmonių mokytojai yra taip pat netikę; bet valdžia — all right. Valdžia žinos, kas yra dora ir kas yra nedora. Ji atlygins kiekvienam žmogui pagal jo nuopelnus ir sutvarkys jų reikalus taip, kad visi bus laimin-

Didieji bombonešiai, kuriuos Amerikos dirbtuvės ga
mina anglams, yra siunčiami per Atlantiką oru. Jie pa
kyla Newfoundlande ir pasiekia britų saJas mažiau, kaip 
per 10 valandų. Šis oro kelias yra apie 2,000 mylių ilgio. 
Lakūnas pavalgo pusryčius šioje puseje vandenyno, o 
prieš vakarienę jau būna antroje pusėje.

Šitoks būdas pristatinėti lėktuvus anglams ne tiktai 
sutaupo daug laiko ir sugaišties — nes tų bombonešhu 
nereikia ardyti, krauti į laivus ir paskui vėl dėti išardy
tas dalis į daiktą, — bet ir apsaugoja juos fluo pavojų 
juroje. Jeigu vokiečių torpeda paskandintų laivą, pri
krautą milžiniškais Amerikos orlaiviais, tai anglams bu
tų didelis nuostolis. Tuos bombonešius ima labai daug 
laiko pastatyti, ir kiekvienas jų kaštuoja tarp $500,000 
ir miliono dolerių.

Oru yra pristatomi į Angliją keturių rusiu bombo-. 
nėšiai: Lockheed Hudson, Boeing 17, Lockheed Vega 
Ventųra ir Consolidated skrandantieji laivai. Jie gali be- 
sustojimo skristi apie 4,000 mylių.

Šitais lėktuvais anglai galės pasiekti tolimiausias 
vietas Vokietijoje bei nacių okupuotose teritorijose — 
pavyzdžiui, Čekoslovakijoje ir Silezijoje, ir grįžti atgal. 
Jie pakelia pakankamai gasolino lėktuvo motorams ir 
keletą sunkiųjų bombų, po 11 šimtų svarų. Viena tokia 
bomba, nukritus žemėn, gali paversti griuvėsiais di
džiausią dirbtuvę arba ištisą namų bloką mieste.

Tie oru siunčiami į Angliją Amerikos bombonešiai, 
gal būt, nusvers dabartinio karo grumtynes.

■s.- i nf ■ yj'f

“Liaudies konferencija”

Kapitalizmas nėra blogas, bet kapitalistai negeri. Jie godus, žiaurus ir nesiskaito su priemonėmis, norėdami įgyti daugiau pelno. Blogi yra ir darbininkai, kuriuos kapitalistai išnaudoja: jie tamsus ir nemoka savo reikalais rūpintis.Jeigu kapitalistai ir darbininkai neturėtų tų silpnybių, kurias jie šiandien turi, tai kapitalizmas butų Okei.Taigi, norint pašalinti šių dienų visuomenės ydas, reikia taisyti žmones, o ne keisti visuomenės santvarką. Kapitaliz-1S mo sistema privalo pasilikti, vokiečių pusės palydėti buvo tiktai reikia but padaryti kai atvykę ministeris Dr. Lamor- Įjįųj.^^ pagerinimus, — pavyz- sas, Vokietijos policijos vir-į^į^ ^UqS> kuriuos sumanė šininkas p. Himmleris, Vo- Į“i.§i’ad,ejas. detroitietis” Alfredas kietijos darbo fronto vadas L avvsonas: Dr. Lejias, spaudoj skyriaus - . f .prie Vokietijos vyriausybės siūlo panaikinti palti-viršininkas Dę. Ditrichas...” f kanų ėmimą ųž skolinamus l Į pinigus, kad valdžia duotų Ir visa eilė kitų Hitlerio ko- paramą kiokvienam turin- misąrų. L čtam naudingą planą visuo-iaip bolševikų Kūjis ir Piau- Į nienes gerovei, kad paliktų tųvas susijungė su naęių Svas- čmogm turėti liek tur-^ka« to, kiek jis savo gabumais— -----  gaiį įgyįi.”
ORGANIZUOJA x t . T T

SKUNDIKUS ^aip rašo s Lietuvoje J. Lau-■ | kįs. Jisai užtikrina, kad kapi-pagerini-pra- neš-

Pereitą sekmadienį Anglijos komunistai ir jų “ben
drakeleiviai” buvo sušaukę “liaudies konferenciją”, kuri 
turėjo apsvarstyti nevą du klausimu; kaip įvykdyti “tai
ką” ir sudaryti “liaudies valdžią”. Tikrasis jos tikslas 
buvo suteikti morubnę paramą Hitleriui, agituojant 
prieš valdžią, kuri yra pasiryžusi tęsti karą, kol nebus 
sunaikintą .rudoji nąęių diktatūra Europoje.

Maskva ir jos gramafonai labai džiaugiasi konfe
rencijos <4pasisekimu” ir giriasi, kad jos dalyviai atsto
vavo 2,000*000 “organizuotų” žmonių. Tai, žinoma, yra 
tuščias blefas. Jau pats faktas, kąd valdžia visai netruki 
dė tai “penktakojų” sueigai susirinkti ir kalbėti, aiškiai 
rodo, kad ji nelaiko jų pavojingais. Bet ir konferencijos 
rengėjai neturėjo ch'ąsos pasakyti tai, kas jiem rūpėjo

Jie nedrįso agituoti prieš karą, bet tiktai svarstė, 
kokia turės būti taika, fcaį karas pasibaigs. Jie pasisa-

Tarybinės Lietuvos prokuro-Jtalhnnas su šilais ro pavaduotoju yra paskirtas mals” ir “paremtas doros koką tai V. Kaša (matyt, iš 4ais , nežus, bet gyvens, Maskvos atsiųstas žvalgybiniu- damas žmonijai laimę, kas) . Jisai paskelbė Kauno lai- 1°° ^)e ^ruc ’kraščiuose, kad bolševikiškai sak° angliška patarlė. Perdaug tvarkai Lietuvoje’ stiprinti yra Ser_ai skamba, kad butų galima organizuojamos “prokuratūros I tikč-ti, jogei tai tiesa, talkininkavimo grupės”. Labai malonu girdėti, kad p.Jos yra sudaromoms iš “paliki- p“**žmones pa- mų asmenų", dirbančių fabri- lobull,lti1’ bct gal,a’ kad j‘sal kuose, įstaigose ir sodžiuje, kas lr kok>u buduKiekviena grupe susideda is ■ aiTz^ .. .3 5 žmoniu Krikščioniškoji visuomenė* joO ■■••M ZjIJLIVJIJLI L1 • Irr . .v „ v nuomone, šitam veikalui ne|in-aip is įaugo <,asos- L, Kristausstraipsmo matyt, tos talkininkavimo grupes” yra savanorių šnipų ir skundikų būriai, kurie .padės prokurorui gaudyti “liaudies priešus”. Jų uždavinius 'prokuroro pavaduotojas išdėsto
taip; “PTG (Prokuratūros tat-f kininkavimo grupės) pagrin-i dmis uždavinys yra signalui zuęti apskrities, apygardos, respublikos prokuratūrai visų įstatymų sulaužymo fak-Į tus, nusikalstamus veiksmus, susijusius su įmonės interesų pažeidimu (vagystės, išeikvojimai, apgavikiškos machinacijos ir kt.), paliečiančius valstybinių m kooperacinių įmonių interesus.“FTG gali dirbti tiktai tie draugai, kurie nesukelia jokių abejonių nei politiniu,!

“Kunigai, pasivadinę Kristaus vietininkąis (argi jje taip vadinasi? — “N,” Red,), skelbė jo, mokslą tik žodžiais, dųrbais niekuomet nesisk.ir* darni nuo kitų pasaulio didžiūnų. Visus juos apsėdo pragaištiųgą mįųtįs: ‘Po manęs nębųs manęs, todėl griebk, kiek gali, ir gėrėtis gyvenimu, nekreipdamas domesio į kitus’.”Jisai atmeta taip pat ir “Markso mokslą”. Tiesa, ąpje Marksą ir jo mokslą p. Laukis pasakoja nebučiausių dalykų? kad Marksas norėjęs tik “sugriauti kapitalizmą”, sukurstai! t minias prieš kaį>itali$tu$; kad jisai nešvietė darbininkų, o tiktai juos “mulkino”, ir kad jo

Dabar tereikia tiktai surasti, iš kur tokia tobula valdžia gali išdygti, kuomet yra niekam netikę žmonės, kuriuos ji turės padaryti laimingais. Aišku, demokratiniu keliu tokia valdžia negalį būti sudaryta, kadangi cinikai, vergai, tamsuoliai ir godišiai geros valdžios nerinks.Yra tiktai du budai šitai problemai išspręsti, būtent: arba ta valdžia turi atvykti iš kurios nors kitos planetos (sakysime, iš Marso) — arba kęks nors “genijus”, gyvenęs tarp žmonių, bet jų nepripažintas, turi pagrobti galią į savo rankas ir valdyti!Kadangi susisiekimas su Marso planeta kolkas dar nėra užmegs tas, tai f aklinai palieka tiktai antrasis kelias p. Laukio receptui įvykdyti: galios pagrobimas ir diktatūra.Šituo keliu, kaip mes žinome, ėjo Leninas (paskui Stalinas), Mussolinis ir Hitleris. Todėl p. Laukio filosofija veda prie to, ką šiandien pasaulis jau turi. Nieko protingesnio jisai nesugalvojo, kaip tik visiems žinomą ir visiems įkyrėjusį “vadizmą”!Seniau p. Laukis manė, kad žmoniją padarys laimingą Leninas, ir jisai gyrė bolševikų diktatūrą, šiandien jisai jau yra bolševizmu nusivylęs, bet jo mintis jokio progreso nepadarė.
Uždraudė Kariškas 
Uniformas Privati
nei Organizacijai

Cicero Lietuvių Kareivių 
Dr-jos NepaliečiaU. S. Karo departamentas vakar atšaukė leidimą, kuri buvo davęs privatiškai Chica- gos organizacijai. MiĮitary Of- der of Guards, dėvėti U; S. kariškas uniformas. Ji turi apie 10,000 narių, kuriuos sudaro didžiumoje kare veteranai.Šis patvarkymas tokių organizacijų, kaip Cicero Lietuvių Kareivių Draugijos nepaliečia, nes jos uniformų skyriaus nąrįaį d.ęvi uniformas, kurto* žymiai skirią^ nuo reguliarių karejvm mundirų.

bolševikai dargi pseudo-mark- Į sistajs negalima vadinti. (Jei taip pasakė, neužtikau). O jei , Kautękis, Baueriš ar kas kitas , butų taip ir pasakęs, vargu butų galima pašaliečiams, ne marksistams, tai priimti už gryną pinigą, kaip lygiai negalime nevadinti krikščionimis katalikų* evangelikų ir kitų bambizų bei sektų vien todėl, kad jie kitoniškai Kristų supranta.3. Klasinės Kovos Sektantizmas.
I •/Toliau redakcija savo pasta-! | bose rašo:“Darbininkų klasę ir kapitalistų klasę Miščikas-žiemys čia piečia, kaip kokias sektas, o ne kaip socialiniai-eko- nomines visuomenės dalis. Tokio griežto priešingumo tarp visuomenės klasių, koki įsivaizduoja straipsnio autorius, nėra!”Pilnai sutinku ir už tai jau reikia kaltinti ne mane, kad jos taip buvo nupieštos, bet ir vėl tuos' nelaimingus ortodoksinius marksistus, kurie pirmieji tą sektantizmą paskelbė.Kiek smarkiai ir griežtai bolševikai ir dargi trockistai skirsto klases, matyti iš to, jog porevoliuciniame peri j ode iki neseniai buvo dargi išskyrę iš visuomenės žmones vien dėl jų klasinės, ne darbininkiškos kilmės. -Ir pasakodamas apie Trockį, t. y. kalbėdamas, ką jis galvojo, negalėjau jam to atimti, nors taip ir nebūtų gyvenime.Trockistai su stalinistais dar labiau šios kilmės ir klasinės sistemos teoriją paryškino, norėdami paneigti bent kokią rolę proletarinėje revoliucijoje valstiečiams. Valstiečiai, sulig jųjų, tik proletarijato uodega, bet ne revoliucinis elementas ir už tai jam negalima duoti lygybės teisių, reikia žiūrėti į juos kaip kadaise į simpatizan- tus rašytojus, kaip j “poputeikus”, sekėjus, sankeleivhis, bet ne tolygius.Tiesa, kilęs pilietinis karas šį dėsnį sušvelnino ir pas bolševikus, nes teko remtis valstiečiais kovoje prieš kitus ir buvo dargi pasisavinta černovo žemės reforma, nors ji priešinosi bolševikų ankstybesniam nusistatymui, kad tik patraukli bent taip vadinamą vargingąją valstiečių masę.Bet tai, nei kiek jiems nekenkė laikytis visą laiką to griežto, tiesių# ariško klasių suskirstymo.Trockiznias buvo griežtas ša- ; liniukas valstiečių sulikvidavi- mo, buębarįniziųas ,— jų evoliucinio įąuginimo haujop ūkės sistęnTO.n, gi Stalinas pasirinko vidurį: nesųlikvidavo trockišku receptu, bet ir neleido buęha- liniškai jiems pamažu įaugti; jis juos suvarė kolektyvuosna, skur vėl pradeda juos paversti savotiškais akcininkais ir iš dalies savininkais su atskirais, individualiam naudojimuisi žemės rėžiais.

Maža to, trockistai buvo priešingi stalinistams dar ir dėl tų bendrų frontų steigimo, nes pav. Prancūzijos komunistų vadas staiga, politiniais sumetimais, pasiskelbė dargi smu kiai buržuazinių interesų gynėju ir skaitė galimu su jais bendradarbiauti, nes, girdi, jie sunkaus kapitalo visvien verčiami proletarais ir jiems su mumis, f kaip proletarijato avangardu— pakeliui.Nereikia nei brošiūrų, kad pamatyti, jog bolševikai klases suskirstę, kaip vokiečiai šiandien tautas. Ir todėl, dar kartą sakau, jau ne mano kaltė, jei jie taip galvoja.Mano nuomone gan ga šiuo atžvilgiu ir ašĮ tantizmo nepripažįstu giau linkęs tvirtinti, Įsektinis klasių skirstymas atsiduoda savotišku kastinės visuomenės likučiu.Tik ankstybesniuose amžiuose buvo galimas kastinėje visuomenėje šitoks griežtas žmonių suskirstymas, bet ne šian- ! Į dien, tuo labiau kuomet pas mus viešpatauja pinigų ūkis.Pinigas ir pinigo savininkas, naudodamasis esama ekonomine sistema, pavergia kiekvieną, kokios jis kilmės bebūtų ir kokiai klasei priklausytų, jei jis neįstengia tuo pat kapitalu liuo- suotis.Maža

to sek- ir dau- kad šis

to, juk jei ir ne taip imsime tą klasinį ar pasiskirstymą, turėsime pripažinti, jog nematome to, ką mes matėme feodolinėje visuomenėje, kurioje, iš tiesų, kilmė nusakė viską kuri laiką ir teikė iš karto tam tikrų privilegijų tam asmeniui, kuris gimė vienoje ar kitoje vietoje: bakūžėje ar rūmuose.Absoliutinis šios sistemos pavyzdys buvo musų valstybės junginys su Lenkija po Liublino unijos, kur kiekvienas bajoras turėjo “veto” teisę visuomenės klausimuose (seime. — “N.” Red.), nes pas mus trečiojo luomo kilmė buvo skirtinga, ne tokia staigi, kokią mes matome V. Europoje.V. Europoje bajorai greitai, dargi kai kur XII ir XIII-ame amžiuje jau turėjo kovoti su miestiečiais.Pati miestiečių kilmė V. Europoje ir R. Europoje buvo skirtinga. V. Europos miestai augo dezertyruojančių baudžiauninkų sąskaitom augo šalia feodalizmo, kaip naujas kūnas; gi R. Ęuropos, kad ir tokioje Rusijoje, miestai ir pa- tps pramonės centrai buvo gimdomi tų pačių feodalų, taip sakant jie pasilikę feodalais, pradėjo kartu ir buržūazėti. (Greičiau atbulai. — “N.’’ Red.)Bet bendrai, jau pradedant Liudviku XIV-tu, kuris būdamas Įiats vienas iš feodalų, reikalavo ir išsikovojo monopolį atstovauti visų feodalų interesams, jų pačių nenorėdamas atsiklausti.Tai gal ne taip ryškus^faktas, bet bendrai galima pasakyti, jog valstybių kristalizavima- sis pradeda įvesti hierarchiją ir ta gimstanti hierarchija, iš kaito remdavosi vien patriarchato palaikais, pradeda virsti vis daugiau ir daugiau nehtemine sistema, nors iki piniginio ūkio įsivyravimų dar šitas atspalvis ryškus, bet visai nyksta buržuazinėje visuomenėje kur kilmės, metrikų §vąrbą pakeičia banknotas ir jų gausumas.(Bus daugiau)• Už vogimą ir pabėgimą iš kariuomenės buvo suimti, 22 metų John L. Meyer, iš Mun- ger, Mich., ir 19 metų chica- gictis, Howard Knoivlton. Jie papildė kelis apiplėšimus Ohio valstijoje.
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Kovoja Gripą, Kad Apginti Titulą

vietose nesą nei inc- 
sovieių

nei piyi>ų. vicUuOo o. • 
visiškai neonupr- 

kad miško putų pu-

BETVARKE sovietiškuose kol 
CHOZUOSE

Susovietintos Lietuvos mais
to pramonės komisaras J. Lau
rinaitis, rašydamas apie jo va
dovaujamų komisariatų, paste
bi: “Prie visų įmonių veikia 
darbininkų komitetai, prie dau
gelio surioiganizavo Lietuvoj 
komunistų partijos oigamzaci- 
jos ir liaudies pagalbos kuope
lės. Visos tos organizacijos sto
vi claroininkijos ir savo įmonių 
reikalų sargyboje, liesa, pus;- 
taiKO, kad jus peržengiu savu 
ivUAiApuieiic.joo rajos, »ei te.kjKA

nai rublių. Toliau “Izviestija 
tvirtina, kad esu tuKStančiai 
kolchozų (virš tukstanties tik
tai Leningrado rajone), kuriuo
se nieko nepadaryta, kad žie
mų gyvuliai galėtų būti laiko
mi pritaikintuose tvartuose. 
Daugelyje vietų nesu darbų su
prantančių technikų ir statybi
ninkų, bet svarbiausi tokio ap
sileidimo priežastis esanti ta, 
Kati neparuošia statybinės me
džiagos.

[Vos Nenutroško 
Septyni Žmonės

Mažam pečiukui sunaudojus 
visų deguonį kambariuose (lan- 

• gai buvo uždarinėti) vos neg
ilu troško septyni nariai Ed- 
ward Jeffrey šeimynos, gyve
nančios adresu 5839 Aberdeen 
avenue.

Visus septynis atgaivino ug
niagesių puhnotoro komanda.

TAUPYK!xT£:
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. C anai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmtS $1,000,000.09
Remkite Lietuviška

Žyduką
Nathan Kantei

MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Bals te d Si
fel Boulevaro MIK

TAUPYK PINIGUS!
PIRK IŠ “MIDWEST STORES”

ČIA GAUNAT PUIKIAUSIOS KOKYBĖS MAISTĄ 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS I

IŠPARDAVIMAS I PENKT. IR ŠEŠT. SAUSIO 17 IR 18

buvietų sąjungos ouciuzao 
“Izvestija" įSiuejo siraipsių, ku
ris pačių komunistų lupomis 
nupasakoja, Kas darosi sovietis 
kuose Koicnozuose. Pasak laiK- 
rašcio, nuo lv39 m. liepos 1 d. 
prie koicnozų pradėta sleigu 
speciauniai gyvunuKysiės urnai. 
Juose 1940 m. urgsėjo 1 d. bu
vę 3.3 mihonai ragočių, 1U0,- 
000 kiaulių ir 3.5 innionų avių 
ir ožkų. Tačiau tie ūkiai iki šiol 
neturi tinkamų pastatų, todėl, 
kaip sako “izviestija”, “tūks
tančiai jaunų gyvulių žuvo”. 
Ketvirtajai avių daliai, penkta
jai daliai kiaulių ir pusei ra
guočių kolchozuose nesą jokių 
tvartų. Todėl, pav., Maskvos ir’

liekami arba iš lentų sukalto
se prapučiamose daržinėse, ar
ba net stačiai naktį paliekami 
po plynu dangum. Valdžia tvar
tams stalyti paskyrusi 1 10 mi- 
lionų rublių, tačiau vietines ra
joninės organizacijos visiškai 
nesirūpinančios, todėl tam rei
kalui tebuvę išleista 66 milio-

iiii.iuHui 
&eiez.ies, 
guiiiuzcijus 
nancios,
ruošta vietoje. Taip pat plytines 
neveiKianuios. Vietines organi
zacijos, rankas sudejusios, lau
kiančios, kad viskuo jas aprū
pintų centras.

Ta proga primintinas vieno 
čekų dipiomato patyrimas so
vietų misijoje. Važiuodamas 
automobiliu, jis Maskvos rajo
ne po atviru dangum pastebė
jęs sukrautus rastinės stalus, 
spintas, kėdes ir kitokias rašti
nės reikmenes. Susidomėjęs, 
kad atviram lauke sukrauta 
tiek daug raštinės baldų, čekų 
diplomatas pradėjo teirautis, ka 
visa tai reiškia. Didžiausiam jo 
nustebimui, jam buvo papasa
kota tokia pikantiška istorija. 
Toje vietoje turėjo būti pasta
tyta didelė įmonė. Pagal sovie
tiškus “planus”, statyba buvo 
pavesta vienam trestui, o rašti
nes baldai — kitam. Pasirodė, 
kad baldų trestas dirbo “stą- 
chanoviškai”, tad laiku baldus 
pagamino. Tuo tarpu statybos 
trestas nieko laiku neatliko, tad 
įmonės namai nebuvo pastaty
ti. . Bet baldų trestas' vis dėlto 
pristatė j vietų pagamintus bal
dus ir juos stačiai iškrovė po 
atviru dangum. Taip raštines 
stalai, spintos ir kėdės gulėjo 
laukuose ir laukė, kol statybos 
trestas pastatys įmonę...

WiUie Hoppe, pasauliniai žinomas biliardistas, ne 
gali dalyvauti dabar vykstančiam biliardo turnyre ir 
apginti savo laikomų čampionatą, nes turnyro išvakarėj 
jį lovon paguldė gripas. Jis tikisi greitai pasveikti ir 
suspėti vainikų apginti.

LIETUVOS JAUNUOLIŲ 
KOMUNISTIN1MAS

Švietimo komisariato valdy
bos viršininkas išleido rėks
mingų aplinkraštį. Jame sako
ma; Vidurinių ir nepilnųjų vi
durinių mokyklų direktoriai ir 
mokytojai įpareigojami padėti 
organizuotis ir veikti komjau
nuoliams. Pastebėta, kad kai 
kuriose vidurinėse mokyklose į 
tai labai abejingai žiūrima ar 
net jų iniciatyva gniaužiama. 
Komjaunuolių ir kitų mokinių 
graži iniciatyva rengiantis ku
riam minėjimui, keliant moks
lų ar drausmę mokykloje ir p. 
turi būti skatinama ir visoke
riopai remiama. Ypač reikia at-

Jiems Rupi Duoti 
Gerą Patarnavimą

Nėra kitos grupės biznierių, 
kurie taip uoliai rūpintųsi ge
resnio patarnavimo davimu ne
gu groserninkai. Jų biznyje1, 
pardavinėjime maisto produk
tų, jie yra paskutinieji peržiū
rėti daugybę produktų iš dau
gybes miestų ir šalių pirm ne 
tie produktai pereina publikai. 
Grosernės turi laikyti šimtus 
įvairių daiktų, įvairių rusių ir 
išdirbysčių, nes gera krautuvė 
nori turėti to kas reikalaujama, 
kad ir retkarčiais.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $1O J
’šima už ...............
•RABUVIMAS

Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ 
^sėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS 
kzam’naeija $4 f) H

:r vaistai .................. ■ ■ W
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
I960 So. Kedzie Avė. Chicago 

...........n..................................................................................................

*13.50
*50.00
*25.00
*2.00

| Turtas Virš$5,500,000.00
Ė 1 -J» J 11 J.L 'P g!1 *Į ' , , ■ " 1 — i , .i,i
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niai geriau mokytųsi, neleistų 
veltui laiko, netinginiautų.” Be 
abejojimo, rimtesni pedagogai 
negali ramiai žiūrėti, kaip ko
munistinėse jaunimo organiza
cijose lietuviškasis jaunimas 
demoralizuojamas, bet švieti
mo komisariatas juo įpareigoja 
“kom j a u n uoli u s’ ’ remti.

Oficialiniame komunikate sa
koma, kad 
.Lietuvos 
programas
vietų mokyklų programas. 
Icnin ni L-ifnin rfnlimn?.

sudarant sovietų 
pradžios mokyklų 
“orientuotasi į so- 

0

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000.00

3

3

I R

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!
-I L Į . ■■ i• , , n .. • I 1. I Ak .... 9
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^SAVINOS 
LOAN ASSOCIATIONof Chicago 
JUSTIN MACK1EWICH, Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1W

Under U. S. Govt. Supervision

—Paskelbta, kad 
Komisariatas persikėlė 
.apkričio 10, 11 ir 12

švietimo 
j Vilnių 
d.

wIftZ) Ū/ON SAVINOS
,/0£ INViSTMENTS

Curront Pate Share Accounls

• FOTOGRAFAS 
C0NRAD 

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

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

aukš. ken
3 džar. 250

3 ken. 230

140

MES PRIIMAM ORANDŽlNĘS IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

“SPRY”

MJDWEST” PUIKIAUSIA GOLDEN SANTOS
21 sv. maiš. 25c 3 sv- maiš. 37*KAVA

‘~MIDWEST” CHICKEN FLAVOR
NOODLE SOUP MIX
DIDELI MINKŠTI ŽIRNIAI
“GREEN GIANT” 17 unc. ken. 2 už 29*

“LIBBY’S” HOMOGENIZED 
KUIDIKIAM MAISTAS Visų Rūšių
SO RICH IT WHIPS
“MILNUT” Aukš. ken.
“UNEEDA” BISCUITS

“SUNBRITE” VALYKLIS
“IVORY” MUILAS 2 did. 19c
SCOTTIE INDAS UŽ 1c SU '
“CAMAY” MUILAS

"RINSO7’

ŠVIEŽUS KORNAI ANT VARPOS
NIBLET-EARS 12 varpų kene

1 sv. ken. 17c

“CERESOTA” GRYNI NEBALTINTI

MILTAI 5 sv. maiš. 21c
“MIDWEST” GERIAUSIAS GARUODINTAS

PIENAS

Taisykite Savo

310
3 sv. ken. 450

arcus
4 už 25*
3 pak. 130

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien r.uo 8:45 v. ryto 

iki 9:lo 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.3 UŽ
2 vidut. 110

“MIDWEST” Saldus Agurkai kvt. džar. 270
SALDUS FLORIDA
GRANDŽIAI 288 mineros 2 tuz. 25*
PUIKIOS CALIFORNIA
CAULIFLOWER Did. 11 mieros vienas 14c
“IDEAL” Šunim Maistas sv. ken. 3 už 25ę
“LUX” Prausimosi Muilas 3 už 170
“S0FWASH” Vandens Minkšlytojas did. pak. 19C

Pažvelkite( į tik viena groser
nės dalelę. Nors dabar žiemos 
laikas, šeimininkės turi didelį 
pasirinkimų . šviežių vaisių ir 
daržovių. . . Y - • 1

Tai pavyzdys Midwest Stores 
patarnavimo.' ši didžiulė orga
nizacija turi pirkėjus, kurie vi
sados ieško gerų pirkinių. Kas
dien atvežiama vagonai daržo
vių ir vaisių šiomis dienomis 
iš Floridos, Texas ir Califor- 
nijos.

Midwest pirkėjas peržiūri va
gonus, išsirenka ir nuperka ge
riausius dėl Midwe.st organiza
cijos kas diena.

Manytum, kadangi šie pro
duktai atvežti iš toliau, tai ir 
kainos butų aukštos. Bet Mid-j 
west krautuvėse rasite, kad kaip 
tik priešingai. Rasite gerų , pa
vyzdį šios dienos “Naujienose”, 
“Midvvest Stores” skelbime.

(Sp.)

2 šm. 110
2 njaž. 17c 2 ^id. pak. 35*

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDYVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

jeigu 
kis / 
gausi 
metu

neturi pmigų m 
Naujienų s|»uii 
paskolų

Bušu Iš Kenosha 
Ir Waukegan Į C. L. 
Draugijos Vakarą
Pranešimas Kenošha, Ručine, 

Waukegano Lietuviams
Kas norite važiuoti į Chica- 

gos Lietuviu Draugijos koncer
tų sekmadienį, sausio 19 d., fs 
Kenosha, Racine ir Waukegaų, 
galite važiuoti bus u.

Malela Waukegane organizuo
ja busų, o mes, kenoshiečiai 
fr rųcįniečiai, galėsime nuva|-. 
žinoti į Waukeganų, ir iš ten 
trauksim visi sykiu dainuoda
mi į Chicagų.

Kas norėtumėt su mumis va
žiuoti ir smagiai laikų praleisti, 
esate kviečiami prisidėti.

Pašaukite K. Radavičienę ne 
Yčliaų kaip penktadienį. Mano 
adresas 3626 18th avė., įojippn- 
cevett 5008 (?-Redakcijos pa
staba: kadangi raštas neaiškus, 
pažiūrėkite į telefono knygų 
pertikripimui).

Malela

So. Haisted Si

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Is

MADŲ2

T3
1

Įįjįjjįjįįjįjįtumu

SS*

Spausdinam

NAUJIENOS
YORK, sausio |5, — 
sekcijoje gaisras su-

šąukite Ontario 8362-
K, Kadavičįenė.

INVHTMtNl

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

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

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

NĘW 
Queens 
naikino keturis kvartalus vasa
rinių' namų, išmesdamas apie 
100 šeimyhų į gatvę. Gaisras 
^aąįdčjo nuo Loųg Js|ąn4 ge|ž- 
į01io pąstątytų neto
liese remonto darbams. Nuosto
liai milžiniški.

INSURED
L N ' 1 PATTERN BODK

UNI VERSAl SAVINGS & LO AN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų

NAUJIENOS
1139 So .Hateted St., 
Chfcagą, I1L

Vardas ...

Adresas

Miestas .....

ValMfta .
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Noverienei Padaryta
Apendicito Operacija .
- Užvakar Wesley Memorial 
ligoninėje padaryta apendic’i- 
to operacija Stasei Noverie
nei, Brighton Parko biznie
riaus Petro Noverio žmonai. 
Operacija gerai pavyko Ir li
gonė jaučiasi gerai. Ji randa
si kambary Nr. 601. Ligonine 
randasi prie 25th ir Dearborn.

Susirgo Eliošius
šiomis dienomis sunkokai 

susirgo Joe Eliošius, Chica- 
gos Lietuvių Draugijos narys 
ir geras “Naujienų” rėmėjas. 
Eliošius paguldytas Apskričio 
ligoninėje, Ward 15, Lova 
No. 14. Draugai ir prieteliai 
prašomi aplankyti.

Garnys Atnešė 
Petkams “Jaunimo” 
Skaitytoją

Kartais žmogus nežinai ka
da Ir kur susilauksi puikios 
dovanos. Taip ve, Stasė Pet
kienė, 6918 S. Artesian avė., 
sausio 11 d. nuvyko j šv. Kry
žiaus ligoninę, pabuvo ten ke
letu valandų ir, žinotumėt, 
atplcsdeno pas jų garnys pa
likdamas gražių dukrelę.

Džiaugiasi tėvai sulaukę to
kios dovanos, pirmos jų gyve
nime. Toje dovanoje jaunasis 
tėvas ir mamytė mato savo 
sielos troškimus. Kartu džiau
giasi ir jaunos mamytės tėvai 
Tolušiai sulaukę sveikos gra
žios anūkės.

Tolušiai yra seni “Naujie
nų” skaitytojai ir jie yra įsi
tikinę, kad jų anūkė bus gera 
lietuvaitė, tik ji skaitys ne 
“Naujienas”, o jaunosios kar
tos mėgiamų “Jaunimų.”

— Kimias.

Simon Rakauskas, 25, su 
Nlaine Hanna, 22

Peter Milašius, 24, su Bernice 
Wasilis, 24
Gavo
Perskiras

Katherine Brown nuo Victor 
Brown

Gimimai
Chicagoj

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

DUDONES, Patricia, 3122 S. 
Union avenue, gimė sausio 6, 
tėvai: Albert ir Margaret.

CEIPLIS, Peggy A., 6212 S. 
Kenneth avenue, gimė sausio 
5, tėvai: Michael ir Ilelen.

PAWLAUSKAS, David, 1637 
West Adams Street, gimė sau
sio 6, tėvai: George ir Nina.

KLICPERA, Donald, 3147 S. 
Drake avenue, gimė sausio 7, 
tėvai: Edward ir Auna.

SVENCISKAS, Robert, 4302 
South Fairfield avenue, gimė 
sausio 1, tėvai: Charles ir 
Adolphia.

BERKEVICH, John, 4550 So. 
Fairfield avenue, gimė gruo
džio 11, tėvai: John ir Valerie.

KOCINES, Charles J., 3142 
Lituanica avenue, gimė sausio 
5, tėvai: Charles ir Stella.

MARGALUS, Corimle, 4419 
South Francisco avenue, gimė 
sausio 8, tėvai: Chester ir IIc- 
len.

KRAKLIS, Stephen, 5405 So. 
VVolcott avenue, gimė gruodžio 
27, tėvai: Waller ir Irene.

KURAS, Michael, 3647 South 
Marshfield avenue, gimė sau
sio 1, tėvai: Stanley ir Gene- 
vieve.

Organizuoja Vaikų 
Chorą Operai 
“Carmen”

Aukos “Naujienų”
Namo ■ Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
toliams, kurie prisideda savo aukomis reinontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip d.dėlė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

B. J..........................:.............  ...
KAZYS KALESINCKAS, Hudson, Wyo. ...
Buvo paskelbta ................ ..............................

1.0 )
5.00
203 

1,361.00

VISO $1,369.00

Jūsų parama

“NAUJIENŲ" NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

Lietuvaitė Artistė 
Gastroliuoja Tolimoj 
N. Dakota Valstijoj

Miss Maria Karson, Mr. ir 
Mrs. Vincent Karson, 2442 W. 
54th st., duktė, kuri paskuti
nius kelis metus gastroliuoja 
po plačia Ameriką su savo 
garsiu Karson Musicals Trio, 
dabartiniu metu pildo kont
raktų Fargo, N. Dakotoj.

Miss Karson atsiuntė “Nau
jienoms” laiškų sveikindama 
yisų štabų ir kartu užprenu
meravo “Naujienas” savo tė
vams.

MRS. MARY BUTKUS ŠIAN
DIEN RENGIA GIMTA-

' DIENIO PUOTĄ
„Mrs. Mary Butkus, žinoma 

biznierka, užlaikanti Moonlight 
Tavern, 935 W. 59th St., šian
dien mini savo gimtadienį. Ta 
proga jos tavernoj įvyks šį va
karų šauni gimtadienio puota. 
Kadangi Mrs. Butkus turi daug 
draugų ir plačių pažintį tai pa
silinksminti susirinks daug 
žmonių. Tėmykite skelbimų 
šiandieninėse “Naujienose”.

Steponas Narkis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms .

(Chicagoje)
Anthony Jucius, 22, su Shir-

ley Uza, 19

Pirma Repeticija Įvyks Rytoj, 
Ncffo Salėje

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, kuris balandžio me
nesį žada pastatyti operą “Car
men” Goodman teatre, organi
zuoja tam veikalui vaikų cho
rą-

Toks choras yra reikalingas 
kelio.se operos vietose, o kadan
gi pirmyniečiai save jau skaito 
dideliais vyrais ir merginomis, 
tai vaikų choro pareigų nega
li atlikti.

Spragai užpildyti, tad, ir yra 
organizuojama nauja vaikų gru
pė. Jeigu pasiseks gerą tokį 
chorą suorganizuoti, tai gali
mas daiktas, kad jis bus pada
rytas pastoviu, bet šiuo tarpu 
jam tenka tik viena užduotis, 
išpildyti savo rolę operoje “Car
men”.

Nuo 7 iki 12 Metų Amžiaus
Pirma repeticija įvyks^ šį šeš

tadienį (rytoj) Walter Neffo 
salėje, 2435 South Leavitt str. 
Mokins Kazys Steponavičius.

Vaikai turi būti tarp 7 ir 12 
metų amžiaus. Reikalingi ir 
berniukai ir mergaitės. Tėvai, 
kurie norėtų savo vaikus moky
ti dainavimo ir pamatyti juos 
scenoje, yra prašomi juos atsi
vesti į nurodytą salę 2-tra va
landą po pietų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ne Išvilio jimas,
Bet Graži Meile,

Užporyt Tautiškų 
Kapinių Lotų

0Timm6R e* ^an ®uren OlUUlU31 art* Michigan.
Dabar Rodoma!

Cenzoriai pagalios davė leidimą!

Kam Statyt Kliūtis Sav. Susirinkimas “AFTER MEIN KAMPF

Rebikauskaitė Nuvedė Vaikiną 
į Teismą.

Atmenate Esteile Reb kariš
kai lės vargų su kavalier.um is 
tęiiją? Žinot tų kur jos pažin
tis su Charles McReynolds pa-

kalbėti apie šeimos židinio ku- 
nnių. Ir kaip Lis šelm.s jai me
lavo, kad jis stuuijuoja medic?

mokslą, bet jam trūksta pinigų, 
ir kaip Estelle davė jam suvirs 
$300. Ir kaip jis paskui pradė
jo nesirodyti. Ir Estelle paju
tus, kad “ne viskas” tvarkoj 
surado, kad jos patikėtinis jo
kios medicinos nestudijuoja, ir 
kad jis net negalima surasti po
jo paties paduotu adresu.

Pagriebė Už Sprando.
Atmenate, kad pereitą šešta

dienį McReynolds pagaLau atė
jo į Estelle butą ir, kad pasta
rosios brolis, Edvvardas Rebi- 
kauskas, pagriebęs jį už spran
do ir policiją pašaukęs.

Vakar visi šios istorijos vei
kėjai atsirado prieš teisėją Tho
mas A. Green. Estelle mat ap
kaltino Charles McReynolds iš- 
viliojimu jos pinigų.

“Čarlis” prisipažino, kad jis 
pinigus paėmė, bet...

“Aš tebemyliu Estelle... Aš ją 
myliu ir noriu su ja apsivesti... 
Apsivesti dabar pat.”
Meilės Aniuoliukas

Nebus Rinkimų Trustee Lubino ! 
Vakancijai Užpildyti

Vakar buvo rašoma, kad Lie
tuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų susirinkime, kuris įvykt- 
šį sekmadienį, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, bus renkamas 
kapinių trustistas mirusio M 
Lubino vakancijai užpildyti.

Vienas direktorių praneša, 
kad lokių rinkimų susirinkime 
nebus. Viena direkcijos frake! 
ja siūlė Lubino vakanciją už 
pildyti, bet direkcijos didžiuma 
nutarė, kad nėra užtektinai lai
ko visus lotų .savininkus pa
siekti atvirutėmis ir jiems apie 
rinkimus pranešti, tokiu budu 
rinkimai neįvyks. Visų kitų 
rekcijos narių terminai dar 
ra išsibaigę, tokiu budu ir 
rinkimu nebus. c

Rinks Komisiją
Sekmadienio susirinkimai

pinių direkcija išduos raportą 
apie Kapinių turtą, kuris da
bar siekia suvirš $150,000, taip
gi bus renkama trijų narių ko 
misija Kapinių 
mėms surengti.

Dabartinė

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišku 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados. 

cCaiLIIZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNA1 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 77S5

Medžioja.

di- 
nė- 
čia

ka-

Dienos

Pirmininkui Lubin’ui mirus,

Estelle atrodė patenkinta 
“Čarlio” žodžiais. Ir teisėjas 
šypsojos. Jis jau ilgiau gyvenęs. 
Supranta kur meilės aniuoliu
kas ima medžioti. Sako teisė-

CHICAGO OTY .BANK JVEDE NAUJOS
RŪŠIES ČEKIU PATARNAVIMU •

____________________ _ _ .<

Pasirodo, Kad Pigiau Rašyti Čekius, 
Negu Pirkti Money Orderius

Vienas iš šalies didžiausių 
bankų, Chicago City Bank, prie 
Halsted ir 63-čios, įvedė naują 
patarnavimą .savo miesto gy
ventojams.

Tai yra taip vadinamas Check 
Master patarnavimas.

Ką jis reikia? Reiškia, kad 
dabar kiekvienas gali užsimo
kėti visas bilas saugiai ir pato
giai su čekiais. Nes, kur pir
miau reikėdavo palaikyti nusta
tytą balansą banko j, kad var
toti čekius, Check Master siste
ma nenustato balanso. Galima 
atidaryti sąskaitą net ir tik su 
doleriu.

Galima tikėtis,- kad šis patar
navimas bus populiarus. Turint 
čekių sąskaitą, nereikia namuo
se laikyti arba prie savęs ne
šioti dideles sumas pinigų. Rei
kalas; atėjo, parašei čekį, ir rei
kalas užbaigtas.

Mažai Kainuoja
Tas patarnavimas labai ma

žai kainuoja., Kiekvienam atida
rant sąskaitą yra įduodamos če
kių knygutės dykai. Už kiek
vieną depozitą, nežiūrint ar jis 
bus $5 ar $1,000, banka sau 
pasiims penktuką. Už kiekvieną 
čekį, kurį sąskaitos laikytojas 
išrašys, taipgi bus paimta penk-

tukas. Reiškiasi .daug patoges
nis ir geresnį įspūdį darantis 
negu money orderių pirkimas.

Nežiūrint kaip' dideli čekiai, 
už juos bus rokuojama tiktai 
po penkis centus.

Check Master patarnavimas 
Chicago City Bankoj bus prie- 
dinis prie reguliarių vaizbinių 
sąskaitų. Visi čekiai yra vieno
di ir visur bus priimti su tuo 
pačiu pasitikėjimu kaip ir ki
ti.

šiuo patarnavimu gali nau
dotis darbininkai, šeimininkės, 
jauni vyrai pradedant biznyje, 
profesionalai, kaip tai daktarai, 
advokatai, ir t.t.

B>anka tiki gauti 5,000 naujų 
Check Master sąskaitų per at
einančius metus.

Turi 50,000 Kostumerių
Chicago City Bank yra vie

na iš didžiausių visoje šalyje. 
Jis buvo atidarytas 1893 me
tais, per pirmutinę pasaulinę 
parodą Chicagoj. šiuo laiku jis 
turi .suvirs 50,000 kostumerių. 
Turtas siekia virš 31 milionus 
dolerių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

“Man neatrodo, kad čia butų 
koks išviliojimas. Tas vyras no
ri su tavim apsivesti 
rj būti jo žmona__
mums vargti.
paleisti.”

Ne Visi

dabar eina vice-prezidentas Po
vilas Daubaras. Sekretoriauja 
A. Zalatorius, o iždininko vie
toje yra J. Balčiūnas.

Kiti Kapinių direkcijos nariai 
yra K. Stuparas, Tamkevičius, 
K. Matekonis, Booben Skutas 
ir Rimkus. Kapinių užveizda 
yra J. Schultz’as.

Susirinkimas prasidės 1-mą 
vai. po pietų.

... Tu no-
Tai ko čia

Aš turiu šį vyrą

Patenkinti.
ir Estelle atrodė,“Čarliui

debesys nuo dangaus nusi- 
ir, kad saulutė vėl šviečia,

kad 
rito
o vyturėliai krūmuose linksmai 
čiulba. Tik Edwardas neatrodė 
patenkintas. Kada McReynolds 
pradėjo iš teismo 
Edwardas prišoko 
griebė už palto

“Jei tu pradėsi

salės eiti tai 
prie jo, pa- 
ir riktelėjo:

čia trubelį 
kelt tai eisi kalėjiman patupčt,” 
teisėjas perspėjo Edwardą. 
“Čarlis” išėjo. Paskui Edwar- 
das išėjo. O vėliau ir Estelle iš
ėjo.-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Geri Bargenai Martinkaus 
Vyriškų Rūbų Krautuvėj

BRIDGEPORTAS.—Kaip ma
tote, šiandien ir rytoj “Naujie
nose” telpa žymus skelbimas 
Martinkaus Vyriškų Rūbų 
Krautuvės, 3358 S. Halsted St.

Dabar vyrai pirkdami šioj 
krautuvėj skrybėlę, gali sutau
pyti 50%. Marškiniai irgi atpi
ginti.

Patartina vyrams pasinaudo
ti šiais bargenais. —Susiedas.

Brighton Pk. Moterą 
Kliubo Jubiliejinis 
Vakaras Sekmadieni

Sekmadienį, sausio 19 d., 
Marųuette salėj, 6908 S. Wesl-

Parko Moterų Kliubo vakaras 
paminėjimui šešių metų gyva
vimo sukaktį.

Programoje dalyvaus Moterų 
Kaimiečių grupė, Jaunuolių 
grupė, šokikės Rita Schultz, 
Genevicve Sakalauskas, Violet 
Staniulis, mergaičių sekstetas 
ir Suvalkiečių choras. Įžanga 
30 centų. Rengimo komisiją su
daro Barbora Mickus, Mary 
Carter ir Anelė Zabukicnė.

Į 30 Metų 21 Kartą
Vakar vėl plėšikai aplankė 

chicagiečio Thomas Herman 
alinę, adresu 1272 N. Wood. 
Nuo savininko atėmė $33, nuo 
kostumerių $2.50.

Tai buvo 21-mas apiplėšimas 
toje alinėje 30 metų bėgyje.

Degė Kazlausko 
Namas

Nuo sugedusių elektros vielų 
buvo užsidegęs namas adresu 
733 West 48th Place. Priklau
so lietuviui Jonui Kazlauskui.

Mažas gaisras taipgi buvo ki
lęs Swift and Co., trasų dirb
tuvėje, prie 43rd ir Justine.

Kodėl Kentėti Girtuo- 
klybės Prakeikimą?
Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 

neša nelaimių tau ir šeimynai. 
°er 77 motus musų įstaiga sėk
mingai padėjo daugeliui praša
linti šią baisią ligą.

Tik Dvi Savaitės musų mod
. iių pastangų prieinama kal

ia, yra gana užtikrinti žmonėms 
naują .pažiūrą ant gyvenimo.

Mes pasekmingai išgydėmė su
virš 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
•andasi patogioj vietoj ir via mo- 
erniškai įrengta. Mes užlaiko- 
c viską pasl ptyj. Be jokių 
rievolių rašykite arba telefo- 

nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago

2319 BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

VYRAMS:
VYRŲ SKRYBĖLĖS VERTĖS

$1.50$3.00. 
už

VYRŲ MARŠKINIAI, VERTĖS

$iur $1.15

KAKLARAIŠČIAI 
ŠALIKAI 

SKRYBĖLĖS IR T. T.

Martinkaus
Vyriškų Rūbų

Krautuvė
3358 S. Halsted St

Tel. YARds 1066

Garsinkitės “N-nose”

Rengia Chicagos Lietuvių Draugija 
ihhk. i.««.^r. .. .. - ————     —  —    . ....

BUS SUVAIDINTA KOMEDIJA, 
|------------ pradžią 5 VALANDĄ POPIET ----J
Programą išpildys “NAUJOSIOS GADYNĖS” CHORAS, po vad. Jono Byansko. Po programo šokiai. Mickey Lenon orch.

AMALGAMATED CENTRE, 333 S. Ashland BM SAUSIO-JAN.19,1941 įžanga 55c., bet nariai, pri
duodami orderį ir sumokė
dami 5c federalių mokes
čių, tikietą gauna DYKAI.

kelio.se
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Vienui' Dirbtuvės
Ūžia Darbu, Kitur
Stovi Apleistos —

jokių suvaržymų nei darbinin
kams, nei patiems pramoninin
kams.

CIO Ruošia Planą Ginklų 
Gamybai Padidinti

Unijos lokalų inspekcijai 
Chicagos distrikte atvyko CIO 
Plieno darbininkų unijos ge- 
neraUs sekretorius-iždininkas 
David McDonald. Jisai pareiš
kė pasikalbėjime su laikrašti
ninkais, kad vienur Ameriko
je dirbtuvės nespėja apsidirbti 
ir darbdaviai nori šešių ir sep
tynių *dienų darbo savaitės.

O kitur, tuo pačiu laiku, 
dirbtuves, tinkamos karo pa
būklų gamybai, stovi tuščios ir 
šimtai ar tūkstančiai bedar
bių ieško darbo ir jo negali 
gautt

Daro Nedirbančių Įmonių 
Sąrašą

CIO daro tokių įmonių są
rašą, kartu ruošia programą 
jose darbą pradėti, ir kaip tik 
jį užbaigs, tai įteiks karo de
partamentui Washingtone. 
McDonald tikisi, kad toks pla
nas pagelbės valdžiai ginklų 
gamybą gerokai padidinti be

Siūlo Pramonių Tarybas
Skirtumams išlyginti tarp 

darbdavių ir darbininkų, taip
gi karo gamybai padidinti į- 
vairiose pramonėje, CIO taip
gi siuto valdžiai įsteigti tam 
tikras kiekvienos pramonės ta
rybas. Tas tarybas turėtų suda
ryti pramonės atstovas, toje 
pramonėje dirbančių darbinin
kų atstovas ir vienas valdžios 
ekspertas.

Ar Darbininkai
Turi Teisę Streikuot 
Dėl Mašinų?

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Tebesiginčija Dėl 
Filmų Cenzorių

Traukinys Užmušė
Du Žmones
Calumet Mieste
Paslydęs Automobilis Užva

žiavo Ant Bėgių

CALUMET CITY — Du žmo
nes buvo užmušti, kai ant le
du aptraukto kelio paslydo 
keleivinis automobilis
važiavo ant gelžkelio bėgių, 
pakliudamas po Pennsylvania 
keleivinio traukinio ratais.

ir už-

PETRAS RAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 d., 9:45 v. vakaro, 
1941 m., sulaukęs 54 m. amž., 
gimęs Kražių w apskr., JPijo- 
niškės parap. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną, brolienę Stanislo
vą ir brolio vaikus Raymond, 
jo žmoną Bernice ir Irene, 
jos vyrą Andrew, Lietuvoje 
—seserį Apaloniją Pumputis 
ir jos šeimyną ir gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadieni, sausio 18 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maĮ49$>ui velioniu sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi-
miero kapines.

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Brolis, 
Brolienė, Brolio Vaikai ir Gi
minės.

Laid. Direkt. Ant. Petkus, 
Tel. GROvehill 0142.

Rakausko 
pažįstami 
kviečiami

JONAS SPRAINIS
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

sausio 15 d., 4:30 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., ir 
valse., Kaupiu kaime. Ame
rikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Antaniną, po tėvais 
Sarauskaitę, dukterį Lorettą, 
sūnų Joną, uošvius Heleną ir 
Vincentą šarauskus ir jų 
Šeimyną, krikšto tėvus: Mr. 
ir Mrs. Petrą Gribas ir Mr. 
ir Mrs. Walter Gechas ir 
daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoje— motinėlę Marijo
ną, brolį Mykolą ir seserį Ma
rijoną in jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4536 S. Honore St. Laidotuvės 
įvyks šeštad., sausio 18 d., 
9:30 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Sprainio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Moteris, Duktė, Sūnūs ir 
Giminės.

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

l D v E i KISL U w L III I V Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietoms

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Užmuštieji yra 38 metų Al
niu C. Guetschoiu, iš Markham, 
III., ir 28 metų Martha Barry, 
Iš Bicknell, Indiana. Garvežis 
vilko automobilį ir abiejų ke
leivių kimus apie 100 pėdų.

Federalis Teismas Chicago j e 
Nagrinėja Svarbų Klausimą
Federaliam teisėjui Philip L. 

Sullivan tenka svarstyti painus 
ir darbininkams svarbus klau
simas,

“Ar jie turi teisę streikuoti 
protestui prieš įvedimą mašinų, 
kurios atima jiems darbus, at- 
likdamos tiek darbo, kiek gali 
atlikti keli ar daugiau darbi
ninkų ?”

Nenori Cemento Mašinų
šis klausimas iškilo dėl by

los, kurį neseniai buvo užves
ta, ir dabar yra svarstoma, prieš 
International Hod Carriers, 
Common Laborers ir Operating 
Engineers unijas. Jos buvo ap
kaltintos nusižengimu anti-mo- 
nopolio įstatymams, kai paskel
bė streiką, protestui prieš nau
dojimą mašinų cementui mai
šyti Chicagos gatvių taisymui.

Unijos advokatai argumenta
vo, “jeigu darbininkams bus 
draudžiama tokiam atsitikime 
streikuoti, tai kokios gi prie
monės jiems belieka kovoti 
įvairius naujus išradimus ir 
mašinas, kurie jiems atima dar
bus?”

Netrukus teisėjas Sullivan 
išneš savo nuosprendį.

Užsimušė Paslydęs
Paslydęs ir įvažiavęs su' au

tomobiliu į medį prie Foster 
avenue ir Outjer Drive užsimu
šė 75 metų chicagie-tis, Samuel 
Stevens, 420 Wrightwood avė.

Prie Wells ir Erie susikūlė 
gatvekaris ir aęt gatvės ledo 
paslydęs keleivinis automobilis. 
Penki žmonės buvo sunkiai su
žeisti, pavojingiausiai, 21 
Frank Esposito, 3265 
Congress street.

metų
West

Aldermaųai Negali Problemos 
Išrišti

Speciali miesto tarybos komi
sija vis dar ginčijasi filmų cen
zūravimo reikalu. Vienas alder- 
manas įnešė smarkiai kritikuo
jamą dabartinę policijos kon
troliuojamą cenzorių tarybą pa
naikinti ir jo pareigas pavesti 
nepriklausomai civilei žmonių 
grupei, ir ją instruktuoti cen
zūruoti tiktai filmus skiriamus 
vaikams.

Parodo Kaip Buvo 
Tuštinamas Iždas 
Bartenderių Unijoj

CLASSIFIED AOS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

Neleistini Filmai”

Gengsteriai “išleido” $850,000

Sužeidė 12 WPA 
Darbininkų

Prie Freeporto, Ilk, ant 
daus kelio paslydo, susikūlė ir 
apsivertė du trokai. 12 WPA 
darbininkų, kifrie važiavo vie
name troke, buvo sunkokai su
žeisti.

fili

Traukinys Užmušė 
Ūkininką

Prie Edwardsville, III., preki
nis traukinyk : mirtinai sutrynė 
75 metų ukiniiiką Louis Solter.

Jisai buk buvo kurčias, todėl 
gal neišgirdo, kad traukinys 
ateina.

Užvakar policijos cenzoriai 
parodė tai aldermanų komisijai 
kelis uždraustus filmus, kurių 
vienas lietė gimdymą, antras 
vaizdavo nudistų gyvenimą, tre
čias sifilio daromą žalą žmo
nijai.

Aldermanai nusprendė, kad 
tų filmų ištikro nebuvo galima 
rodyti publikai, ir dabar neži
no kaip tą filmų problemą su
tvarkyti.

Ar dabartinę tarybą naikin
ti, ar ją palikti. Pasirodo, mat, 
jie dabar sako, kad dabartiniai 
cenzoriai neklydo kai kuriuos 
filmus drausdami, nors daug 
kas juos užtai labai abejojo.

WPA Įsteigė 
Aviacijos Kursus 
Vyrams, Moterims

Siunčia Paskutinius 
Čekius Chicagos 
Gaso Vartotojams

Mokins Technikos Ir 
Skraidymo Peoples Gas grąžino $6,000,000

WPA praneša redakcijai, 
kad ji įsteigė aviacijos kursus 
suaugusiems vyrams ir mote
rims, kurie nebelanko kitų 
mokyklų. Kursai taikomi pri
rengti studentus praįktiškam 
darbui šios šalies ginklavimo 
programe —- dirbti aviacijos 
pramonėje, lėktuvus taisyti, 
etc.

Kur Užsiregistruoti
i

Technikos pamokos įvyksta 
adresu 2035 Indiana avenue, 
kur reikia kreiptis informaci
jų, o skraidyti bus mokinama 
airporte prie 79th ir Cravvford.

Anglų Kalbos Pamokos
Taipgi ateiviams, kurie no

ri prasilavinti anglų kalboje ir 
gauti geresnius darbus, yra ve
damos pamokos Dante moky
kloje, ties 840 South Des- 
plaincs Street. Čia įvyksta ir 
mechanikos Ir geografijos pa
mokos.

Nei aviacijos, nei šioje an
glų kalbos mokykloj suaugu
siems mokėti nereikia. Terei
kia noro pamokoms praleisti 
po kelias valandas savaitėje.

linn a Gėlės Mylintiems 11 U U A Vestuvėms, Ban- 
\ 1114 kietoms, Laidotu-'*HWnvgmg Papuoši- 

GĖLININKAS m’ras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

DOMININKAS PROZUS 
gyveno 3849 W. 13th St,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 15 d., 7:10 ryto, 1941 
m., sulaukęs 46 m. amž., gi
męs Lietuvoje, Baltakių km.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

daug draugų ir klubiečių.
Priklausė prie Garfield 

Parko Pašalpos Kliubo.
Kūnas pašarvotas

Petkaus kopi., 1310 
Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks 
nį, sausio 18 d., 1:30 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Domininko Prozus 
draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 

• jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai ir Klubiečiai.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tek CICERO 2109.

Antano
So. 49th

šeštadie-

Chicagos gaso bendrovė, 
joples Gas Light and Coke 

siun- 
gaso 
buvo

tinėti paskutinius čekius 
vartotojams, -kurieifts ji 
priteista sugrąžinti $6,114,227.

1938 metais ši bendrovė prie 
visų gaso sąskaitų pridėjo po 
32 mėnesinį ekstra mokestį.

Po ilgų ląsynių teisme mo
kestį legalizuoti, bendrovė ga
linu pralaimėjo, tokiu bildu tu
rėjo visus sukolektuotus pini-

Registruoja Balan
džius Karo 
Reikalams

—-
U. S. Armijos signalinio kor

puso patvarkymu, Chicago je 
pradėta regišffuoti visi priva- 
tiškiems savininkams priklau
są balandžiai. Reikalui atėjus, 
armija gali ’Huos balandžius 
“draftuoti” karo tarnybai. 
Chicago j c jų^ra apįe 50,000.

i500 Studentai 
Išbando Naujus 
Influenzos Vaistus

Čekius jau gavo arba netru
kus gaus apie 400,000 gaso var-

500 Chicagos universiteto 
studentų savanoriai pasidavė 
medikaliams bandymams.

Visiems buvo įleisti į kūną 
kurie 
influ- 
ar

Ta Musų Mašinų 
Gadynė

musųMašinos tiek užvaldė 
gyvenimą, kad ir kariuomenės 
trimitininką, ir tą išmetė iš 
darbo.

Belleville, III., Scott Field ka
ro stovykloje nebe trimitinin
kas žadins kareivius kas rytą. 
Čia buvo įtaisytas fonografas, 
kuris automatiškai nustatytu 
laiku per garsiakalbius užgros 
“Rytmetinę” ištraukdamas vi
sus iš lovų. Fonografas duos 
ženklą- ir laidui gulti ir valgy
ti, ir visus kitus signalus.

Cook apskričio teisėjui R. J. 
Dųnne bartenderių unijos re- 
ceiveris R. Keehn įteikė gengs
terių kontroliuojamas Barten- 
derių Unijos finansinį raportą, 
iš kurio pasirodo, kad buvęs 
Capone gaujos narys, Frank 
Nitti ir jo pasekėjai, pinigus 
švaistė kaip įmanydami.

Unijos nariai kasmet turi su
mokėti $36 duoklėmis, ir iš 
duoklių paskutiniais septyniais 
metais įplaukų susidarė $977,- 
192, beveik milionas dolerių. 
Išmokėjo sau $320,082 algomis

Nitti grupė į uniją įsibrovė 
tame septynių metų laikotarpy
je, ir visai laisvai su jos iždu 
šeimininkavo per kelis metus.

Algomis per tą laiką jie sau 
išmokėjo $320,082, visokioms 
asmeniškoms “išlaidoms” pasi
ėmė dar $152,091; automobi
liams ir jiems operuoti — gą
sdiną pirkti — pasiėmė $23,- 
047, visokioms kitokioms “uni
jos bėgančioms” išlaidoms iši 
leido dar apie $50,000; apie 
$18,500 nuėjo advokatams, ir 
$55,578 išmokėjo “pikietinin- 
kams”, kurie pikietavo “neor
ganizuotas” vietas, tai yra, to
kias, kurios Nitti kontrolės ne- 
ilorėjo^ paisyti.

Didžiuma tų pinigų, tačiau, 
nuėjo ne pikietininkams, 
gengsterių kišenius.

Gengsteriai vis dar 
kontroliuoja 

panašioms 
jo sėbrai

Viso
Nitti ir

ištraukdamas vi-

Kelia Protestą 
Prieš Pieno In
spekcijos Taksus

IEŠKAU DARBO T A VERNE. Pa- 
yręs visuose tavernų darbuose. 
Ssu teisingas, ne girtuoklis. J. G. 

6218 So. Narragansett. PORts- 
mouth 8629.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS OPERATORĖS 
siūti coveralls prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojam 
minimum 37 %c. valandai. VIN- 
KING, 711 W. Lake.

MOTERIS ABELNAM NAMŲ 
darbui, ne daugiau 40 metų. Gy
venti namie. Pastovus darbas, $7. 
OAKland 2323.

bet į

Illinois Tech.
Institutas Didins
Savo Patalpas

neseniai išrasti vaistai, 
buk apsaugo žmogų nuo 
enzos. Bandymai parodys 
geri ar ne.

FENGER PAGERBĖ SAVO 
FOOTBALLININKUS

Jie

žada išleisti $3,000,000 
naujiems triobesiąms

Illinois Technologijos Institu
tas skelbia, kad netrukus pra
dės statyti visą eilę naujų trio- 
besiu savo įvairiems mokslo 
skyriams.

Institutas nupirko kelis plo
tus žemės tarp 32-tros ir 34-os, 
ir tarp State ir Rock Island 
gelžkelio bėgių, ir ten žada 
įrengti inžinierijos, humanita
rinių mokslų ir kitus rūmus. 
Jiems statyti žada išleisti apie 
$3,000,000.

Daug lietuvių mokinių
Illinois Tech. Institutas 

pirmiau vadinamas Armour
stitutas. Jo vardas buvo pakeis
tas po susijungimo su Lewis 
Institutu, kuris specializavosi 
humanitariniuose moksluose. 
Studentų Institutas dabar turi 
apie 7,000, jų tarpe labai dau^ 
lietuvių.

tai
In-

NORVEGIJOS LAKŪNAI 
CHICAGOJE

Vakar į Chicago iš Toronto, 
Can., atvykb septyni Norvegijos 
karo lakūnai, kurie dabar tar
nauja Anglijai. Sekmadienį jie 
dalyvaus pašliūžų (ski) lenkty
nėse, kurios įvyksta Fox River 
Grove, III. Visi yrą, patyrę pa- 
šliužiuinkai.

Jiems-Ukininkams Perdi dėlė 
Našta

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS WATC H M A N. 

Pabudimas reikalingas. $40 mėne
siui ir kambarys. Negrų apgyven
to j apylinkėj. J. Klein, 4548 South 
Cottage Grove Avė.

išlaidoms 
išleido $841,-

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
Gy venimui Kambariai     

RENDAI KAMBARYS DĖL vy
ro. Garažas. Be valgio. 2425 West 
45th St., 1-mas aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ na
mas su tavernų. 103-čios ir Ridge- 
land Avė., Chicago Ridge, III.

PARSIDUODA GERAI išdirbtas 
kriaučiaus biznis, atdaras per 11 
metų. Randasi Bridgeporte, 3210 
So. Halsted St. 4 kambariai prie 
vietos. Parduosiu prieinama kaina.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė, pigiai, netoli nuo gatve- 
karių kampo, 2x10 kaunteriai ir 
elektrikinis šaldytuvas. Biznis yra 
išdirbtas per daug metų. Renda 
$35. Atsišaukite CANAL 7835.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė geroje vietoje arba mainy
siu ant farmos ar nedidelio namo. 
716 West 31st St.

unijos valdy- 
buvo pravestibos rinkimai. Jie 

po teismo priežiūra, bet nežiū
rint to beveik visas “vietas lai
mėjo gengsterių pritarėjai, 
nors buvo dedamos didelės pa
stangos juos iškraustyti.

Motina Išgelbėjo 
Dukterį, Bet Pati 
Skaudžiai Apdegė

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui, labai prieinamai. Randasi 
3701 So. Paulina, LAFayette 7409.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ su ar be namo. West 
Sidėj, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas per 30 metų. 2316 South 
Hoyne Avenuc.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, ku
rioj parduodama' mokykliniai reik
menys, saldainiai, ice cream, ciga
rai, tobakas, gėrimai, sportui reik
menys, meškerės. Įsteigta 10 metų. 
Gyvenimui kambariai. Priežastis— 
senatvė. 2519 W. 63 St., PROspect 
6430.

Fenger mokyklos moksleiviai 
vakar surengė banketą, savo 
footballo komandos nariams pa
gerbti. Jie šįmet vėl laimėjo 
miesto čampionatą.

REZIGNAVO Iš
MOKYKLŲ TARYBOS

Po 18 mętų tarnybos Chica- 
gos Mokyklų Taryboj rezigna
cija majorui Kelly įteikė Mrs. 
William S. Hččferan. Ji buvo 
paskirta majoro Deverio laikais. 
Išvyksta ilgoms atostogoms į 
pietus.

Ūkininkai ir pieno pristaty
tojai į Chicago pakėlė didžiau- 
sį triukšmą, kai parodė, kad 
Chicagos miesto taryba žada 
jiems užkrauti naujus taksus.

Miestas kasmet išleidžia apie 
$40,000 pieno inspekcijai, ir kas 
tai sumanė, kad tie ūkininkai 
ir perkupčiai, kurie pristato pie
ną į miestą, turėtų inspekcijos 
kaštus apmokėti.

Kai dabar pieno vartotojai 
ir pieninės tuos taksus apmo
ka, tai jiems jie išeina po la
bai mažai, gal 10 centų į melus, 
o jeigu ūkininkai turėtų mokė
ti, tai jiems kiekvienam 
po $15.00.

Taip ūkininkai dalyką 
na.

Laukia kūdikio

Bcžaizdama su degtukais vir
tuvėje savo suknelę uždegė 4 
metų Ramonu Rogers, 2711 W. 
Adams street.

Motina tuo laiku buvo skie

ji atbėgo viršun ir puolė dul- 
ters 
nuo ugnies išgelbėjo, bet jos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemž Pardavimui

PARDUOSIM ARBA MAINYSIM 
biznio namą su 8 kambariais ir 
dviejų karų muro garažas. Randa
si ant Halsted St. Bridgeporte— 
Mainysim ant 3 ar 4 flatų namo. 
Kreipkitės 3364 So. Halsted St.

išeitu

aiški-

Traukinys Užmušė 
Jaunuolį

Mergaitę

di butų žuvusi, jeigu prava
žiuojąs policistas nebūtų pašte-

NAMAS 2 FLATŲ, bučernės fik- 
čeriai, greitam parcįavimui žema 
kaina. 251 Root Str.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias App Paren

gimus.

Prie Marley, Ilk, Will apskri
tyje VVabash linijos traukinys 
sudaužė troką ir užmušė jį vai
ravusį 19 metų jaunuolį, Bur- 
ton A. Krohn, iš New Lenox, 
Ilk Jis troku išvežiojo "prekes 
pirkėjams.

biai pašaukė ugniagesius, ir tie 
gaisrą užgesino.

Daktarai spėja, kad mirs
Moteriškė laukia kūdikio. 

Kadangi ji labai skaudžiai ap
degė, tai daktarai prisibijo, kad 
ji negalės išlikti gyva.. Ji yra 
Jeiinie Rogers, 26 metų am
žiaus.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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. Western Avė.,

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

nelaimes

“Paskutinė Kelionė” 
Trokais

“Naujienos’1 įsteigė Lietuviškų 
Pareugimų, Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “NaujicĮnonąs” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą v “Naujienos” tei
kia nemokamai.

aplinkybes

tar-

118 j Armiją iš 
Westsidės

Armija šaukia metams 
nybos 118 jaunų chicagiečių iš
kelių artimos ir tolimbs West- 
šidės vardų. Beveik visi yra sa
vanoriai.

Lietuvių ’ rodos yra tik yie- 
nas, Francis Janas, nuo 1210 
Erie street, irgi savanom.

Milionai galvijų kiekvienais 
metais atlieka “paskutinę ke
lionę” iš Amerikos ūkių į Chi
cagos skerdyklas trokais.

Skerdyklų viršininkas O. T. 
Hepkle apskaičiuoja, kad per
eitais metais ūkininkai trekais 
į skerdyklas atvežė 1,029,965 
galvijus, 131,527 veršiukus, 2, 
668,695 kiaules, 294,922\vis ir 
6,298 arklius.

Visokios mėsos, ypač kiau
lių, kainos dabar yra labai Iš
kilę ir ūkininkai turi nemažai 
įplaukų

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 

RATELIO metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 17 d. 7:30 
vaL vakaro, Liudkevičių namuose, 
134 E. 110 St

LIETUVIŠKŲ TAUTIŠKŲ KA
PINIŲ lotų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinas metinis susirin
kimas . įvyks sekmadienį, sausio 
(Jan.) 19 d., 1941 m. Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted St. 
1 vai. popiet, ant pirmų lubų. Jūsų 
atsilankymas į susirinkimą būtinai 
reikalingas.

Kviečia Kapinių Trustisai.
PARENGIMAI

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS Metinis parengimas bus 
sekmad., sausio 19, 1941, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted S t Pradžia 5 vai. vakaro.

S. Dilis, rašt

komedija “Svetima Plunksna”. Tei- 
sybiečių parengimai visados yra 
smagus ir pasekmingi, taigi . kvie
čiame visus narius ir svečiu? at
silankyti į šį Teisybiečių vakarą.

Kviečia Komitetas ir Valdyba.

Mz,,
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Drafto Apeliacinės 
Tarybos Paliuosavo 
Tik Viena iš 14

NAUJIENOJ Chicago, III. Penktadien., sausio 17, 1941

Ima į kariuomenę vtdus’us, jei 
be vaikų ir žmona dirba

Neseniai pradėjusi veikli

bia pirmųjų kelių dienų dar
buotės rezultatus.

Pasirodo, kad iš 14 jaunų 
vyrų, daugiausiai vedusių, k.i- 
rie kreipėsi į taiybą apel įloda
mi savo lokalių dralto tarybų 
paskyrimą karo tarnybai, lik 
vienas buvo paliuosuotas.

Šis paliuosuotas vyras įrodė, 
kad jis užlaiko abu savo tėvus 
ir kad jie negalės pragyventi, 
jei jis bus pašauktas į kariuo
menę.

Keli kiti apeliantai nurodinė
jo, kad arba tėvas, arba moti
na arba žmona neturės kuo 
pragyventi. Bet apeliacinė tary
ba, sako, suradusi, kad užlai-

Ledas Nuklojęs 
Visas Šiaurines 
Valstijas
Važiavimas Pavojingas Chica

go j. Labai Pavojingas 
Už Chicagos

Del keisto oro, kuris dabar 
kamuoja chicagieč’tus, važia
vimas automobiliais mieste yra 
pasidaręs gana pavojingas, o 
už miesto ribų yra labai pa
vojingas.

Miesto gatves vakar rytą bu
vo nuklojęs ledas. Į pietus jis 
nutirpo, bet ledas vėl atsirado! 
į pavakarį, kai ėmė šalti, o 
šiandien Chicagoje laukiama 
dar didesnių šalčių ir sniego.

Slidu ir Wisconsine
Už Chicagos ledas nenut’ir- 

po ir vietomis automobiliais 
visai negalima važiuoti. Pana
ši padėtis yra ne vien Chica
gos apylinkėse, bet beveik per 
visą Illinois 
Wisconsine.

Oro biuro 
yra nuklojęs
valstijas, nuo Buffalo, Ncw 
Yorko, iki Pacifiko pakraščių.

valstiją, taipgi

žiniomis, ledas 
visas šiaurines

vedę, ir kad jų žmo- 
ir turi ganėtinai 

be vyro

tik tam

Ims beveik visas, kurių žmo
nos dirba ir neturi vaikų
Visų vedusių vyrų atsitiki

me, apeliacinės tarybos sura
do, kad jie neturi vaikų, yra 
neseniai
nos dirba 
įplaukų pragyvenimui 
uždarbio.

Taigi, apeliacinės 
nurodo, kad išėmus
tikrus atsitikimus, vedę vyrai, 
kurių žmonos dirba ir kurie 
neturi vaikų, bus skiriami į 
“Al” kategoriją ir nuo karo 
tarnybos nebus paliuosuojami.

Chicagos apeliacinių tarybų 
administratorium yra VVilliam

Draugijos prezidentas.

nybai skiriamų vyrų jos turi 
apie 400.

Iš Francuzijos 
Sugrįžo Juozas 
C. Varkala

Pergyveno Daug Baisių 
Momentų

Po baisių, šiurpulingų mo
mentų, kuomet atrodė, kad jis 
nebeišliks gyvas laike Pary
žiaus ir kitų Francuzijos mie
stų bombardavimo, ir po nesu
skaitomos daugybės įvairių 
kliūčių — šios savaitės pradžio
je iš Francuzijos pas tėvus ga- 
liau grįžo Juozas C. Varkala. 
Jis yra sūnūs pp. Į Juozo P. Var- 
kalų, 5255 South Newcastle 
avenue.
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Aplipęs ledas liudija, kad per dideles audras šaltame Atlantike šis laivas turė
jo plaukti. Ledas laivą žymiai pąsunkibo ir jis šit dideliu vargu pasiekė žvejų uostą 
Bostone.

i

VAKAR CHICAGOJE

1,092

CIO Unija Laimėjo 
Electro-Motive 
Corp. Rinkimus
Gavo 1,520 balsus prieš

C.I.O. Automobi ių Unija lai
mėjo teisę darbininkus atsto
vauti koleklyvėse derybose ir 
pasirašyti sutartį didžiitėj 
Electro-Motive Corp. dirbtuvė
je, La Grange, III., kuri gami
na diesel.nius garvežius ir tan
kus.

Balsavimus surengė federalė 
darbo santykių taryba.

C. L O. gavo 1,520 balsų, ne
priklausoma Indepcndent Die
sel Workers Association gavo 
580, o 512 darbininkų pasisa
kė prieš abi unijas.

Dirba labai daug lietuvių
šitoje dirbtuvėje, kurią kon

troliuoja General Motors kor
poracija, dirba d ilelis skaič us 
lietuvių, ypač jaunuolių, jų tar
pe ir cicerietis p. George Mi- 
ller. Jis turi atsakomingą dar
bą, panašiai kaip ir jo brolis 
Bernardas Miller, kuris dirba 
braižinių ir planų departamen
te Pullmano vagonų įmonėje, 
Pullmane.

Chicagos 
yra John 
J. Crane. 
iš polici-

teismui va- 
buvęs kali- 
kaltinamas 

vienos Mil-

kel a 
kan-

Cen-

/
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Apsivedė Paryžiuje
Jaunasis p. Varkala parva

žiavo kartu su žmona, jauna 
franeuze, p. Frances Varkalie- 
ne, su kuria apsivedė Paryžiu
je, kur jis per kelis metus dir
bo American Rolling Mills Com- 
pany atstovybėje.

Vokietijai ir Francuzijai te- 
bekariaujant pp. Varkaloms te
ko pergyventi kelis bombarda
vimus, ir, kartais, rodos, tik per 
plauką išliko gyvi.

Sunku Buvo Grįžti
Pradėjo rengtis atgal į Ame

riką kiek laiko atgal, bet pir
miausiai reikėjo galybės doku
mentų ir pereiti per “red tapė” 
painiavas, o kai dokumentai bu
vo sutvarkyti, reikėjo atlikti 
vargingą kelionę iš neokupuo
tos Francuzijos j Portugaliją 
ir ten nekantriai laukti laivo, Į 
kuris, taip atrodė, lyg niekad 
neatvažiuos.

Bet galiau pasisekė pasiekti 
New Yorką, Chicago, ir Čia da
bar pp. Varkalai gali atsidusti 
lengviau. Bet neilgai jie viešės 
pas tėvus, nes netrukus vėl iš
važiuoja tarnybos reikalais.

J. P. Varkala, jaunojo p. Var- 
kalos tėvas, yra visiems lietu
viams gerai žinomas auditorius.

•<

Vasario 23 dieną 1941

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard

t

• Miesto te'sėjas Green pa- 
liuosavo nuo atsakomybės du 
policistus, kaltinamus talkinin
kavimu plėšikams, kurie užpul
dinėjo krautuves 
šiaurinėje dalyje. Jie 
Kennedy ir Anthony 
Abu yra suspenduoti 
jos departamento.

• Į Milwaukee 
kar buvo išvežtas 
nys, Earl Herbcrt, 
$25,000 apiplėšimu
vvaukee aukso krautuvės.

• International Brotherhood 
of Teamsters, Warehousemen 
and Helpers Union svarsto kal
tinimus, kad neseniai įvykę 
balsavimai Truck Drivers and 
Chauffeurs unijoj, Chicagoj, 
buvo nelegaliai ir neteisingi. 
Sako, balsų dėžės buvo iš anks
to prikrautos balintais užtik
rinti laimėjimą pereitų metų 
viršininkams. Kaltinimus 
Ray Ne‘son, pralaimėjus 
didatas Į prezidentus.

• Prekiniame Michigan
tral vagone, ties 120 East So. 
Watcr Street vakar buvo atras
tas kūnas nežinomo, apie 65 
metų žmogaus. Atrodo, kad jis 
mirė apie keletą dienų atgal.

• Ties Western ir Madison 
trys negrai užpuolė gatvekariu 
tarnautoją, Vernon Keene, 515 
South Sacramento avenue. Jį 
subadė peiliu ir atėmė $2.00.

• • Prie Scott ir Slate gatvių 
ant šaligatvio sukrito ir mirė 
65 . metų moteriškė, Jcnnic 
Swanson, 1516 Summerdal? 
avenue.

• Už tariamą išeikvojimą
$43,670 iš Chicagos Discount 
Corporation,... 231 So. LaSalle 
Street, Superior teismo teisėjas 
Fardy paskyrė metus probaci- 
jos Samuel E. Stelnberg’ui, 
5000 North Lawndale avenue. 
Jis gavo lengvą bausmę, kai pa
sirodė, kad Steinbcrg bėveik 
visus išeikvotus pinigus sugrą
žino. ' s

• Vakar buvo pranešta, kad 
apie birželio 1 bus išimtos ge'ž- 
kelio bėgės, kurios dabar per
kerta Chicagos miesto airpor- 
tą, ir abi dalys bus sujungtos 
į daiktą. Darbus užbaigus, air- 
portas užims 620 akrų ploą ir 
bus didžiausia keleivinių lėktu
vų stotis Amerikoje.

• Gaisras buvo kilęs gar
siam Chicagos Drakc viešbuty
je, prie Michigan ir Oak st. 
Užsidegė virtuvė. Nuostoliai 
buvo maži, ir tik keli svečiai 
bėgo “gelbėtis”.

• Į Chicagos 10 paskaitų se
riją skaityti apie lenkus ir 
Lenkiją atvyko grafaitė Natalia 
Askenazy, duktė buvusio Len
kijos atstovo Tautų Sąjungoje. 
Paskaitas skaitys Chicagos uni
versitete.

O Illinois Nacionalės Gvar
dijos 33-čia divizija ieško re
krutų vakancijas savo eilėse 
užpildyti. Ji netrukus pradės 
federalę karo tarnybą Camp 
Peay stovykloje, Tennessee val
stijoje. Kandidatai į gvardija 
gali kreiptis adresu 1551 North 
Kedzie avenue.

• Ties 3405 Broadway, po
pieriniame maiše policija atrado 
naujagimį kudikį-pamestinuką. 
Ji nunešė į American ligoninę, 
ties 850 W. Irving Park. Bet 
ligoninė buk atsisakė kūdikiui 
suteikti pirmą pagalbą. Dabar 
sveikatos departamentas ją 
traukia atsakomybėn. Kūdikis 
atiduotas j šv. Vincento lopše-
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• Į\kariuomenę buvo draf- 
tuotas 35 metų vokietis, Bruno 
Arndt, 5304 Belle Plaine avė. 
Jo 'brolis, gyvenąs Vokietijoj, 
tarnauja Hitlerio armijoj. Taip
gi į kariuomenę pašauktas, Mar- 
siglio Croor, 4752 W. North 
avė., italas, turi brolį, kuris 
tarnauja Italijos armijoje.

• Kai svečias E., L. Chatter- 
ton iš Bratleboro, Vermont, va
kar pabudo savo kambaryj Con- 
gress viešbutyje, neberado keb

’l nių ir neberado $70.00.




