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VOKIETIJA “BANDO LIKVIDUOTI” 
ITALIJOS-GRAIKIJOS KARĄ

“KARO KRIZIS ATEIS Į 60-90 DIENU” 
SAKO SEKRETORIUS STIMSON

Su Knox’u Prašo Kongreso u Ne varžyti Vyriau
sybei Rankų, Padėtis Perdaug Kritiška”

Veda Slaptas Derybas Atėnuose; Italai Praradę 
Vieną Trečdalį Armijos Albanijoje

VOKIEČIAI VĖL BOMBARDAVO LĖKTUVNEŠĮ “ILLUS- 
TRIO U S”, SUKĖLĖ DAUG GAISRŲ BRISTOLYJE;

ANGLAI BOMBARDAVO WILHELMSHAVEN
SOFIJA, Bulgarija, saus. 17. — Labai “patikimi šaltiniai” 

čia pareiškė, kad Vokietija deda pastangas likviduoti Italijos- 
Graikijos karą. Atėnuose, Graikijos sostinėje, vyksta derybos. 
(Berlyne, sako vėliausios žinios, atsakomingi asmenys šių in? 
formacijų “nebandė užginčyti.)
Italai Netekę 70,000 Kareivių

ATĖNAI, Graikija, saus. 17. 
— Graikų spauda apskaičiuo
ja, kad italai Albanijoje prara- 
do trečdalį savo armijos. Už
muštų, sužeistų ir paimtų ne- 
laisvėn priskaito, apie 70,000.

Tai trečdalis jėgų, kurias Ita
lija turėjo Albanijoje musių 
pradžioje.

Frontuose dėl audrų buvo 
mažai akcijos.

Viduržemio Juroj —
“Malta Labai Nukentėjo”
BERLYNAS, sausio 17. — 

Vokietijos “stuka” bombanešiai 
labai smarkiai, bombardavo bri
tų tvirtovę Malta Viduržemių 
juroje ir keliomis, boipbopiis 
vėl palaikė į pirmiau bombar
duotą 23,000 tontj rtėktuvnešį 
“Ilhistrious”. Maltos uoste Va- 
letta bombos pataikė į arsena
lą, ir į didelį prekinį laivą.

Italų Versija
RYMAS, Italija, saus. 17. — 

Italų šaltiniai pranešdami apie 
Maltos bombardavimą sako, kad 
puolime dalyvavo jų lėktuvai ir 
apart “Hlustrious”, bombos ap
gadino vieną didelį anglų krei- 
zerį. “Gaisrai siautė visame Va- 
lettos uoste”.

Anglų Versija
CAIRO, Egiptas, saus. 17. — 

Anglijos aviacija Viduržemyje 
vėl bombardavo aerodromą prie 
Cantania miesto, Sicilijoje, kur 
yra vokiečių bombanešių bazė. 
Keli hangarai buvo uždegti ir 
bombos sunaikino kelis lėktu
vus.

Maltos bombardavimas, sako 
anglai, buvo nepaprastai smar
kus. Kariški nuostoliai maži, 
bet privatinė nuosavybė labai 
daug nukentėjo.

Anglijoje —
Labai Nukentėjo Du Anglijos 

Miestai
LONDONAS, sausio 17. — 

Vokiečių lėktuvai apmetė tūk
stančiais ugninių ir sprogsta
mųjų bombų svarbų prekybos 
centrą Bristol, uždegdami ke- 
liasdešimts didelių gaisrų ir, pa
darydami labai didelius nuosto
lius.

Vokiečiai taipgi piktai puo
lė neįvardintą pietini uostą, ja
me uždegdami apie 60 gaisrų. 
Jį bombardavo per kelias va
landas.

Bombanešiai taipgi du kartu 
pasirodė prie Londono. Trumpai 
bombardavo jo pakraščius.

Vokietijoje —
LONDONAS, sausio 17. — 

Naktį, taipgi dienos metu, An
glijos lėktuvai bombardavo na
cių bazes okupuoto j Franci joj e,
nuo Calais iki Boulogne. Die^

no.s puolime bombų trenksmą 
Anglijos krantuose buvo galima 
girdėti per valandą laiko.

Naktį anglai vėl bombardavo 
didžiulę Wilhelmshaven’o bazę 
Vokietijoje, taipgi Emden’ą ir 
Ostendo uostą okupuotoj Bel
gijoj.

Indokinijoje —
Francuzai Paskandino 

Du Laivus
SAIGONAS, Indokinija, sau

sio'' 17. — Francuzai paskelbė, 
kad jų laivyno skvadronas Sia
mo įlankoje paskandino du Thai 
(Siamo) karo laivus ir trečią 
apgadino (Thai turi 4 kreizą- 
rius ir 14 naikintojų), taipgi 
pasekmingai puolė Thai armiją 
lėktuvais.

Sausumoje, tačiau, sako fran
cuzai, jie traukiasi *prieš thai’- * 
iečių armiją, kuri varosi prie 
gelžkelio centro Sisofon’o, Kam- 
bodijos provincijoje.

Bomba Užmušė 45 
Londono Viešbutyje

LONDONAS, sausio 17. — 
Pereito trečiadienio puolime 
viena vokiečių bomba pataikė 
į viešbutį, kuriuo naudojosi dar
bininkai, jį sugriovė ir užmušė 
bent 45 žmones. ■ Ugniagesiai 
tebeieško aukų griuvėsiuose.

Torpedavo 2 Didelius 
Anglijos Laivus

NEW YORK, saus. 17. — Du 
dideli Britų laivai buvo torpe
duoti Atlantiko vandenyne į 
šiaurvakarius nuo Airijos.

Jie yra 14,935 tonų pasažie- 
rinis laivas “Almeda Star” ir 
10,578 tonų prekinis laivas “Zea- 
lapdic”. Abu radio signalais 
šaukiasi pagalbos, bet nežinia 
ar jie skęsta ar dar gali pa
siekti uostus.

Francijos Laivyno 
Vadas Pas 
Vokiečius

BERNAS, Šveicarija, sausio 
17. — Iš Vichy praneša, kad 
yra išvykęs Francijos laivyno 
ministeris admirolas Darlan. 
Spėjama, kad jis tariasi su vo
kiečiais, nuvykęs į okupuotą 
Franci ją.

1 r *11

Ambasadorius Phil
lips Pas Ciano

RYMAS, Italija, saus. 17. — 
Užvakar į Italiją sugrįžęs Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
William Phillips sudėjo oficia
li vizitą Italijos užsienio minis- 
teriui Ciano. Jų pasikalbėjimo 
tikslas nebuvo paskelbtas.

PIRMADIENĮ PRIIMS ’ PRIESAIKA 
■ TREČIAM TERMINUI.

riškoje inauguracijoje VVąshinglone priims priesaiką dar 
keturiems metams Baltajame Name, priesaiką kartu pri
ims vice-prczidcntas Henry A. NVallace. į

Rooscyellaš yrą .pirmas prezidentas/sibs šalies išldri- a 
joje, kuriam piliečiai suliko duoti “trečią terminą.”

Prieš priesaikos priėmimą per VVąsh’ingtoną pereis iš
kilmingas inauguracinis paradas ir prie kongreso rūmų 
įvyks ceremonijos, po kurių prezidentas pasakys svarbią 
inauguracinę kalbą. Ji Ims transliuojamaupter radio į visas 
Amerikos ir pasaulio dalis.

Priesaiką suteiks aukščiausio teisino vyriausias teisė
jas, Charles Evans Hughes.

Japonai Antradienį Anglai-Turkai
Atsakys Hull’ui Tebesitar ia

Rusai “Teis” 17-ka 
Latvijos Valdininkų
Nubaudė Kalėjimu 11 Sovietų 

Pramonės Viršininkų
MASKVA, saus. 17. — So

vietų radio paskelbė, kad 17 bu
vusių Latvijos valdininkų “bu
vo apkaltinti” (kuo-pranešimas 
nesako) “ir laukią teismo”.

Tarp jų yra Rygos burmis
tras ir to miesto policijos vir
šininkas.
Leido “Blogas Prekes Į Rinką”

Vakar taipgi buvo paskelbta, 
kąd 11 sovietų pramonės virši
ninkų, inžinierių ir kitų perdė- 
tinių buvo nuteisti kalėti nuo 
penkių iki septynių metų, už 
“išleidimą į rinką žemos koky
bės, apgadintų pramones pro
duktų”.., • ;

Petain Tarėsi Su 
Edouard Herriot

įsteigsiąs “Patariamąją Tarybą’
BERNAS, Šveicarija, sausio 

17. — Patikimi šaltiniai iš Vi
chy sako, kad neokupuotos 
Francijos premjeras Petain pri
ėmė konferencijai Edouard Her- 
riot’ą, buvusį panaikinto atsto
vų blRp pr^identą ir įtakingą 
lydėfį prieškarinėj Franci joje. ‘

Fpan'cijoje spėjama, kad Pe
tain žada įsteigti patariamąją 
tarybą, kurioje Herriot’ui bus 
duota vieta.

“Rezignavo Francijos 
Kabinetas”

BERLYNAS, sausio 17. — 
Pasiremdami pranešimais iš Vi
chy, vokiečiai sako, kad netru
kus bus perorganizuotas Mar
šalo Betaino kabinetas. Kai ku
rios žinios tikrina, kad visas 
kabinetas rezignavo, bet tikre
nybėje turbut tik kai kurie mi- 
nisteriai pasitraukė iš parei-

Aštriai Smerkia Valstybes 
Sekretoriaus Pareiškimus 
Apie Diktatorius, Bet —
TOKIO, Japonija, saus. 17. 

— Visa Japonijos spauda labai 
piktai puola J. V. valstybės se
kretorių Hull, kuris trečiadie
nį pareiškė, kad Amerikai grė
stų labai didelis pavojus, jeigu 
Japonija su Hitleriu ir Musso- 
liniu užvaldytų juras. Tokiai 
galimybei išvengti jisai ragino 
kongresą duoti pilną pagalbą 
Kinijai, kuri Japoniją kariauja, 
ir kitiems diktatorių priešams.

Atrodo Nusigandę
Atrodo, kad Hull’o parėiški- 

mas japonus labai paveikė. Ka
binetas šią savaitę konfėravo 
net tris kartus, buvo nutaręs 
i antrą dieną Hull’ui atsakyti, 
bet vėliau tarimą atšaukė. Da
bar vyriausybė skelbia, kad at
sakymą Hull’ui duos užsienip 
ministeris Matsuoka, savo an
tradienio kalboje parlamentui.

BANDĖ NUŽUDYTI AUKŠTĄ
JAPONIJOS VALDININKĄ

TOKIO, Japonija, saus. 17.— 
Cenzūra. leido laikraščiams pa
skelbti, kad netrukus 9-i žmo
nės bus teisiami už pasikėsini
mą liepos mėnesį nužudyti auk^ 
štą ir svarbų Japonijos valdi
ninką.

ANKARA, Turkija, saus. 17.
— Turkijos prezidentas Inonu 
ir užsienio ministeris Sukru 
Saracoglu tarėsi su Anglijos 
ambasadorium Knatchbull-Hu- 
gessen’u ir Britų Viduržemio 
karo štabo karininkais, kurie 
yra atvykę pasitarimams su 
Turkijos generaliu štabu.

SPROGIMAS FORDO DIRB
TUVĖJE, DETROITE

DETROIT, Mieli., sausio 17.
— Fordo dirbtuvėje, prie Miller 
Road, sprogo ir užsidegė alie
jaus tankas. Ugnį pasisekė už
gesinti, ir nukentėjusių darbi
ninkų, kiek žinia, nėra. Sprogi
mo priežastis nežinoma.

LĖKTUVAS UŽMUŠĖ 12
VENGRIJOJE

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
saus. 17. — 12 žmonių žuvo 
prie Nagyvarad, }eur nukrito 
keleivinis lėktuvas iš Budapeš
to.

REZIGNUOJA U.S. ATSTOVAS 
VENGRIJOJE

BUDAPEŠTAS, Vengriją, 
saus. 17. John F. Montgo- 
mery, Jungtinių Valstijų atsto
vas Vengrijoje ruošiasi apleisti 
savo pareigas. Jo įpėdinio 
shingtonąs dar nepaskyrė.

gų.

CIO. Sustreikavo 
East Moline, I1L
Fordas Draudžia Darbininkų 

Rinkimus
* EAST MOLINE, III., sausio 
17. — Ir C.I.O. šiandien pa
skelbė streiką Harvdster Co., 
ūkio padargų dirbtuvėje> kui 
vakar sustreikavo ir nepriklau
somos unijos nariai.

C.LO. pareiškė, kad skelbs 
streikus .septyniose dirbtuvėse 
jeigu bendrovė derėsis su ne
priklausomąja unija.

Kiti Streikai—Ginčai
(Prie streikų ruošiasi arb? 

dėl algų unijos negali susitarti 
.su samdytojais sekamose dirb
tuvėse: Ryan Aeronautical Co.. 
San Diego, Cal., Weatherhead 
Manufacturing Co., Clevelande. 
Chrysler Corp., New Cast’e. 
Ind., ir Bethlehem Steel Co.. 
San Francisco, Cal.).

Fordas Neklauso Darbo 
Tarybos

DETROIT, Mich., saus. 17. 
— Fordo bendrovė vąkar at
metė darbo tarybos prašymą 
surengti darbininkų balsavimui 
firinos Lincoln dirbtuvėje. C.I.O. 
ąutoųiobįlių unija čia yra nutar 
Ųiąi streikuoti.

WASHINGTON, I). C., saus. 
17.—Karo sekretorius Stimson 
kongresui kategoriškai pareiš
kė, kad dabartinio karo krizis 
ateis “į 60 ar 90 dienų” ir kąd 
“Anglija turbut pralaimės, jei
gu ji negaus skubios pagalbos 
iš Amerikos.”

Panašią nuomonę pareiškė ir 
laivyno sekretorius Knox, ku
ris dar kartą pabrėžo, kad 
Jungtines Valstijas nuo Hitle
rio skiria ne Atlantiko vande
nynas, bet Anglijos laivynas, 
kuris kol kas tą vandenyną 
kontroliuoja.

Knox paaiškino, kad Ameri
ka dabar teturi vieno vandeny
no laivyną, kuris yra sukon
centruotas Ramiajame vande
nyne. Ikišiol Jungt nėms Vals
tijoms dviejų laivynų nereikė
jo, nes Amerika per suvirš šimt
metį gyvena taikoje su Angii 
ja, kurios laivynas kontroliuo
damas Allantiką, kartu saugo
jo ir Amerikos krantus nuo pa
vojaus.

Bet dabar yra pavojus, kad 
Anglija gali žlugti, ir kąįrtti 
žlugtų jos laivynas. Nujausda
ma tokią galimybę, Jungtinės 
Valstijos pernai pradėjo staty
ti antrą laivyną vien Atlantiko 
vandenynui, bet re.kės š.šių 
metų jį užbaigti.

Taigi, iki to laiko Amerika 
turi dėti visas pastangas, jei ne 
kitokiais, tai paprastais savi
saugos sumetimais, Atlanto

Anglija Laimes, 
Sako Churchill

GLASGOVAS, Škotija, saus. 
17. — Sakydamas viešą kalbą 
šiąnakt specialio U.S. pasiunti
nio Harry Hopkins’o akyvaiz- 
doje Anglijos premjeras Chur
chill pareiškė, kad “Anglija tol 
kovos, kol laimės. O laimeli ji 
tikra, turėdama gerus draugus 
anoj pusėj vandenyno (Jungt. 
V-ose)”.

“šiais 1941 metais Anglijai 
nereikia didelių armijų. Mums 
reikia ginklų, laivų, lėktuvų”.

Sudužo Karo 
Lėktuvas
Žuvo 7 Lakūnai

VANCOUVER, Can., saus. 17. 
— Prie Yreka, Californijos, va
kar buvo atrasti likučiai armi- 
os bombanešio, kuris dingo iš

skridęs iš McChord karo lau
ko. Lėktuve buvo septyni la
kūnai ir spėjama, kad visi bu
vo užmušti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vakar buvo perorganizuotas Airijos kabinetas. Įėjo nau

jas finansų ministeris.
— Vokiečiams sustabdžius civilf gelžkelių judėjimą Vengri

joje ir Rumuhijoje, Balkanų šalyse pradėjo trukti maisto. Gelž- 
keliai yra užgrūsti aliejaus transportais į Vokietiją, ir ginklų, 
kariuomenės transportais iš Vokietijos.

— Detroite federalis teismas patraukė į teismą 35-is as
menis už kontrabandą ir butlegeriavimą. Tarp apkaltintų yra 
21 chicagietis.

— Franci ja paskelbė, kad Vokietijos verčiama ji moka už 
visus karo ir kitus produktus, kuriuos vokiečių okupacinė ar
mija sunaudoja.

vandenyną palaikyti anglų kon
trolėje.

Knox, kaip ir Stimson prašė 
kongreso nesuvaržyti preziden
tui Roseveltui rankų ir duoti 
jam teisę kad ir U.S. laivyną 
siųsti į Europos karo sritis, jei
gu ateityje Amerikos saugumas 
to reikalaus.

Knox kongresui taipgi pada
vė skaitlines, kurios parodo, 
kad Jungtinių Valstijų laivynas 
siekia 1,250,000 tonų Vokietijos 
ir Italijos — 850,000 tonų, o 
Japonijos 985,000. Skaičiuojant 
laivais Amerika turi 312, o dik
tatorių šalys — 658. Kaip tona
žu, taip atskirais laivais dikta
torių laivynas yra dvigubai di
desnis už Jungtinių Valstijų 
spėką juroje.

Green Už Ginklų Įstatymą.
WASHINGTON, 1). C., saus. 

17.—\Villiam Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
pareiškė savo pritarimą ginklų 
•statymui, kuris įgaliotų prezi
dentą teikti visakeriopą ginklų 
I>n<įSlbą Anglijai.
„ To įstatymo reikalu Stimson 
ir Knox šiandien liudijo kon
greso atstovų užsienio reikalų 
komisijai. Byloj (šeštadienį) 
liudys ginklų prod. virsiu ink ris 
Knudsen.

Vakar New Yorke savo pri
tarimą įstatymui dar kartą pa
reiškė republikonų kandidatas j 
prezidentus \Vmde l Willkie.

U.S. Stiprins Ryšius 
Su Meksika

\VASHINGTON, D. C., sau
sio 17. — Po prezidento Roo- 
sevelto inauguracijos pirmadie
nį Jungtinės Valstijos pradės 
eilę pasitarimų tikslu sustiprin
ti karinius ir ekonominius ry
šius su Meksika. Derybose ti
kimasi sutvarkyti amerikiečių 
aliejaus ir žemės nusavinimo 
Meksikoje problemas.

Ekspliodavo Amuni
cijos Dirbtuvė 
Bohemijoje

LONDONAS, sausio 17. — 
Patikimi šaltiniai sako, kad Po- 
lickoje, nacių užimtoj Čekoslo
vakijoje ekspliodavo didžiulė 
amunicijos dirbtuvė, užmušda- 
ma 80 žmonių. Įmonė buvo vi
sai sugriauta. Buvo didžiausia 
Čekoslovakijoje.
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Iš Pieta Amerikos
—————————————.

rarų. Ir tuomet latvių partija 
uždraudė savo nariams bendra- 
darbiauti ne partinėje literatū
roje, bet šis nutarimas neilgai 
tęsėsi, ypač pasipriešinus žy-

St. Miščikas-Žiemys. minusiam latvių poetui Rainiui

PLUNKSNOS DRAUGAI LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

(Tęsinys)
Tai pastabus ir gabus rašy

tojas ir tiesiog nedovanotina, 
kad tokį talentų nustelbia anal
fabetai.

Apie Klimavičių-Biednų šian
dien negalima dar spręsti kaip 
apie literatų, kol jis pats nepa- 
siliuosuos iš pančių, kurie jį 
varžo ir jis žus, jei juose pasi
liks. Tiesa, kai kurie artimi 
žmonės sako, jog jo kūryba la
bai gausi, turįs parašęs apie 2,- 
()()() eilėraščių jau neskaitant 
apsakymėlius, bet juos laikąs 
paslėpęs nuo skaitytojo, nes nė
ra kas juos spausdintų neap
karpęs, gi ten, kur neapkarpy
tų, nesiunčiųs, nenorėdamas 
prasižengti savo tariamai par
tiniai “nekaltybei”.

Kiek tiesos, sunku spręsti, 
nes asmeniškai su juo jau virš 
penkmečio nesusicinu, bet at
mindamas jo kūrybos tempų iš 
anksčiau, neabejoju.

Tai vienas iš daugelio pavyz
džių, kaip gyvenimo aplinkybės 
supainioja žmones ir apkausto

žmonės patys save pančiais, ku
rie toki dirbtini, sektantiški...

Kūryba, nesvarbu kur telpa, 
bet svarbu kas joje sakoma, nes 
ji skiriama skaitytojui, o ne re
daktoriui ir kiekvienas doras 
kūrėjas gali ir turi reikalauti 
vien vieno dalyko: “KAS PA
RAŠYTA — NIEKAS NETURI 
TEISĖS KEISTI!

Redaktoriams galima suteikti 
tik viena laisvė: talpinti arba 
netalpinti, o ne cenzorių, keitė
jų-

Bet tai jau sena liga komu
nistų partijoje, kurių savo laiku 
buvo užsikrėtus dargi Lietuvos

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

karu, 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketverge va

kare, 7 valandą.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

RADIOS 
po

$9.95 aukščiau.
50c įmokėti

$Q irw.ww aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

Komunistų spauda, grynai iš 
materialiu atžvilgio, nenorėda
ma mokėti honorarų ir norė
dama turėti dvasinę kontrolę, 
vergiją, stengėsi visų laikų va r-' 
žyti savy bendradarbių laisve 
tuo atžvilgiu, jog draudė ben
dradarbiauti ne komunistinėje 
literatūroje.

Dėl to kilo nemenkas kon
fliktas su Barbiusu Prancūzijo
je, kuris įkūrė su Roman Ro
landu komunistinį žurnalų Pa
ryžiuje ir pakvietė jame ben
dradarbiauti visus pažangiuo
sius rašytojus, bet pasipriešino 
ill-čias Internacionalas, norėda
mas juos monopolizuoti ir 
jiems primesti partinę discipli
nų: arba pas mus vienus arba 
mums jūsų nereikia!

Ir nors Barbinsiu atėmė sub
sidijas, anas nenusileido pareik
šdamas, jog geriau išeis iš šių 
edių, negu pasiduos šiai inkvi
zicijai ir tuomet rusai išrado 
naujų terminų: “sofputninky’' 
arba pakeleivių, kur galėjoVtilp-' 
bi visi tie, kurie nors nėra ko
munistai, visgi jiems artimi ir 
kuriuos nelietė disciplina.

Latvijos socialdemokratai

ir jo žmonai Aspazijai.
Bet Klimavičia dar tebesilai

ko šio nutarimo iš bolševikų 
tarpo ir netalpina savo raštų 
svetimoje spaudoje.

Tuo kenkia jis pats $au kaip 
kūrėjas ir liaudžiai, kuri daug 
ko išmoktų iš jo raštų, o tuo 
labiau nepateis namas jo žings
nis atmenant anaifabetin tls 
cenzorius, kuriuos šalia savęs 
turi.

Bet, kiekvieno pažvalga gerb
tina, kiekvienas įsitikinimas tu
ri būti šventas, jis žino ką da
ro, bet, sakau gaila, nes žmogus 
gali daug pasakyti, jei butų leis
ta jam pasakyti tai ką jaučia...

Trečias ir bene seniausias po
etas Pietų Amerikos lietuvių 
padangėje, yra Vilutis, buvęs 
Lietuvos konsulato tarnautojas, 
nuskriaustas, užuitas ponų visa
me kame, dargi savo sieloje.

Tai antra sektantizmo auka!
Jis skaitosi čia katalikišku ir 

tautininkišku poetu, nors nei 
prie vienų, nei prie kitų šioje 
siauroje žodžio prasmėje nega
lima jį sulig kūrybos priskirti.

Tai didesnė aplinkybių auka, 
negu Klimavičius.

Vilutis ne Pietų Amerikos pa
dangėje virto poetu, jis šį var
dų, nors neišgarsėjusį, parsivežė 
iš Lietuvos po savo gan gausaus 
bendradarbiavimo žurnale “Kul
tūra”, kurį negalima skaityti 
nei tautininkišku (partijos at
žvilgiu), nei katalikišku.

Atvykęs čion vargo kaip ir 
visi kiti emigrantai, nes dirbo 
skerdyklose; dirbo, kur gavo 
darbų iki pagaliau, dėka bene 
pirmo konsulo Skinkio, pakliu
vo konsulatan ir vėliau pašinu-

Žiną musų brolio literato varžo, 
gėdija; mes prisilaikome kaip’ šiandien jis, Lietuvą nelaimę 
kunigai savotiško dėsnio: Da-( ištikus, išsiliuosavo iš savo po- 
fyk ne taip kaip aš darau> bet 
kaip sakau.

To neišvengia, bent išimties 
nesudaro, nei Khmavičia, nei 
tuo labiau Vilutis, kaip niekas 
kitas, skirtumas tik tas, kad 
mes seniai, pvje jų skaitau ir 
save, to nebijome, dargi nesi
stengiame, kaip artistai kine? 
slėpti savas nuodėmes, bet kiti 
dar tai skaito kažkuo baisiu, 
nors ir mes nesukome, kad tai 
girtinos musų ypatybės, bet ką 
padaryki?...

Ir Vilutis bene kukliausias, 
daugiausia užsidaręs savyje, la
biausiai bijąs viešumos ir todėl, 
nors jis skaitosi gausingiausių 
ir seniausiu poe|u, visgi savo 
vardo svarumu šios vietos ne
užima, nors galėtų.

Tai svajotojas, kaip kiekvie
nas žmogus užsidaręs kamba
ryje ir nepatenkiiitas realiu pa
sauliu. Tai savotiškas gimnazis
tas svajojus aįiite prietikius ir 
negalėdamas jų pergyventi, 
bent savo kūryboje duoda va
lių savo lakiai fantazijai. Aš jį 
pavadinčiau “Prarasto Rojaus” 
poetu, nes jis nori gyventi lai, 
ko nėra pasaulyje jis dedasi 
akinius, labai grąžius, bet ne
jaugi nirto to pasikeis gyveni
mas ?

Bet žmogus kuria savo sielos 
vedamas. Jis toks ir tuo išsem
ta tema, bet svarbiausia tai, jog 
jis savo kūryboje Pietų Ameri
koje dar nepasirodė tokiu, ko- vijšiuje. Pražuvo ir vargu ar 
kiti jis yra dargi “įkvėjimo” jheaįsikels kada nors, ko labai 
•syšo” pagautas. Į gaila...

Jis taip pat varžėsi ir tebesi* Adomas Liąčas, pradėjęs taip

nų valdžios ir gal pamatysime 
Vilučio antrąjį veidų, tikrąjį, 
nors svajingų, bet ryškesnį.

Tai dar užburtas ekspresio
nistas, kas visai jo nevulgariai 
Sielai neatatinka ir smarkiai 
klysta, jei galvoja, kad ir kve
palais persisunkusiais spiauda- 
lais galima parodyti sielų arba 
krentant į antrų kraštutinumų, 
puikiomis spalvomis uždažyti 
gyvenimo realybę.

Bet spręsti apie Vilutį šian
dien sunku, jis dar dvilypis: 
vienokis buvo Lietuvoje, kito
niškas Pietų Amerikoje, ir jau
čiasi, jog čia jis buvo “falšy- 
vas” ir tik šiandien, virtęs lais
vu žmogumi ne tik nuo tauti
ninkų, bet ir nuo katalikų, pa
sirodys tikras. Tuomet pakalbė
sime apie jį plačiau.

Tai žymiausi Pietų Ameri
kos lietuvių poetai, visi trys dar 
nepasiekę savo kūryboje aukš
čiausio laipsnio ir todėl iš jų 
galima <lar daug tikėtis, jie dar 
mums suteiks ne vienų malonių 
valandėlę savo kūryba.

IV.
Daug blogiau su beletristais. 

Turėjome jų keletą, liet pasku
tiniu laiku nesigirdi, nutilo. 
Turėjo nemaža šancų išsidirbti 
urag va j ietį s Gtu nba ragi s-Aibė, 
bet nuskendo gyveninio dumb
lyne, nepratęs jokiam darbui, 
neįstengė išsilaikyti ne tik li
teratūroje, bet ir gyvenimo pa-

pat “Dabartyje” su savo “Be
darbio Dienoraščiu”, užsidarius 
žurnalui — kol kas nemėgina, 
jent nesirodo, matyti, galutinai 
pasirinkęs eilėraščius ir tik Kli- 
njavičia-Biednas retkarčiais, bet 
ir vis rečiau, debiutuoja vienu 
kitu apsakymėliu.

Beletristams čia sunku pasi
reikšti dėl musų spaudos neiš- 
siplėtimo: visi laikraščiai savai
tiniai ir, aišku, vengia talpinti 
ilgesnius, tąsomis, beletristikos 
dalykėlius, gi trumpus nebe kas 
sugeba parašyti ir kiekvienas 
nori išsilieti plačiau.

(Bus daugiau)

Garsinkite “N-nose’

tos pusės dauguma 
socialde

mokratai, bet jų raštai tilpdavo 
Įvairiuose svetimuose žurnaluo
se, gi grynai socialdemokratinė 
spauda būdavo užpildoma an
traeilių rašytojų, nes ji neįsleli- 

■ ge mokėti tokių aukštų hono-

Cia gyvenimo atžvilgiu galė
jo atsigauti, nors neužsiėmė 
kokaino kont^aljfanda?, k^ipfan- 
tras jo darbo k^egii Stėponai- 
tis išnaudodamas1 diploniatin.us 
paketus.

Bet dvasiniai žuvo.
Savo naujų ponų nebuvo su

prastas, nes anie skaičiavo žmo
gaus vertę ne sulig kūrybos, bet 
išvystytos demagogijos bei 
šmeižtų prieš savo artimų, o tai 
jau ne Vilučio sritis. Jis per 
daug kuklus, perdaug nori pasi-

pelė nuo beslankiojančių žemė-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

, iAMBVLANCE '
| “ DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 072?

T~A_ • koplyčios visose
JL—//y Jkv. cl 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio h* Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westemav. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. L, VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel7^Iemločk^5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland* A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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.

KHAIAUCIAI

*9.50

geriausių
57.65

COPR. 1940, NEEDLECRAFT SERVICE, INC 

CROCHETED CHAIR SĖT PATTĘRN 2723, 
2723 — Mezginiai kėdei padengti

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

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

viršijo, matė juos kiekviename 
kampe ir dargi ant savo stalo.

Rašė, tilpo vienas kitas eilė
raštis vietos lietuvių tautinėje 
bei katalikiškoje spaudoje, išlei
do savo kartu vienų savo eilė
raščių rinkinį, pirmas musų

bet nepasiekė dargi to kūrybos 
laipsnio, kurį buvo išsidirbęs 
Lietuvoje savo1 literatūrinio

LIETUVIAI

DR.HERZMAN
‘ IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ifttt IIIMII IC'III tl II 111 II I IM^It

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NARIAI
A

Chicagos,, 
Cicero 
Lietuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos

A'

savo

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

ANTHONY B. PETKUS
6812 So< We$tern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phonę GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted *L, Chicago m.

Ci8 įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2723

Ir jam kenkė cenzoriai, kito
niški, gal ne toki žiaurus, bet 
pavojingesni, negu Klimavičiui, 
nes Klimavičius pats sau užsi
dėjo pančius ir jų nutraukimas 
jam nieko negali pakenkti, gi 
Vilutis . tuos pančius nešė dėl 
gaunamo duonos kąsnio.

Nenorėjo prasižengti 
duondaviams.

Ir jis, kaip Klimavičius gyve
na dvilj'pį gyvenimų: asmeniš
kų, kurį stengiasi užtušuoti, ku
ris nesutinka su miesčioniškos 
doros taisyklėmis ii’ kūrybinį*

Koki puikus laikui butų, jei 
musų brolis literatas įsteigtų 
taip idealiai gyventi, kaip idea
liai rašo ir skelbia! Bet 
bukite tikri, jis nieko įdomaus 
neparašytų, nes kiekviena kūry
ba labai artimai susirišus ąu 
nuodėme, anot Pšebišefskio, jei 
neklystu.

Nei Tolstojus, nei Dostojevs
kis, nei kas kitas negalėjo būti 
savų kūryboje vaizduojamų 
Jidvyrių teigiamais tipais, nes 
kaip karts gyvenime buvo tik 
neigiamais, neigiamais suvd 
meniškame gyvenime. Tai am

.X»v I

1

J. MULEVIČIUS
4348 8. California Avenue Phone LAFayette 3572

P J RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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. 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 0994~

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofięo 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

I1

YARdfi 1419 V

L J. ZOLP
1646 West 46th Street - Phone YĄRds 0781

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbotn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Luuąnica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1270

4»............... .. ........ —............ ................    >i4
ALBERT V. PETKUS

4794 So. Weštėtn Avenue Phone LAFayette 8024

/ ANTANAS M. PHILLIPS
^3307 Litijanica Avenue Phone YARds 4908

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

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

Telefonas SEEŲEY 7330
Namų telefonas Brunswick 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.

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 SALLĘ STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki U >90 ryto.

8149 80. HALSTED STREET 
TeL VIŲtory 2679

j

A et

| Vardas ir pavardė

| Kdrenas

I Miestas ir valstija..



Šeštadienis, sausio 18, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

DENCIJOS
Hart, Mich.

Nauijenieėiai Alsinaujina 
“Naujienas” 19bl Metams

Anų dienų atsinaujino pre
numeratų už “Naujienas” Juo
zas Kičas, Pentwater, Mich. 
didelio ūkio ir kelių šimtų 
obuolių medžių sodo savinin
kas. Kičas turi gražių šeimynų, 
augina dvi dukteris ir vienų 
sūnų. Vyresnioji jau bene tre
ti metai mokytojauja pradi
nėj mokykloj. Sūnūs Jonas dar 
tebelanko aukštesniųjų mokyk
lų. Jauniausioji dukrelė. Elz- 
bieta-Jonita dar namie su ma
myte. * * *

Ir Jonas Ripalius atsinauji
no “Naujienas”. Jis irgi turi 
gražų ūkį, kur turi užtektinai 
darbo. Jis mat kaip našliukas 
turi atlikti nelik gaspadoriaus, 
bet ir gaspadinės darbų. Bet 
Ripalius sako, “Nežiūrint kiek 
aš darbo turiu, be ‘Naujienų’ 
būti negaliu. “Naujienose” ran
du teisingas viso pasaulio ži
nias.”

& *
Atsinaujino “Naujienas” ir 

Alex Andriulis, kuris sako, kad 
“Naujienos yra jo pirmas ir 
skaniausias kųsnis per pietus 
ir per vakarienę.
“Kada sėdu prie stalo valgyti, 
tai būtinai pirmiausia pažiū
riu į los dienos ‘Naujienas’ nes 
žinau, kad ten visados manęs 
laukia teisingos žinios,” An
driulis sakė. Andriulis yra gra
žios šeimos tėvas.

Vyresnysis sūnūs, jau už
baigęs aukštesneję mokyklų, 
dabar padeda levui gaspado- 
riauti. Jaunesnysis suims te

belanko pradinę mokyklų. 
Duktė Amilija taip pat jau 
baigus aukŠt. mokyklų. Ji už 
savo gabumus gavo net du 
auksiniu hiedaliu. O 1938 me
tais, Hario Liet. Amerikos Pi
liečių Kliubo piknike ji buvo 
išrinkta “gražiausia lietuvaitė 
—gegužes karalaitė”. Dabarti
niu metu Amilija gyvena Chi- 
cagoje kur turi gera vietų. Yra 
susižiedavus su puikiu vaiki
nu Povilu Viršilų ir balandžio 
mėn. klaups prieš altorių.

Ponia Andriulienė Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėse lankė
si Chicagoje kur sako labai 
linksmai laikų praleidusi. Sa
ko aplankė daug pažįstamų ir 
draugų. Su kai kuriais kaip 
ponios Kaspariiinas, Siepinas 
ir Mockus, ji nebuvo per dvi
dešimt metų mačiusis.

Būdama Chicagoje ji daly
vavo ir “Naujos Gadynės” cho
ro bankinio kuris jai labai pa
tiko. Ypač daug mums pasa
koja apie gražų Josephine 
Milleriutės ir kitų dviejų mer
ginų trio, Aldonos Grigoniulės 
solo, ir abelnal apie J. Byans- 
ko vedamo choro dainavimų.

& & *
KITOS HART ZINUTĖS ’

Hario naujienos nekokios. 
Per šventes savųjų aplankyti 
iš CCC Capmp keturi sporte iai 
parvažiavo ir norėjo pasiro
dyti kaip smarkiai jie moka 
automobiliu važiuoti. Beprotiš
kai važiuodami pačiam mies
telio vidury užmušė ant vie
tos Mrs. Lola Vali. Automobilį 
vairavo Robert Vi tema.

M' ve 
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Petras Šimkus, kuris per pa
skutinius kelis metus blogai 
jautėsi, buvo sunkiai plaučių

NAT1JIENŲ-ACME Telephoto
ŽMOGŽUDYS A P K A IŠ

TINTAS. — Anlhony Espo- 
sito, vienas iš dviejų bro
lių, kurie anų dienų pada
rė apiplėšimų Ncw Yorke 
per kurį du žmonės už
mušta, apkaltintas kaip da
lyvavęs nusikaltime. Pa- 
veikse matolme jį priešinan
tis poicijai nežiūrint, kad 
jo rankos surakintos. New 
Yorko policijos komislonie- 
rius jį ir brolį nušautų 
plėšimo metu, pavadino 
“pasiutusiais šunimis.”

tarų ženiės ir duota įsakymas 
kiek jis turi iš jos išauginti. Jei

kas su šeima metami iš namų. 
Ir žemė ir nuosavybė dabar 
valdžiai priklauso.

Mažųjų Tautų Viltis.
Gabaliauskas labai plačiai ir 

labai aiškiai nušvietė visų Lie
tuvės padėtį. Palietė ir ko gali
ma tikėtis iš ateities. Jis sako, 
kad kada demokratijos sutriuš
kins Europoj besiaučiančius 
piktadarius, Stalinų, Hitlerį ir 
Mussolinį, tai mažes oms tau
toms vėl sugrįš laisvės dienos.

Po prakalbų teko susipažint 
su Gabaliausku. Jo visas turtas 
liko Lietuvoj. Džiaugiasi, kad 
galėjo su žmona ir kūdikiu gy
vi pabėgti. J~s:j Reporterė

Dabar Amerikoje
Gamina Lietuviškos
Rūšies Kumpius
Sako Skonis, Kaip Importuotų 

Kumpių.
BALTIMORE, Md. — Alek

sandras Rozenbergas, buvęs 
Lietuvos “Maisto” bendrovės

B. Allcn (Juozas B. Aleknavi
čius), Baltimorės jaunas lietu
vių biznierius, sudarė su Albert 
F. Goetze, Ine., sutartį gamini
mui lietuviškos rųšies kumpių. 
Kumpiai jau gaminami ir sty- 
liuojami, “Rūta Brand, Lithu- 
anian Style Hrm”. Juos gami-

na Goetžę firma, o distribu tuo
ju Rozenbergas ir Aleknavičius.

Pagal Lietuviškų Receptų.
Rūtos kumpiai yra sutaisyti 

pagal geriausių Lietuvoj išd.rb- 
tų kumpių receptų ir jie labai 
gerai parsiduoda ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp amerikonų.

Gerumų lietuviškų kumpių 
patyrė šios šalies žmonės kai 
"Maisto” bendrovė savo pa
ruoštus valgomuosius produk
tus valgomuosius produktus A- 
merikon siuntinėjo. Tais lai
kais Aleknavičius Baltimorėn 
traukdavo kumpius vagonais.

Kaina Kaip ir Vietinio.
Dabar, palyginamai trumpu 

laiku, Rozenbergas ir Alekna
vičius Rūtos kumpius jau gana 
plačiai paskleidė. Jie jau turi 
sekamus distributorius: Bal
kaus krautuvė, West Lynn, 
Mass.; P. W. Rounsevell, Ine., 
Boston* Mass.; Victor Abeca- 
nus, Ne\v Britain, Conri.; N. 
Williams, Wilkes-Barre, Pa.; 
A. Vikrikas, Brooklyn, N. Y.; 
M; A. Pilko, Reading, Pa.; 
Antanavage, Shėnandoah, Pa.; 
J. Kircher, Rochester, N. Y.; 
Mary Wallace, Massapcąua. 
Lorig Island, N. Y.

Kumpiai pars'ducdj ta pačia 
kaina kaip ir parinktiniai vie
tiniai kumpiai; bet Rūtos kum
piai yra daug skanesni, š.el.es- 
nio skonio.

Rūtos kumpių gamyba ne 
vien tik gamina geriausios rų
šies kumpius, bet ir palaiko lie
tuviškų prekyba ir lietuvių var

dų Amerikos maisto rinkoje.
Jei kas nori gauti Rūtos 

kumpių, arba nori būti tam 
tikruose miestuose bei srityse 
distribu toriais, tesikreipia: Ro- 
senberg and Allcn, 2401 Sin
clair Avenue, Baltimorc, Md,

Rep.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 16. — Oro biuras telegra
favo perspėjimus laivams At- 
lantike, kad į šiaurę nuo Vir
tiniu Capes siaučia smarki vie
sulą.

Real Estate Paskola, 
kurią gauni iš Chi
cago City Banko yra 
“tailor made” pritai
kymui prie jūsų ap
linkybių. žemos pa
lūkanos visados. F. 
H. A. ir Paprastos 
sąlygos, iki 20 metų. 
Jei nori pirkti, staty
ti ar refinansuoti, at
eik ir pasikalbėk su 
mumis.

CHICAGO CITY BANK
and TRUST Company

,'Halsted at 63rd St. Wcntworth 8800

Turtas Virš$5^00,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Under. U. S.,GovI,' Supervision
•Z* • .M . •*. ‘ .

FEI)t:PAL,SAVIN(,S
LOAN ASSOClATlONof Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

15 °/0N SAVIN cs '■ 
WX/0 £ IN VESTM E N TS 
Curreiif. Rafe , . Sharc Ąccounts

TdYKAI! ICOUPONI DYKAI!
ATNEŠK SĮ KUPONĄ SU JŪSŲ UŽSAKYMU 

DLL PUIKIAUSIO PASAULY
BLUE FLAME RANGE ALIEJAUS IŠ

3535 So. Oakley Avė. VIRginia 3344
IR GAUSI — VISIŠKAI DYKAI — PENKIS GALIONUS 

MUSŲ BLUE FLAME ALIEJAUS SU JŪSŲ
PIRMU ORDERIU

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

'8
- - r-r-*—t . į i

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, nx.

rICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
usokius rakandus bei Štorus, 

Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
šaukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

ateikite j Pbillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
$0.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
Iiena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 .
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MA6KALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų den tįstų.

'kibimai Naujienose 
i uodą naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos

uždegimu susirgęs. Gulėjo Lu- 
dlngtono ligoninėj. Dabai* jau 

' sugrįžo namo, bet apie ūkį 
mažai dar gali veikti. Sūnūs 
ir žmona gaspadoriaiija ūky 
ir prižiūri ligonį. , ,u, <

& & & . * ' *
Pereitų sekmadienį su G. Va-' 

slliauskais aplankėme A. Mil- 
lerius, Shelby, Mich. Onutė 
Millerionė labai patenkinta u- 
kininkės gyvenimu. Sako vis
ko turi ko tik širdis trokšta. 
Švarus oras, švieži valgiai, pie
nas, suris, k aušiniai. į miestų 
sako jau negrįžtų gyvent. At
sinaujino “Naujienas”.

Antanas Milleris sako pava
sarį važiuos į Evanstonę pas 
brolį, gplfininkę J. C. M’illerį 
gėlių sodinti ir golfo pievas 
dabinti. Marė Dundulienė

Binghamton, N. Y.
Iš Lietuvos Atvykęs Gabaliaus

kas Pasakojo Apie Padėtį 
Tėvynėj.

Kas atvyko sausio 7 d. pasi
klausyti Stasio Gaba iausko 
prakalbų apie Lietuvę, tai buvo 
patenkintas tikrai vertai pralei
dęs vakarę. Gabaliauskas, ne
perseniai iš Lietuvos atvykęs 
profesionalas, kalbėjo nuošir
džiai ir atvirai, nedarė jokių 
blėdingų perdėjimų.

Gabaliauskas pasakojo, kad 
Rusija iškarto pasižadėjus Lie
tuvai įvežt tik 40,000/ niekam 
nesakius ėmė ir suvirš pusę mi- 
liono privarė. Mokyklos ir vals-

vatinės patalpos tapo paversta 
rusų kareivių stovyklomis.

“Komunistinė Diktatūra”.
Rubežiai užsidarė. Patriotai 

ir nepriklausomybės šalininkai 
atsirado kalėjimuose. Vieton 
žadėto nelietimo Lietuvos ne
priklausomybės įvesta komuni
stinė diktatūra.

Ęalbėtojas aiškino, kad tos 
“džiaugsmo gėlės” apie kurias 
komunistai gyrėsi, buvo meta
mos pulkelio komunistų, dau
giausia žydų. Jie už metimų ga
vo tarnybas.

Ūkininko padėtis šiandien ap
gailėtina. Palikta jam 30 hek-

MADOS

Sekite Šiuos Vartotų Karų 
Patarimus B

taupyk B
_ant pirmu išlaidų. Ju- u| 

I su Chevrolet dylenų var- ■ 
totų karų kainos pritai- ■ Į kintos išpardavimui sau- H 
Isylę' taupyk I 
1 —ant tolimesnio jūsų ka- W 
| ro kainos nupuolimo. Iš- D 
| mainyk ant vėlesnio vai- n 

toto karo dabar. t
TAUPYK

_ ant žiemos išlaidų. Iš- I 
mainyk ant Chevrolet į 
dylerio “žiemai pritai
kinto” vartoto karo.

TAUPYK
, —skirtumą tarp šiandie

nos žemų kainų ir kainų
| kurios galios pavasarį.

TAUPYK
I —pataisymo išlaidas. Iš- 
I mainyk seną karą ant 
I atnaujinto iš savo Chev- 
I rolet dylerio dabar.

Pirkėjams
PIRK ""T 

_ U u r milionai _ perka! I 
11 177 078 žmonės pirko! 
vartotus karus nuo Che
vrolet dylenų per pasta
ruosius septynis metus. |

PIRK
—kur gauni geriausias 
vartotų karų vertybes. 
Visados galite tikėtis, ge; 1 
riaušių pirkinių is saly] 1 
lydinčių vartotų karų I

į vertelgų. Į
PIRK I

I _ kur gauni “QUĄL1TY I
I OK” vartotus karus ze- Į 
| momis kainomis. I
I P1RK ' 

| —kur dyleriai turi pil- 
I niausius ir modernis- 
Į kiaušius įrengimus at- 
1 naujinimui.

DfiKA entuziastiško priėmimo 
kurį publika suteikė naujam 
Chevrolet, jūsų Chevrolet dylo- 

ris priėmė mainoms daugiau pui
kių vartotų karų negu praeityj. 
Jis turi didelį .pasirinkimą, is vi
sokiausių išdirbysčių ir modelių.

VISOS KAINOS 
DABAR GREITAM 

PARDAVIMUI
Kadangi tiek daug dabar reika
lauja naujų Chevrolet, Chevrolet 
dyleriai turi sumažinti savo stoką, 
kad padaryti vietos naujoms iš- 
mainoms. Kainos kalba garsiau 
nei žodžiai. Pamatyk savo Chev
rolet dylerį šiandien dėl nepa
prastų vartotų karų bargenų.

No. 4631 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20 taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, 44, ir 46.

Norint gauti vienę ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde 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 DepL, 1739 
So. Halsted St„ Chicago, I1L

fikk, kur milionai a
SOLET DYLERIA! yra pas1uu^vV‘ 
PINTAI Vartotų KARŲ^teS

PAMATYKITE SAVO VIETINI

CHEVROLET DYLERĮ c$VBSfio ,

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, ChleMe, HL 

Čia įdedu 15 centų tr prašau

atsiųsti man pavyzdį - - 
Mieros ...... ............... . per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestu ir vslMHųf
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Diskusijos ir debatai
Svarbus Apsigynimo bilius (arba, kaip kiti jį vadi

na, Britanijai padėti bilius), kurį Roosevelto administra
cija neseniai j teikė J. V. kongresui, dabar yra svarsto
mas atstovų buto užsienių reikalų komisijoje.

Komisijos pirmininkas, Sol Bloom, kviečia biliaus 
rėmėjus ir priešus išreikšti savo nuomones. Pirmiausia 
buvo pakviestas valstybės sekretorius Hull, paskui karo 
sekretorius Stimson. Kiekvienam jų išdėsčius savo ar
gumentus, kodėl bilius privalo būti priimtas, administra
cijos šalininkai ir priešai statė jiems įvairius klausimus.

Po jų bus pakviesta eilė kitų, pritariančių ir nepri
tariančių, “liudininkų”. Kai diskusijos komisijoje pasi
baigs, tai komisija padarys savo išvadas ir pateiks bilių 
su savo rekomendacijomis visam atstovų butui svarstyti. 
Buto posėdžiuose eis debatai ir bus balsuojama, priimti 
bilių ar atmesti.

Kai atstovų butas bilių priims, tai prasidės panaši 
procedūra senate. Senatui priėmus bilių, jeigu pasirodys, 
kad jisai skiriasi kame nors nuo atstovų buto biliaus, — 
abeji rūmai išrinks savo įgaliotinius į komisiją tiems 
skirtumams išlyginti. Komisijos paruoštas raportas (ga
lutinai sutarta biliaus forma) bus pateiktas kongresui, ir 
vėl atstovų butas ir senatas turės savo posėdžiuose svar
styti ir balsuoti, ar tą abiejų pusių pasiūlytą įstatymo 
sumanymą priimti, taisyti dar kartą ar atmesti.

Po to, kai bilius pereis per šitą paskutinį “koštuvą’’, 
jisai bus paduotas J. V. prezidentui pasirašyti. Prezi
dento parašas pavers jį “aktu” arba krašto įstatymu.

Reikia pridurti, kad tuo laiku, kai šitos diskusijos 
ir debatai eina kongrese, paminėtasai įstatymo sumany
mas yra visą laiką svarstomas susirinkimuose, laikraš
čiuose ir per radio. Kiekvieną dieną įvyksta daugybė mi
tingų įvairiuose miestuose; administracijos priešai ir rė
mėjai, o taip pat ir visokių kitokių nuomonių žmonės 
pasako, ką jie mano apie tą dalyką. Daugelis siunčia laiš
kus ir telegramas kongreso nariams ir prezidentui, pa
tardami jiems priimti tokį arba kitokį nusistatymą.

/ Tai yra amerikoniškas, demokratiškas įstatymų da
rymo būdas. Galima jo nelaikyti tobulu. Tikrumoje jisai 
ir nėra tobulas, nes, sakysime, to paties sumanymo svar
stymas dvejuose kongreso rūmuose bereikalingai sugai
šina daug laiko. Bet niekas negali sakyti, kad šitaip vi
sapusiškai ir laisvai išdiskusuotas įstatymas “sunaikins 
demokratiją”, kuomet jisai bus priimtas.

Tokį “baubą” piešia kai kurie republikonai, norėda
mi sutrukdyti Apsigynimo biliaus priėmimą kongrese. 
Juo bando nugąsdinti publiką, deja, ir socialistas No'r- 
man Thomas, kuris užvakar viename mitinge pareiškė, 
kad šis įstatymo sumanymas “atsuktų istorijos laikrodį 
atgal ir užmuštų atstovybės principu paremtą valdžią”. 
Gražiai skambanti frazė, bet be turinio!

Kuomet žmonių atstovai, niekieno neterorkuojami 
ir nepapirkti, nutaria laikinai suteikti nepaprastą galią 
vykdomajam valstybės organui, tai jie demokratijos ne
užmuša, o tiktai paruošia demokratiją sparčiam ir ener
gingam veikimui. Daug demokratijų žuvo kaip tik dėl 
to, kad jos perdaug kalbėjo, bet nesugebėjo krizės va
landoje veikti.

Bet “žinojimų” tuo tarpu paliksime šalyje ir pažiu- ; 
rėsime, apie kų čia eina kalba. Svarstant kokį nors klau
simų, pirmiausia reikia ■aiškumo apie tai, kas yra svars
toma. , '

Kas gi tie “žmoniškumo principai”, iš kurių susideda 
dorovė? “Tėvynės” redaktorius mano, kad jisai turi at
sakymų į šitų klausimų, būtent:

“Pats suprantamiausias ir pats svarbiausias 
žmoniškumo principų yra išreikštas vienu žodžiu 
‘NEUŽMUŠK’.”
O kitas žmoniškumo principas, tur būt, yra “NE

VOK”, dar kitas — “NESVETIMOTERIAUK”, ir t.t,.
Bet čia yra sumaišyti du visai skirtingi dalykai: tai

syklės ir principai. Jeigu tam tikros dorovės taisyklės .— 
kaip, sakysime, tos, kurios yra išreikštos “Dešimtyje 
Dievo prisakymų”, yra paremtos dorovės principais, tai 
tatai dar anaiptol nereiškia, kad jos pačios yra dorovės 
principai. Principas yra gilesnis dalykas, negu taisyklė 
arba prisakymas arba įstatymas.

Tai nėra tuščia kazuistika, bet labai rimtas skirtu
mas, kurio reikia neužmiršti, norint suprasti dorovės 
klausimus. Imkime tų .patį prisakymų “Neužmušk”. Ar 
kiekviename atsitikime žmogus pasielgia nedorai, kuo- 

jisai jį sulaužo? Anaiptol. Jeigii žmogus yra užpul
tas ir jisai neturi kitokio budo atsiginti, kaip tiktai už
mušdamas užpuolikų, tai nei teismas, nei to žmogaus 
kaimynų opinija jo nepasmerks už tai, kad jis užmuš. /

Ne gana to. Jeigu užpuolikas grasins gyvybei kito 
asmens, kurį ginti yra žmogaus pareiga (žmonų, kudik 
ir t.t.) — ir jeigu pebus kitokio budo jį apginti, kaip tik
tai užmušant užpuolikų, — tai to žmogaus pareiga bus 
užpuolikų užmušti, čia turime pavyzdį, kur užmušimas 
darosi ne tiktai pateisinamas, bet virsta MORALINE 
PRIEDERME.

Iš to aišku, kad DOROVĖS PRINCIPAI yra kas 
nors visai skirtinga nuo prisakymų “Neužmušk”, “Ne
vok” ir t.t.

Kuomet mes paimame “prisakymą”, t. y. praktiško 
gyvenimo taisyklę, ir bandome paversti ji “principu”, tai 
pasidaro — dogma!

Dabar “Tėvynės” redaktorius, gal būt, supras, kad 
jo priekaištas tiems, kurie atmeta dogmatišką karo 
smerkimą, buvo be pagrindo.

Dorovės principai nesako, to ir to nedaryk arba tą 
ir tų daryk, bet nurodo tam tikras žmoniškumo vertybes, 
kurias reikia pasverti, svarstant savo pasielgimus.

Tų vertybių yra didesnių ir mažesnių, ir neretai 
tenką tąrp jų pasirinkti. Kas mažeąneį vertybei paauko
ja didesnę taš elgiasi nedorai. ,

Karas praryja daug žmoniškumo vertybių — tai vi
si žinome. Bet jeigu užpulta šalis nesipriešina, kuomet 
ji gali priešintis, tai ji kartais pražudo daug daugiau, 
negu kad butų pražudžius, gindamasi: ji pražudo laisvę! 
Vergovė laisviems žmonėms yra baisesnė nelaimė, negu 
mirtis.

Todėl apsigynimo karas nuo Hitlerio yra pateisina
mas aukščiausiais dorovės principais.

davė “Balti Kalnai”; aplink 
Karpatų kalnus (kalnai, atro- 
dantieji, kaip “karpos“ ant ran
kos); Italijoje — prie upės Ti- . 
ber, kurios tikras lietuviškas 
vardas buvo “Duburys”, ir t.t, 
Adomas su Jieva rojuje . taip 
pat kalbėjo lietuviškai.

Taigi lietuviui atkeliavo ir į 
piet-vakarinį Europos kampą, 
kuomet kitokių gyventojų tenai 
dar nebuvo. Tame plote, kur 
dabar gyvena ispanai, apsistojo 
aukštaičiai, o arčiau prie At
lanto krantų—žemaičiai. Tiems 
kraštams tuomet dar jokių pa
vadinimų nebuvo duota.

Kartą žmogus keliavo per 
Pirėnų pusiausalį iš rytų į va
karus ir atvyko į tas vietas, 
kur buvo apsigyvenę žemaičiai. 
Paklydęs, jisai ėmė klausinėti 
kelio. Vienas žemaitis, jo užkal
bintas, parodė jam ranka, kuria 
kryptim eiti, ii- tarė žemaitį 
kai: “Par tu galu!”

Paėjęs kiek, keliauninkas, 
norėdamas būti tikras, kad ju 
sai nenuklydo nuo parodyto 
kelio, užkalbino kitą žemaitį. 
Tas vėl mostelėjo ranka ir sa
ko: “Par tu galu!”

Tokiu budu tas kraštas buvo 
pramintas “Partugalija”. O ki
tos tautos tą vardą truputį iš
kreipė, ir dabar jisai yra išta
riamas, kaip Portugalija.

KAS “IŠVADAVO” 
LIETUVĄ?

Dorovė ir dogma
Neseniai mums teko šioje vietoje nurodyti, kad į ka

rą nereikia žiūrėti dogmatiškai. Tokia “dogma”, kuri sa
kytų, kad karas visose aplinkybėse privalo būti atmes
tas, butų klaidinga.

“Tėvynė”, kurios išvadžiojimai apie karą ir pakar
tojimas vienos ištraukos iš “Naujienų” straipsnio paska
tino mus tas mintis išreikšti, dabar bando mums atsa
kyti. Ji sako, kad savo darbuose žmonės privalo visuo
met atsiminti tam tikrus žmoniškumo principus, kurie 
yra vadinami “dorove”.

“Tie žmoniškumo principai”, tęsia SLA. orga
nas, “nėra dogmos. Juos vadinti dogmomis galėtų 
tik žmogus, kuris žodžius vartoja labai savotiškai ir 
pats nežino ką kalba.” • .
Panašiai išsitarti “Tėvynės” redaktorius mėgsta 

dažnai Kas kalba ne pagal jo filosofiją, tas “nežino ką 
• kalba

St. Miščikas-žiemys.

Del straipsnio apie Trockį
. (PASTABOS PRIE PASTABŲ)

(Štame 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.)

Ir todėl aš nesu šalininkas to 
sektinio klasių paskirstymo, 
kurio nėra ir kuris, jei, pavir- 
šutiniai žiūrint, yra, tai vien 
dėl viešpataujančios ūkio siste
mos, kuri leidžia susikurti sa
votiškiems luomams ne kilmės 
atžvilgiu, bet ekonominiu pajė- 
gurnu, bet kas pražūva, tai sis
temai pasikeitus arba, kitais žo-

džiais tariant, neleidus niekam 
naudotis daugiau visuomenės 
turtu, kaip kitam, neleidžiant 
kaupti ir tą kaupimą vartoti 
kaip ginklų, jėgų prieš kitų.

Bet kartu negalima paneigti 
fakto, jog tas vadinamas egzal
tuotas klasių kovos šūkis suda
rė labai daug bledies ir juo pa
sinaudojo dargi fašizmas, kuris 
iš karto šaukė proletarijatą sa- 
von pusėn, siūlydamas jam iš
kovoti beluominę visuomenę, 
pagaliau pats virto visų luomų 
parazitu.

(Bus daugiau)

REŽIMAS IR RĖŽIMAS

Nepriklausomos Lietuvos val
džią bolševikai labai dažnai va- 
dina “kruvinuoju režimu”. Vie
nas musų skaitytojas stebisi, 
ką tie žodžiai gali reikšti. Jisai 
pats bando juos išaiškinti taip: 
Senoji valdžia taip rėžė bolšc« 
vikams, kad jie to “kruvino re
žimo” nebegali užmiršti ir “lo
ja, kaip šunelis prieš piėnulį!”

Bet tikrumoje žodis “reži
mas” reiškia valdžią.

Jisai yra paimtas iš francu- 
zų kalbos. Prancūzų žodis “re
gime” yra kilęs iš lotyniško žo
džio rego, kuris reiškia “val
dau”. Iš to paties žodžio yra 
padarytas ir lotyniškas žodis 
“rex” — karalius.

Žodį regime (ištark: režim) 
prancūzai vartoja dažniausia 
pažymėjimui ne tiek vyriausy
bės, kiek politinės ir socialinės 
santvarkos. Jie, pav. sako: “An- 
cient Regime”, kalbėdami apie 
“senąją santvarkų”, kuri Fran- 
euzijoje viešpatavo iki 1789 
metų revoliucijos.

šita prasme tas žq$s yra 
vartojamas ir kitose kalbose, 
kurios pasiskolino jį iš francu-

Režimas, kaip matome, su 
“rėžimu” nbturi nieko bendro, 
neturint didelio panašumo tų 
žodžių skambėjime. Rašyboje 
juodu atskiria tiktai taškelis 
ant raides e, Pasirodė, kad tie

taškeliai lietuvių rašyboje yra 
svarbus dalykas.

—x—
Kalbant apie garsinį panašu

mą žodžiuose, kurie turi visai 
skirtingą prasmę, mums prisi
mena vienas anekdotas apie 
Portugaliją. Jį mėgdavo pasa
koti velionis Kazys Būga, kai 
jisai dar mokinosi senajame 
Petrapilyje (dabartiniame Le
ningrade) ir ruošėsi prie kvo
timų iš gimnazijos kurso. Vė
liaus K. Būga buvo garsus kal
bininkas.

Tais laikais, beje, Petrapilio 
gimnazijoje mokinosi Augusti
nas Voldemaras, kuris paskui, 
pabaigęs universitetą, pasidarė 
istorijos profesorius (mieste 
Perm, Rusijoje), o nepriklau
somoje Lietuvoje buvo įkopęs į 
“diktatoriaus” sostą”.

Komuųistų spauda ir agita
toriai dar vis nesiliauja pasa
koję, kad Lietuvos liaudis “nu
vertė plutokratų jungą” ir savo 
valia “nutarė” dėtis prie Sovie
tų Sąjungos. Bet viename 
“penktakojų” organo yra įdė
tas laiškas iš Tryškių (Lietu
vos), kuriame sakoma:

“Raudonoji Armija atėjo 
pas mus ir išvadavo mus iš 
smetoninio režimo ... musų 
širdys jau seniai troško, kad 
tik kaip greičiau Raudonoji 
Armija išgelbėtų mus iš prie- 

’ spaudos.Bet ir susilaukėme 
tos valandos — musų žodžiai 
ir širdys prabilo! Gana var
gome ir kentėjome, kol su
laukėme naujo ir laimingo 
gyvenimo.”
Kame čia liaudis? Kame čia 

žmonių valia?
Lietuvos darbo žmonės ar 

“proletariatas” jokio vaidmens 
šitame “išvadavime” nevaidino. 
Viską ątliko svetimos valstybės 
armija.

Kuomet vienos šalies armija 
įsivęržia į kitos šalies teritori
ją ir ima daryti joje “tvarką”, 
tai toks įvykis vadinasi okupa
cija.

Šitoks dalykas įvyko Čekoslo
vakijoje ir Danijoje, kurias o- 
kupavo ginkluotos Hitlerio jė
gos.

Taigi tie Tryškių miestelio 
penktakojai, kurių širdys troš
ko, kad į Lietuvą ateitų Stalino 
raudonoji armija ir juos “išva
duotų”, tikrumoje troško, kad 
Lietuva butų pavergta.

patekus Lietuvai po svetimu 
jungu, parodys ateitis.

PLIUŠKIS

PORTUGALIJA

Rašančiam šiuos žodžius 
ko girdėti Kazio Būgos anekdo
tą apie Portugaliją bent dveje-

tO"

Buvo taip. Pirmutiniai gy
ventojai Pirėnų pusiaųsalyje — - 
pasakojo Būga t— buvo, “žino
ma”, lietuviai. Nes lietuviai, 
kaip seniaus musų amatoriųi- 
filologai ir rpmatjkai ”įrodinė- 
davo”, visuose kraštuose buvo 
apsigyvenę pirmiau už kitas 
tautas, pavyzdžiui:; Balkanuose 

kuriems lietuviai ir vardą

nį tema “Jie trokšta Voldema
ro kraujo”. “Jie” tai — socia
listai iš “Naujienų”, “Keleivio” 
ir “Naujosios Gadynes”.

Pasirodo, kad “Voldemaro 
kraujo trokšta” socialistai! Ši
tą “troškimą” Klinga atidengė 
ve ko}du budu.

“Naujienose” buvo nurodytą, 
kad bolševikai Lietuvoje “ap- 
vaikščioja” atmintį keturių ko
munistų (Greifenbergio, čarnio 
ir kt), kurie buvo sušaudyti 
po tautininkų perversmo,, įvy
kusio 1926 m. gruodžio 17-os 
naktį, — bet tuo pačiu laiku 
Voldemarui, kuris tuos komu
nistus liepė sušaudyti, bolševi- 
kai davė gerą “džabų” (profe- 
sorgus vietą) Maskvoje! Iš to 
mes padarėme išvadų, kad bol-

ševikų ašaros dėl paminėtųjų Smetoną ir pats atsisėsti į jo 
komunistų mirties yra veid- sostą, kaipo Hitlerio draugas, 
maimngos. j Tačiau Smetona išpildė Hitlerio .

Tai p. Klinga čia išskaitė 
“troškimą”, kad Voldemaras 
butų nužudytas!

Reiškia, jo protelyje jokia ki
ta mintis neišsitenka: arba val
džios “džabas” — arba sušau
dymas. Na, ir tu dabar su to
kiu mandragalviu rokuokis!

Voldemaras.
Ne Klingai apšviesti (nes tas 

pliuškis niekuomet neapsišviete 
ir neapsišvies), o tiktai infor
macijai tų žmonių, kuriems gu
li būti įdomu žinoti, ką mes 
manome apie bolševikų santy
kius su Voldemaru, — mes ga
lūne pastebėti štai ką.

Mes visai nesistebime, kad 
bolševikai pakvietė Voldemarą 
profesoriauti Maskvoje. “Toks 
tokį pažino ir ant alaus pava
dino !”

Bolševikai šiandien tęsia Ru
sijos carų imperialistinę politi
ką; o Voldemaras to imperia- 
listiško raugo prisigėrė dar tais 
laikais, kai jisai studijavo isto
riją Petrapilyje’,1 iš atžagareiviš- 
kiausių Rusijos istorikų. Rašan
čiam šiuos žodžius šis laktas 
yra pusėtinai gerai žinomas, 
nes pats Voldemaras jam ne 
vieną kartą su dideliu entuziaz
mu pasakojo, kokie “platus ho
rizontai” jam atsidarė, bestudi
juojant Rusijos istorikų (ne li
beralų) veikalus.

Dar nū į universitetą nepate
kęs, Voldemaras jau drąsiai 
kritikuodavo, lietuvių mokslei
vių sueigose, Vakarų Europos 
“nesąmonę” apie piliečių lygy
bę. Kaip gali turėti lygų balsą 
valstybės reikaluose žmogus, 
kuris nieko neturi, — išvadžio
davo Voldemaras — su namo 
savininku arba fabrikantu, ku
ris moka valstybei mokesčius 
nuo savo turto!

Šita pagrindine Voldemaro 
pažvalga nepasikeitė ir vėliau. 
Tik iš bolševikiškų ir fašistiškų 
diktatorių jisai paskui išmoko 
žiūrėti į beturčius šų dar dides
ne panieka. O kadangi jisai vi
suomet buvo didelis egoistas ir 
garbėtroška, tai Lietuvoje jisai 
bandė pamėgdžioti Mussolinį ir 
įsirioglino į diktatorius. Bet 
Smetonai jo ambicijos nepati
ko, ir jisai buvo išmestas lauk.

Kalėjime, o paskui ištrėmime 
Voldemaras sumanė patenkinti 
savo garbūs troškimą kitokiu 
keliu. Iš “bedievio” jisai atvir
to į katalikus ir ėmė rašyti di
delę knygą apie Kristų. Savo 
rankraštį jisai įteikė Lietuvos 
vyskupams peržiūrėti, norėda
mas gauti jų “aprobatą”. Sme
tona buvo jį ištrėmus į užsienį, 
bet nesiliovė mokėjęs jam po 
1,000 litų pensijos per mėnesį. 
Bepigu Voldemarui buvo studi
juoti Raštą Šventą, gaunant to
kią pašalpą iš valdžios, kurią 
jisai mėgino nuversti!

Bet nespėjus jam šituo keliu 
iškilti, Hitleris pradėjo daryti 
triukšmą Klaipėdos krašte. Vol
demaro šalininkams atgijo vil
tis, kad jų “vadas” dabar ga
lės sugrįžti Lietuvon, išmesti

reikalavimų, gruzino vokie
čiams Klaipėdą; nuramino opo
zicijų Lietuvoje, , suteikdamas 
jos atstovams keletu vietų mi- 
nisterių kabinete, -— ir Volde
marui vėl neteko progos pada
ryti '‘tautos vado” karjeros.

Šių vasarų, tačiau, apniko 
Lietuvą bolševikai. Raudonajai 
armijai įmaršavus į Lietuvą, 
Smetona dūmė Į užsienį, o Vol
demaras — iš užsienio į Lietu
vą. Dabar jisai jau tikrai tikė
josi pateksiąs į “vado” sostų. 
Prie sienos jį pasitiko komisa
ro Dekanozovo žvalgai. Jų ly
dimas, Augustinas atvažiavo į

bejimą su Dekanozovu ir Poz- 
dniakovu.

Rezultatas buvo tas, kad Vol
demaras gavo geležinkelio bi
lietą į Maskvą ir pasiūlymą tar
nauti sovietų valdžiai. Jam bu
vo leista pasiimti iš Lietuvos 
rakandų tiek, kiek reikia ketu
rių kambarių butui. Sakoma, 
kad dabar jisai dėsto istoriją 
sovietų universitete, Maskvoje. 
Tokių žinių apie jį davė ne ko
munistai (kaip įsivaizduoja 
Klinga), bet komunistų priešai, 
kurie išvažiavo iš Lietuvos per
eitą rudenį, už kelių savaičių 
po Lietuvos okupacijos.

Gal būt, kad ta informacija 
nėra tikra visuose mažmožiuo
se (patikrinti ją sunku, kadan
gi okupantai daug dalykų nuo 
visuomenės slepia), bet kad 
Augustinas Voldemaras galėjo 
susiuostyti su Rusijos bolševi
kais — apie tai negali būti abe
jones. Jisai yra atžagareivis iki 
kaulo smegenų, o jie — kontr- 
revoliucijos.....vadai Europoje.
Rusijos besimokinančiam jau
nimui jisai mokės papasakoti 
apie “Dmitrij Donskoj” ir kitus 
cariškos Rusijos istorikų hero
jus gabiau, negu Stalino “mok
slininkai”.

Galima neabejoti, kad ir bu
vusieji Voldemaro pasekėjai 
Lietuvoje šiandien yra pilnai 
patenkinti Stalino “saule”. Jei-

ir jisai su entuziazmu ‘‘pucuo- 
tų” batus kokiam nors Stalino 
komisarui (kitokiam 
mo” darbui jisai vargiai 
tų tinkamas).

Paskirti Voldemarų 
“gauleiteriu” (apygardos

marksiz- 
bebu-

savo

nebulų patogu, nes tuo tarpu 
visa bolševikų propaganda Lie
tuvoje yra paremta tuo dėsniu, 
kad liaudis tapo “išvaduota 
nuo Smetonos režimo” — na, 
o Voldemaras, kaip visi žino, 
ilgę laikę su Smetona drauga
vo. Bet už kiek laiko, kai Pa
leckis nusidėvės, Augustinas 
dar gali sugrįžti į Kaunu, kaip 
didelis vyras, — jeigu jisai, sė
dėdamas Maskvoje, parašys to
kių pat didelę knygų apie 
Stalinų, kokių yra parašęs apie 
“Kristaus Gyvenimą”.

Tas “škurnikas” nepražus.
Bet mums nei jo gaila, nei 

mes jam pavydime. Diktatorių 
ir jų tarnų karjeros mums tiek 
rupi, kiek pernykštis sniegas.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
BIUROKRATIZMAS VIS LABIAU ĮSIGALI 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Apie sovietų Lietuvos gele

žinkelių dezorganizaciją liudija 
šis faktas: “Lietuvos Cukraus” 
bendrovė paskelbė, kad visiems 
tiems cukrinių runkelių augin
tojams, kurie veš runkelius ne 
į Vilkaviškio geležinkelio stotį, 
o arkliais į Mariampolės cuk
raus fabriką, bus mokama prie
das po 30 centų už centnerį. 
Tik ką prieš kelias dienas bu
vo pranešta, kad vagonus pre
kėms pakrauti reikia užsakyti 
bent vieną mėnesį iš anksto.

Tenka ta proga prisiminti, 
kad Lietuvos geležinkeliams 
“tvarkyti” iš Maskvos yra at
siųstas kaipo vyriausias direk
torius “draugas” Lochmatov. 
Kas moka rusų kalbos, tas ži
no, kad ta pavardė paeina nuo 
žodžio, lietuviškai išvertus, 
“driskis” arba “kudlius”. Ma
skvos kudlotų driskių dabar 
yra prigužėjusi visa okupuoto
ji Lietuva!

Sovietų Lietuvos valstybės 
kontrolės komisaras L. Adoma
vičius gydėsi Zacharino sana
torijoje, o dabar išvyko į Kry
mą.

Sovietų spauda praneša, kad 
Vilniuje esą numatoma pasta
tyti kelis pastatus skirtus ko-

munistų partijai (pionieriams 
ir kultūros klubui)._Be to, bu
sią statomi rūmai sovietų val
džios įstaigoms. Taip pat nu
matyta statyti prie Neries (ne
toli Žaliojo tilto) rumus vals
tybės operai. Juose tilpsią 1,500 
žiūrovų.

Kaune buvo atidaryta darbi
ninkų butų kolonija, kurią, 
kaip rašo “Tarybų Lietuva”, 
pradėjusi statyti “tautininkų 
valdžia”. Taip pat Drobes gat
vėje, Šančiuose, z atidaryti pra
džios mokyklos rūmai, kurie 
yra didžiausi ir gražiausi ne 
tik Kaune, bet ir visoje Lietu
voje. šie rūmai buvo pradėti 
statyti dar prieš dvejus metus, 
o dabar tik baigti. Jų pastaty
mui nepriklausomosios Lietu
vos valdžia išleido vieną iniliu- 
ną litų.

Kaune, buvusioje moterų 
seklyčioje, atidaryta miesto siu*-

ANGLŲ KALBOS 
LIETUVIŲ KALBOS

Anglų Kalbos, Lietuvių Kalbos, 
Knygvedystės, Stenograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS 
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro

Amerikos Lletuviy Mokykla
816 VV. 33rd Place, Chicago, IIL

NAMŲ SAVININKAI i

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR 

Pečiams Aliejus 
Ne mažiau 150 gal. 
Furnasams Aliejus 
Ne mažiau 400 gal.

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Paskelbtas oficialinis. komu
nikatas, kaip busianti tvarkama 
valstybinė prekyba Kaune. Kau
ne “numatoma įsteigti daugiau 
kaip šimtą įvairių rųšių par
duotuvių, kurios kelios jau da
bar atidarytos’’. Prekybos prie
šakyje stovės valdyba, kurios 
aparatas toks: prekybinio tink
lo grupių vedėjai ir buhalteriai, 
juriskonsulatura su sekretaria- 
tu, vyriausioji buhalterija, pla
navimo ir finansų skyrius, in- 
spektoriatas, kadrų skyrius, 
transporto kontoros, ūkio ir 
administracijos ir statybos bei 
remonto skyrius. Kauniečiai, 
sužinoję, apie biurokratiją, ku
ri atsistojo “valstybinės preky
bos” priešakyje, tuojau supra
to, kad jiems prekių nebema
tyti, bet “Tarybų Lietuvą” už
tikrina, kad “kai kurių piliečių 
susirūpinimas prekių trukumu 
neturi jokio pagrindo”. Valsty
binės prekybos įstaigos taip pat 
dėsiančios pastangų, kad prie

VAIKAI TEBEŽAIDŽIA LONDONE.
i

©ANGER

i--

N A DJTENŲ-ACM 16 Telephoto
Ne visi vaikai tapo išvežti iš bombų ardomo Lon

dono. štai vienas vaikutis lyg nežinodamas kas aplink 
dedas, susirūpinęs kaip pataisyti savo vagonuką. įsidė
mėtina iškaba šalia vaikučio, leuri draudžia žmonėms 
toliau eiti, nes netoli nuo ten randasi nesusprogus na
cių bomba. Paveikslas praėjo per Britų cenzūrą.

DAR KARTI TIESIA PAGALBOS RANKA
AMERIKIEČIAMS EUROPOJ

Valdžia Duoda Jiems Dar Vieną Progą 
Grįžti Į Ameriką

sau-
Amerikos valdžia dar

GILIUOJA 
gal.

kia pat biurokratine prekyba 
busianti suorganizuota Vilniu
je, Šiauliuose ir Panevėžyje,

Valstybinės prekybos Kaune 
direktorium paskirtas Stasys 
Juknevičius, 
zaris 
siekis.

WASHINGTON, D. C 
šio 15.
kartą — paskutinį, tiesia pagal
bos ranką amerikiečiams, pasi
likusioms laisvoj ar okupuotoj 
Franci j o j, Belgijoj ir Olandi
joj-

Su Raudono Kryžiaus finan
sine pagalba tie amerikiečiai 
gauna progą traukiniu važiuo
ti iki Lisabonos, Portugalijoje, 
o ten Washingtono vyriausybe 
jiems duoda paskolą laivo bi
lietui nusipirkti kelionei Į 
Yorką.

“R. K.” apskaičiuoja, 
Francijdje dar yra apie
amerikiečių, bet iš jų apie 600 
tegalės grįžti, nes kiti yra per- 
giliai įleidę šaknis Francijoje ir 
negalės krašto apleisti. Beveik 
visi amerikiečiai ten gyvena da
bar skurdžiai, neturi pinigų, už
siėmimo ir yra nacių spaudžia
mi. "j

New

kad
1,500

pavaduotojas Ce- 
Petrauskas ir Girša Se-

Draugystės kviečiamos randuoti musų daržą piknikams

4®
Atvažiuokit Atnaujinsim Pažintis!

V/. O. HUBBARD. Sav. 
JONAS BAGDONAS, Pad

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

Iš Anglijos Negali Evakuoti

Po šiek tiek amerikiečių te
bėra Belgijoj ir Olandijoj, taip
gi apie 1,200 Anglijoje, bet gy
venančių Anglijoje valdžia ne
gali pasiekti, nes Vokietija ne
garantuoja saugumo laivui, ku
rį Washingtonas norėtų į An
gliją pasiųsti juos evakuoti.

Automatiška Šiluma Mutual Federal B-vė 
Už Žemą Kainą

turėsią, 
stokerį. 
17th ir 
didžiau-

Nauji metodai prašalina tuos 
nemalonumus, kuriuos namų sa
vininkai įsivaizduoja 
jeigu dabar instaliuotų 
Link-Belt kompanija, 
Western Avė., viena iš
šių stokerių dirbtuyių, gali įren
gti stokerį į 4 valandas, neat- 
šaldant kambarių ir be visų ki
tų tų nepatogumų.

Kompanijos tyrinėjimai pa
rodo, kad net tuo laiku kada 
lauke šaltis buvo pasiekęs zero, 
kol jų inžinieriai įrengė stoke- 
•j temperatūra namo kamba
riuose nukrito tiktai 7 laipsnius. 
Taigi, įšildant namą 7 laipsnius 
daugiau negu paprastai prieš 
pradedant darbą, namas pasilie
ka šiltas per visą instaliacijos 
laiką.

Link-Belt inžinieriai parūpino 
savininkams ir kitą patogumą. 
Jie susitarė su įvairioms anglių 
kompanijoms išmainyti anglis, 
kurias naujas stokerio pirkėjas 
dabar turi į regularį stokeriams 
kurą. Kadangi stokeriams ku
ras kainuoja mažiau, mažos iš
laidos už mainus nieko nereiš
kia.

Perrinko Tą Pačią 
Valdybą, Direktorius
šėrininkai Patenkinti Smarkiu 

Organizacijos Augimu.
Užvakar įvykęs metinis Mu

tual Federal Savings and Loan 
b-vės, 2202 W. Cermak Rd., 
metinis šėrininkų susirinkimas 
perinko tą pačią valdybą ir at
einantiems metams.

Valdybos sąstatas: John J. 
Kazanauskas, pirm.; John Ze- 
lis, vice-pirm.; Ben. J. Kaza
nauskas, sekr. ir ižd.; Joseph 
Misevich, sekr. ir ižd. asisten
tas; Anlliony Lapinskas, adv., 
ii’ direktoriai William Duoba, 
Michael Kelly, Joseph W. Kih- 
kevice, Peter Kraujalis ir An- 
thony Vilkas. AudLormm už 
girta Joseph P. Varkala.

šėrininkai perinkdami valdį 
bą išreiškė jai pilną pas.tikėji
mą ir pasitenkinimą jos vado 
vavimu. ši bendrovė, 1935 m. 
turėjusi nepilnus $300,000 tur- 
vO šiandien turi jau suviiš «$t,- 
X 00,000.00.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB
CO. — Whoicsale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
^kzaminacija $4 H H
<r vaistai .................. I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
900 So. Kedzie Avė. Chicago

>13.50 
$50.00 
>25.00 

>2.00

100 000 SIRGO FLU 
ORIO VALSTIJOJ

COLUMBUS, O., saus. 16. — 
Sveikatos departamentas an- 
skaičiuoja, kad nuo Kalėdų val
stijoj sirgo arba tebeserga in- 
fluenza 400,000 žmonių.

TfiESEiVi/l Busi turtingus- 
IfiUi I Ivinis ir Iaimin- * ■ ’ 1 gesnis. Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3’/ž% Dividendų 

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

TUvmts 51,000,000.00

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

HILLSIDE TAVERN
IR PICNIC GROVE ®
135th and Harlem, Orland Park, III.

Tel. Orland Park 45-M-2

Rengiatės Vestuvėms?
O (jai taip sau kokiai purei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visą muisto paruoši
mą darbą pavesite Norkui.
Norkus priruoš gardžiausią valgią ir pri
statys jums į namus arba salę, pagal užsakymą.

Franci jo j Nuteisė 21 
“Už Komunizmą”

arcus

MuNK-BtlT'i’

1868

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis j 
gausi 
metų.

*** , I *** *'***”-'*** W

duoti stoker kuro. Klauskit apie musų 
mai finansavimo planą, šaukite Canal 
2400 dėl artimiausio dylerio vardo, ar
ba atsilankykit į dirbtuvę.

NĖRA REIKALO KURTI UGNĮ 
ANKSTI RYTE

Turėk Link-Belt automatic šilumą į 4 vai.
Geros naujienos namo savininkui! Nereik atsikelti 
šaltame bute. Užmiršk apie ugnies kūrimą rytme
čiais ... taupot pinigų ant kuro ir turite saugią, šva-

; rią, lygią automatišką šilumą per visą žiemą. Mes 
Įrengsime Link-Belt automatišką elektrinį anglių sto
kerį į 4 valandas, neatšaldydami jūsų namo ir be ki
tų nepatogumų, įmokėjus tik $8.00, lengvomis sąly
gomis. Galime sutvarkyti išimti dabartines anglis ir 

specialų žie-

§ COMPANY 
Stoker Divlsion 

iSs 17th&Western
CHICAGO 

R Canal2400

sw.w.w.

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

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Štai kaip bus jei pradėsite DABAR taupyti ateinančių metų Kalėdoms. Jus nepa
sigesite to mažo kiekio pinigų, kurį pasidėsite kas savaitę ir pasėkoj, jausitės, kad 
kas jums ATIDUODA tuos pinigus dovanai, kada pradėsite vėl Kalėdoms pre
kiauti. Tai didis malonumas! Atidarykite sąskaitą šiandien!

E LIVESTOCK i OIBALBANK 
of CHICAGO

Narys Fedci^l Rcservc System ir Feleral Deposit Insurance Corporation.
4150 SOUTH HALSTED STREET.

Naciai Nualino
Čekoslovakija

LYONS, Francija, saus. 16. 
— 4 ir 6 mėnesiams kalėjimo 
buvo nuteistas 21 asmuo, ap
kaltintas komunistines propa
gandos platinimu.

Paskutinėmis dienomis čia 
areštavo šimtus žmonių, kalti 
namų komunizmu, ir uždraudė 
mimeografus pardavinėti. Ko
munistai juos naudoją lapelius 
spausdinti.

UŽDARĖ 4,000 KAREIVIŲ 
KVARANTINOJE

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Iščiulpė Bilioną Dolerių
WASHINGTON, D. C., saus. 

15, — Neitralųs diplomatiniai 
šaltiniai tvirtina, kad per 22 
okupacijos ^mėnesius naciai “nu
alino Čekoslovakiją” ir iščiulpo 
iš jos gyventojų apie bilioną 
dolerių, čeko,slo vai kasmet su
moka apie <$100,000,000 karo 
mokesčiais, . kuriuos naciai nau
doja karui finansuoti prieš An
gliją. Jie taipgi atome arba no
tomis “nupirko” visas didesnes 
pramones, tarp jų garsią ava
linės dirbtuvę “Bala” ir pereinu 
krašto banku turtą.

Čekoslovakija gyventojų prieš 
okupaciją turėjo 6,800,000.

a

LINK-BELT Electric FIRING

Taisykite Savo 
Pakol 

id -’f Gnidp

Dar Laikas Prisidėti Prie KALĖDINIO 
TAUPYMO KLIUBO

1941

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

PAITERN BOOK

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant Vardas

Adresas

750 W. 31st St VĮCtory 9670
ValsttJ*

■

FORT DIX, N. J., saus. 16 
— 4,000 kareivių šioje stotyje 
buvo uždaryti kvarautinoje. 17 
naujokų susirgo škarletina, o 
du gavo smegenų uždegimą. NAUJIENOS 

1739 So .Halsted St 
Chicago, UL

GROVE, Okla., saus. 16. - 
Potvynis ištiko šį 1,600 gy 
ventojų miestą, atkirsdamas j 
ima pasaulio.

Garsinkitės “N-nose



NAUJIENOS, •ChicagoUn. šeštadienis, sausio 18, 1941

Varžytinėse Par
duos “Bridgeporto
Rotušės” Žemę

“Bridgeportas“ ne visuomet 
buvo Bridgeportas

Bridgeportiečiai gal nežiho- 
jo, bet adresu 742 ir 744, priė 
VVest 35th Street, vienu laiku 
stovėjo “Bridgeporto rotušė**—
—

Refrigeratoriai 
JAU IŠKRAUTI
Sutaupymas Nuo

$50.00 570,00
Perkant Dabar

jo City Hali.
Tik tais laikais, kuomet ta 

rotušė ten buvo, Bridgeportas 
nesivadino Bridgeportu, o 
“Hamburgu’*.

Vokiečių tirštai apgyventas
Pereitame šimtmetyje dist- 

riktaš į pietus nuo Archer avė. 
ir nedasiekus dabartinių sker
dyklų nepriklausė prie Chica- 
gbš. Buvo atskiras miestelis, o 
kadangi buvo labai tirštai vo
kiečiais apgyventas, tai ir va
dinosi “Hamburgu“.

Tas Hamburgas turėjo rotu
šę, kuri ir stovėjo aukščiau pa
duotu adresu. Triobesys buvo 
pastatytas po istoriško Chica- 
gos gaisro 1871 metais.

Hamburgu! prisijungus prie 
Chicagos, rotušės nebereikėjo, 
tad triobesys buvo paverstas į 
Ugniagesių stotį, policijos nuo
vadą ir teismą.

Kelioliką metų atgal triobe
sys buvo nugriautas, o žemė ir 
toliau pasiliko Chicagos miesto 
nuosavybėje.
Varžytinės ateinančią savaitę
Vakar Chicagos miesto tary

ba nutarė tą žemės plotą par
duoti iš varžytinių. Per savaitę 
laiko bus duodama proga pro
spektams žemę apžiūrėti, o 
varžytines turbūt įvyks atei
nantį ketvirtadienį Chicagos 
City Hali rūmuose. Ji bus par
duota už aukščiausį pasiūlymą.

Lietuvių “imigracija“ į bu
vusį Hamburgą, dabartinį 
Bridgeportą, prasidėjo netru
kus po didžiojo Chicagos gais
ro, apie 1880—1885, tad gal 
yra vienas-kitas pionierius, ku
ris tą “rotušę“ tebeatsimena.

...................................... ■■■■■■R

Diena Iš Dienos
Lietuvaičių Gražuo
lių Kontestas 
Ir “Angelas”

Nauji refrigeratoriai verti
$150.00 už ........... $99.50
General Electric, Westing- 

liouse, Crosley, Norge, 
Kelvinator.

Dabar yra geras laikas įsi
gyti sau gerą radiją, Parlor 
Setą, Bedroom Setą, laike

BUDRIKO INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMO

Jos. F. Budrik
Incorporated

Furniture and Radios
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARds 3088

WCFL 970 Kil. Radijo valanda 
transliuojama nedėlios vakare 

nuo 5:30 iki 6:30 P. M.

□
Budriko Radio 
Valanda

Pradėk Naują Radio Dramą
Oro Teatras iš galingos 

VV.C.F.L. Radio Stoties, 970 
Kil., sekmadienio vakare, nuo 
5:30 iki 6:30.

Budriko Simfonijos Orkestrą 
išpildys lietuviškas liaudies me
lodijas, dalyvaus garsus Duetas, 
Romanas ir Chapas, nauja s vė
tė dainininkė, panelė Akvilė.

Nauja radio drama prasidės, 
įvardinta “Amerikos Lietuviai“, 
60 minučių gražaus teatro oro 
bangomis, šių programų leidė
jai yra Juozo Budriko Radio ir 
Rakandų Krautuvė, 3409-21 S. 
Halsted St.

— Pranešėjas.

TEATRAS IR ŠOKIAI
— RENGIA —

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
— ĮVYKS —

Sekmadienį, Sausio 19-tą, 1941
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

3133 S. HALSTED STREET
Pradžia 5:00 vai. popiet. Įžanga 50 centų.
Lietuvių Kanklių Choras sulos 3-jų aktų juokingą komediją—

“SVETIMOS PLUNKSNOS”
Taipjau sudainuos keletą populiariškų dainų. Bukite visi ir visos.

KVIEČIA KOMITETAS.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Kari Leverentz, 22, su Batty 

Neimes, 20
John Skrodanis, 46, su Mi 

chalina Jagmine, 50
Stephen Senka, 32, su Julii 

Zičkus, 25
Robert Eroten, 22, su Con 

stance Juckniess, 17
Hector Hougardy, 54, su An- 

na Rudat, ,48
Joseph. Gruzdis, 23, su Helen 

Bucko, 24
Fred Shipman, 25, su Helen 

Bestul, 22
Julius Waid'yla, 24, su Irene 

Stec, 19 . ' t
(Palmyroje, Missouri)

Walter čekas, Springfield, III.’, 
su Bonnie V. Lawrence, Marion, 
Ohio.

Reikalauja
Perskirų

June Peters nuo John Peters
Gavo
Pefskiras

Mary Bokar nuo Paul Bokar

Gimimai
Chicagoj

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

MEIRONIS, Peter A., 474.' 
We.st Flournoy street, gimė 
gruodžio 31, tėvai: Peter ir 
Stella.

GERDES, Kenneth, 1249 W. 
18th street, gimė, gruodžio 30. 
tėvai: Joseph ir Christine.

MADALINSKI, Arlene, 1546 
South Christiana avenue, gimė 
spalių 29, tėvai: Edward i; 
Frances.

KUDBACKI, Leninas D., 311 
West 108th Place, gimė spalių 
20, tėvai: Anton ir Bernice.

YUNCHES, Leoną, 2234 W 
VVashington Bulvaras, gimė 
gruodžio 13, tėvai: Jcseph ir 
Agnės.

BARAUSKAS, Shelby, 2232 
West 50th street, gimė sausio 
5, tėvai: Frank ir Marie.

SLAPETIS, Diane; 1737 W. 
71st street, gimė sausio 6, tė
vai : Adomas ir Betty.

JURIS, Beverly, 2425 West 
46th Place, gimė sausio 10, tė
vai: Steven ir Elizabeth.

MARTINAITIS, Robert, 2548 
West 45th street, gimė sausio 
8, tėvai: Frank ir Valeria.

BALSKUS, Petronella, 3157 
Canal Street, gimė sausio 7, 
tėvai: Peter ir Bernice.

SURIS, Wanda, 252 W. Swan 
street, gimė lapkričio 20, tėvai: 
Charles ir Mildred.

JANUS, Leon, 4301 West 
Adams street, gimė sausio 6, tė
vai : Arthur ir Lillian.

*

Gimimai
Kitur
ROCKFORDE ~

(Gimimai užrekorduoti per 
gruodžio mėnesį.) ■

Pp. John Rumchikai, 1512 
17 th street, duktė.

Pp. William Mažeikai, 1433 
4th avenue, sūnūs.

Pp. Joseph V. Griggai, 1422 
Rock street, sūnūs.

Pp. John Rimkai, 217 Ogliby

“Angelas”.
VVilliam A. Le\vis, rūbų krau

tuves savininkas, nutarė išrink- 
:i lietuvę “Grožio Karalaitę“, 
kuri kartu pasirodytų su “AN
GELU“ Maurice Tillet, ir daly
vautų Lietuvių Sporto Vakare, 
kuris įvyks Prezidento Roo.se- 
vello Gimtadienio Baliuje, sau
sio 29 d., Ashland Boulevard 
Auditorijoje.

Išrinktoji “GROŽIO KARA
LAITĖ“ gaus dovanai .eilutę 
puikiausių rūbų iš William A. 
Levvis krautuvės.

Įstojimas į šį konte.stą, visai 
paprastas. Lietuvaites, lik atsi
neškite savo fotografijas į 
William A. Lewis krautuvę, 
4716 So. Ashland Avė., ir bu
site šio konte.sto dalyvės.

(Sk.)

Darbininkai Chi.
Lietuvių Draugijos
Metiniam Vakarui

į.............. .  ...................  s

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

k............... ■ ......... J .
“Dar Laikas Prisidė
ti Prie Kalėdinio 
Taupymo Kliubo”
Taip Skelbia The Live Stock 
National Bank, 4150 S. Halsted 
St.; Pasimatykit su p-le Ona

> Macai te.
Prisidėti prie Kalėdinio tau

pymo Kliubo šiame banke dai 
°ra laiko. Sako, kad šįmet la
bai daug žmonių tuo Kliubu 
naudojasi, ir taupo pinigus at
einančioms Kalėdoms.

Tokių taupytojų randasi tūk
stančiai.

Skelbimų užveizda p. Wm. J. 
Szępetovvski sako, kad šįmet 
žmonės ypač Kalėdiniu Kliubu 
yra labai užinteresuoti. Ras sa
vaitę įsirašo didelis skaičius su
manių taupytojų.

Jis pataria lietuviams atsilan
kyti į The Live Stock Nationa 
Bank, nueiti prie langelio No. 
11 i ir pasimatyti su p-le Ona 
Macas. Ji nurodys, kaip lengvai 
jus galėsite susitaupyti pinigų 
sekančioms Kalėdoms.

Pastebėkit šiandien žymų šio 
banko skelbimą “Naujienose“.

— A. Z.

Marųuette Parko 
Demokratai Rytoj 
Laikys Susirinkimą
Bus Įvesdinta Naujoji Valdyba.

MARQUETTE PARK. — Ry
toj, 2 Vai. p.p. 13-to Parko Lie
tuvių Demokratų Kliubas lai
kys susirinkimą, kuriam bu>| 
įvesdinta naujoji valdyba. St.s - 
rinkimas įvyks parapijinėj sa
lėj, C8th St. ir Washtcnaw Avė.

Naujosios valdybos sąstatą:;: 
onas Jaca, pirm.; Kazys Ražas 

.r Stasys Cibulskis, vice-pirm.; 
Antanas.Skilius, prot. rast.; Je
nas L. Juozaitis, fin. rast.; Jo
nas Jankauskas ir Ji.oz. s Žvir 
blis, iždo glob.; Julius Dubins- 
kis, ižd.; Juozas Dauginis, 
marš.; ir Kazys P.- Kai, Icg. 
patarėjas.

Kliubas Turi Raštinę.
Kliubas, kuris veikia jau su

virs penkis melus ir per tą lai
ką atliko daug naudingų darbų 
liečiančių lietuvius pc.litinč.e 
dirvoje, taip pat rūpinęsis kolo
nijos reikalų pagerinimu, dabar 
turi nuosavą raštinę po tuLesii 
6^25 S. Wcslėrn Avė., kur mar- 
ųuetteparkiečiai gali kada nori 
ližei litavo reikalus apkalbę t 
arba problemas išspręsti. Rašti
ninkas galima rasti kiekvieną 
vakarą tarp 7 ir 9. J. L. J.

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS 

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens 
Užkandžiai visados. 
SCHLITZ. ALUS. 

PETRONĖLĖ IR ANTANAS 
PRONSKUNA1

99th ir Artesian 
Tel. EVErgreen 7785 ■ . ..... ... ...

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

Su Kyla
KENČIANTYS

Kylos SPECIALISTAS ir teisin- 
" gas patarimas apie kaip išgyti 

BE OPERACIJOS.
2. 100% PATAISANTIS IR AP- 

" SAUGANTIS pritaikymas nežiū
rint kaip bloga kyla yra.
3a Specialis Pataisantis, Patogus 

" Raištis geriausios medžiagos ir iš
dirbinio.
VISKAS UŽ TAIP ŽEMAI KAIP $5 

100% Rupture & Truss Service 
Dr. P. Schyman ir Sandraugai.

1869 N. Damen Avė. Tel. ARM. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą.

Vai.: KASDIEN 11 iki 8, sekm. iki 2

Pasikorė Bedarbis Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

Adresu 1113 North Dcarborn 
street, savo kambaryje pasiko
rė Martin Ferguson. Jis buvo 
47 metų amžiaus, auditorius.

Per ilgą laiką neturėjo dar
bo.

OTiinin66 E- Van BurenV I UUltJst. arti Michigan.
Antra Savaitė

Adolnh Hitler dalyvaujant,
“AFTER MEIN KAMPF”

Angliška kalba.

□□□□□□□□□□□□□
DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
VYRAMS:

VYRŲ SKRYBĖLĖS VERTĖS

Įvyks Rytoj, Amalgameitų 
Salėje*.'

(Visi čia sužymėti asmenys 
patarnaus Chicagos Lietuvių 
Draugijos Metiniam Vakare, 
kuris įvyksta rytoj, Amalgamai - 
tų Salėje, 333 South . Ashland 
Bulvaras. Vakaro programas 
prasidės 5 ' valandą popiet, bet 
visi darbininkai pyašomi susi
rinkti nevėliau 3 ;v; pp.)

Smulkmenos apre, vakaro pro
gramą yra paduotos garsinime, 
kuris randasi šiame puslapyje.

J. Katilius
J. Martinaitis
X. Saikus

t

K. Stalmokas
J. Tumėnas
F. Brayaus

Mačys
P. Brazis

Ramanauckas
P. Galskis 
Joe Ascila
K. čepulevičius 
K. Rypkevičienė

Kičienė
E. Millerienė
O. Vilis
K. Bočiunas
C. Matekonis
P. Skurkis
M. Vaivada

3 •/ I

Mickus
Mickus, Jr.

Mrs. šmotelis 
Miss Brajus 
A. šliauteris 
Mrs; Švelnis 
A. Petrokas

road, sūnūs.
COLLINSVILLĖJ, ILL.

Pp. Alphonse Astrauskai, S t.
Louis Road, duktė, saus. 13.

LIETUVIU VIEŠA RADIO 
TRANSLIACIJA

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!! ĮŽANGA VELTUI!!!
WILLIAM A. LEWIS, sekmadienio, “AR NORITE PINIGŲ”

RADIO PROGRAMAS
— Vedėjas —

Attorney, WHITNEY TARUTIS; “The Voice of Lewiš'’

"į Sekmadieni, Sausio 19-ta diena, 1941
Lygiai vienuoliktą valandą ryto (11:00 A. M.), įvyks

“Ar Norite Pinigu” RADIO PROGRAMAS 
Tiesiog iš Lietuvių DARIAUS-GIRĖNO AMERICAN LEGION 
MEMORIAL salės, 4416 So. Western Avenue, per “Remote Control” 

iš W. G. E. S. radio stoties, 1360 kilocyklių.
Visi kviečiami atsilankyti ne vėliau 10:45 valandą ryto.

Įžanga veltui!!! Kiekvienas gaukite DAUG CASH PINIGU!! 
^NEPAPRASTAS. NEGIRDĖTAS U •STEBĖTINAS!!!
$4.44 SUKNELIŲ IŠPARDAVIMAS $4.44 
Būtinai išklausykite šio “AR NORITE-PINIGŲ” radio programo 
specialų William A. Lewis krautuvės, pranešimą. Prasideda milži
niškas, stebėtinas, elegantiškų ir brangių suknelių išpardavimas, 
tik už S4.44'

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA

MONEY-BACK
GUARANTEE OFJ 
SATISFACTION

TRAPI
'OATS* 
TRIAt;

♦PERMATOMOS *BE 
STOGELIŲ IR ♦GALI
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidurmiesčio ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

DAROME DANTIS TIK lalRniuottun ir 
registruotam (Icntlstui užsakius arba 
Jo impresijų receptų gavę
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 

Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI APSKAIC.i 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 (ienos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU mnsų< laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleitų Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE i

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone WEBster 4632
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD.
Phone PALisade 4227

VYRŲ MARŠKINIAI, VERTĖS
^1.15

KAKLARAIŠČIAI 
ŠALIKAI 

SKRYBĖLĖS IR T. T.

Martinkaus
Vyriškų Rūbų

Krautuvė
3358 S. Halsted St.

Tel. YARds 1066

Šį* ♦ *]*|*m*|

įskui koncertas
Byansko. Po programo šokiai. Mickey Lenon orch

BOBA” IR METUVELNIAS
BUS SUVAIDINTA KOMEDIJA,—
1 PRADŽIA 5 VALANDĄ POPIET J

Rengia Chicagos Lietuvių Draugija
Įžanga 55c., bet nariai, pri
duodami orderį ir sumokė
dami 5c federalių mokes
čių, tikietą gauna DYKAI.
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Halsted Gatvėj
Pernai Užmušė
32 Žmones
33 Ashland avenue, 23 Westem 

avenue

žmones, 
gyvybes

Pernai ir vėl pavojingiausia 
gatvė Chicagoje buvo Ashland 
avenue, o antroji pavojingiau
sia buvo mums lietuviams la
bai gerai žinomas, musų daug 
išvažinėtas “Olstrytis”.

Halsted gatvėj pernai auto
mobiliai užmušė 32 
Ashland avenue gi
prarado 33. Trečioje vietoje 
yra Western avenue su 23 mir
timis.

Toliau seka State street — 
22 mirtys, ir Roosevelt Road 
—- 20 mirčių.

11 Califomia gatvėj
Archer gatvėje buvo 10 už

muštų, bet nepaprastai daug 
sužeistų, Kedzie avenue — 12, 
Cicero avenue — 11, Califomia 
avenue — 11, Milwaukee avė. 
—- 8.

60 dienų už pabėgimą .
iVulomobilių teismo teisėjas 

Douglierty paskyrė 60 dienų 
kalėjimo bausmę 20 metų jau
nuoliui Arthur Pasterino, 1639 
VVolcott avenue. Pasiskolinęs 
automobilį jisai įsivėlė į nelai
mę ir pabūgo.

Rytoj Brighton Pk. 
Moterų Kliub. Minės 
6 Metų Sukaktuves

Nauja Valdyba Ir Moka Vilioti
15-to Wardo 
Demokratų Klube
Nauji Viršininkai Įvesdinta 

Sausio 16-tą Dieną

A. Dulęus, 
Zekas, leg. pata-

Komisijose, 
komisiją išrinkta

Lubiii Mėgsta

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti senus žurnalus popierių ša- 
poj. Lissner Paper Stock Co., 1801 
N. Leavitt St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERIS REIKALAUJA kam
bario prie pavienės ypatos arba 
mažos šeimynos. Diversey 2693.

SITUATION WĄNTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO T A VERNE. Pa- 
ręs visuose tavernų darbuose. 

Jsu teisingas, ne girtuoklis. J. G. 
6218 So. Narragansett. PORts- 
mouth 8629.

REIKALINGOS OPERATORĖS 
siūti ooveralls prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojam 
minimum 37^0. valandai. VIN- 
KING, 711 W. Lake.

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

Bet Jie Ir Teisėjas Nemėgsta 
Priekabių Ieškotojų

Veteranas Eugene Duorrstern 
vėl galės pardavinėti gėles prie 
Mason ir Augusta bulvaro.

Ten yra rezidencinė sekcija 
ir visi bizniai uždraudžiami, tad 
kas lai sumanė Duerrsteinui už-1 ty 
drausti gėles pardavinėti. Jis Es 
turėjo įsirengęs krautuvėlę ga-l 
raže. Jį įskundė.

Atlieka Visokius Darbelius

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BROLIS PAIEŠKO SESERS A- 
gotos Linkįutės-Plusauskięnės. Gy
veno ant Providence St., Scranton, 
Pą. Ji pati arba kas apie ją žino
te, atsišaukite pąs Joe Rimkus, 
8115 So. Justine, Chicago, III. ■ REAL ESTA1E FOR SALE 

Namy-žemė
BARGENAS! — BARGENAS! r
KRAUTUVĖ IR TRYS FLATAIV 

muro namas. Karšto vandens šilu
ma, su maudynėmis, 18-toje apylin
kėje. Parduosime už pirmą teisin
gą pasiūlymą, arba mainysime t', 
rezidencijos lotą. Atsišaukite pas:,

M. J. TANANEVIČIO 
670 West 18th St.

ALGIRDAS RULIS

Penkiolikto wardo Lietuvių 
Demokratų KJrubas sava nau
ją valdybą įvesdino pereitą 
ketvirtadienį, sausio 16 d. 
Budrio salėje, 2710 W. 59 st., 
įvykusiam susirinkime.

Pirmininko vietai išrinkta 
Floyd J. Doviat. iKt’i valdybos 
nariai,: Joseph Vaiszvilas, vi- 
ce-pres,; Justin Tarvidas, prot. 
rast.; John Noreika, fin. rašt.; 
Juhn Gura, ižd.; 
marš.; Chas. 
rėjas.

Moters
Į finansų

Mrs. Noreika ir Mrs. Petruli. 
Pildomoji komisija — C. Da- 
vis, K. Slepet’is ir Gura. Skun
dų koip-ja—J. Tarvidas, C. 
Davis ir G. Ritter. Korespon
dentu .išrinko C. Davis.

Iki šiol susirinkimai būdavo 
laikomi kas ketvirtą penkta
dienį. Dabar padaryta pakeiti
mas—susirinkimai įvyks kas 
trečią ketvirtadienį. Nariams 
įsidėmėtina, kad susirinkimų 
vieta taip pat perkelta Iš 6908 
So. Western Avė. į 2710 West 
59th Street. —Kor. C. Davis,

Algirdas Rulis šįmet išpil
dys svarbiausią rolę 
Universiteto Kliubo 
trijų aktų komedijoj 
Amerikos”.

Kaipo tas jaunas 
advokatas Vincas, kuris išloš 
tetą labai mandagią ir apsuk
rią išvilioja pinigus.

Veikalas statomas Lietuvių 
Auditorijoj, sausio (Jan.) 26, 
4:30* vai. popiet. Įžanga 55c, 
Studentai širdingai kviečią 
visus* atsilankyti ir smagiai 
praleisti laiką. —-V.

statomoj
“Teta ’iš

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Skundas atsidūrę teisme iri .REIKALINGAS patyręs buče- , ' , .. , nūs vidutinio amžiaus, darbas ant
buvo svarstomas per kelis kar- visados. Atsišaukite tuojaus. 4359 
tu.s. Vakar gabiau pas miesto S6- Mapiewood Avė.
teisėj John V. McComiok at- ~ — WISCONSINE 
ėjo būrys Dąerrstem o kaimy- paieškau darbininko prie 
nų ir vienbalsiai pareikalavo, | farmos, tarpe 20 ir.5O metų amž. 
kad jis nebūty tampomas į teis
mus, kad jis "apylinkei jokios 
žalos nedaro šu savo bizr.eliu, 
priešingai, ne vien gėles parda
vinėja, bet saugoja jy namus 
ir prižiūri jų vaikus, kai tęvai 
turi

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti skudurus j.unkšapy. Tik paty
rę ątsišaukite. Pastovus darbas. 
BERGER BROS., 2248 W. LakeSt.

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.

išvažiuoti.

Mokam $30 mėnesiui su valgiu, 
skalbimu ir kambariu. Turi mokėti 
gerai karves milžti, vairuot troką 
ir traktorį ir atlikti kitus farmos 
darbus. Pastovus darbas ant visa
dos. Atsišaukite greitai.

JURGIS A. ORINIKĄITIS 
R. 3, Box 37^ 

Merrill, Wisconsin.

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Nuosavas kam
barys, maudynė, prįe mažos šeimos. 
Nuo $8 iki $10. DORchester 2121.

PATYRĘ OPERATORĖS
Prie single needle mašinų siūti 

“tailored” sukies. Pastovus darbas, 
geras mokestis. Kreipkitės 366 W. 
Adams.

NAMAS 2 FLATŲ, bučemės fik- * 
čeriai, greitam pardavimui žema 
kaina. 251 Root Str.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- , 
low pardavimui, su uždaromu por- • 
čiu, furniso šHuma su stokeriu. ‘ 
3803 W. 58th Place.

Amerik. Aplankys
Beliajaus “Tautišką
Kampeli” Rytoj

Bytoj Marąuette salėj, 6908 
So. Western avė., įvyks Bri-’ 
ghton Parko Moterų Kliubo 
vakaras paminėjimui tos orga
nizacijos šešių metų gyvavi
mo sukaktuvių. Programa, 
kuri kaip rengimo komisija 
praneša, bus plati ir įdomi, 
prasidės 5 vai. vak. Dalyvaus 
Moterų Kaimiečių grupė, Jau-' 
nuoliai, šokikės, sekstetas ir 
Suvalkiečių choras.

Rengimo komisiją sudaro 
Barbora Mickus, Mary Carter 
ir Anelė Zabukienė. Įžanga į 
vakarą 30 centų.

Free Tours For Chicagoans, 
draugija, kurios ekskursijos 
kiekvieną dieną aplanko įdo-z 
mesnes Chicagos vietas, nu
tarė aplankyti ’ir Vytauto Be
liajaus studiją, “Tautišką 
Kampelį”. Ekskursija čia lan
kysis sausio 19, 2:30 popiet ir 
susipažins su lietuviškais šo
kiais, žaidimais ir rankdar
biais.

Beliajaus “Tautiškas Kam
pelis” netrukus užsidarys. 
Tai įvyks dėlto, kad Beliajus 
turi apleisti Ghicagą kuriam 
laikui ir važiuoti su lekcijo
mis į įvairius universitetus. 
“Kampelis” dar bus atidaras 
visą sausio mėnesį. —V.

Diena Iš Dienos
HELEN TRAUBEL RYTOJ 
DAINUOS FORDO RADIO 
SIMFONINĖJ VALANDOJ
Chicagoj Girdėsis iš WBBM

Helen Traubel, Metropolitan 
Operos žvaigždė, rytoj pasiro
dys pirmu kartu šį sezoną 
Fordo Sekmadieninėj Simfo
nijos valandoj per Columbia

Visa šeimyna Serga « 
svarbiausia, jis neturi pra-j 

gyvenimo šaltinio. Darbo negali 
dirbti, tuo tarpu, jo motina mir
šta, žmona pavojingai serga, 
vienas vaika.s turi vaikų para- 
ližą, o kitas serga diabitu—cuk
rine liga.

. Ašaros pasirodė teisę j o aky
se kaimynų prašymą išklausius, 
ir jis ne tik davė Duerrstein’ui 
leidimą gėles pardavinėti, bet 
pasakė ir kelis teisėjui gal ne
labai gražius žodžius apie as
menis, kurie kartais bereikalin
gai ieško priekabių ir skundus 
daro.

O

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbiniDkių Reikia
REIKALINGA 

arba motęris 
house 
OAKland 8937.

VEDUSI PORA 
prižiūrėti rooming 

‘Managing.” Pašaukite—

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ prie siuvamų mašinų, shea,- 
ring, air tuckers. Pastovus darbas, 
geras mokestis. Atlas Pleating 
Co., 333 S. Market.

REZIDENCIJA
NAUJA REZIDENCIJA, moder- \ 

niška, 6 kambarių, Marąuette Par
ke. Kaina prieinama. Jei kas ieško
te .pirkti namo, pamatykite pir^ 
miąu šitą.

JOSEPH VILIMAS CO. 
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

Broadcasting Sy$tepi tinklą.
Chicagoj 'programa' bus girdi
ma 8 vai. \ akavo iš WBBM 
stoties.

Miss Traukei yra garsi už

■*————

Pavogė $1,600 iš 
Brightonparkiečių

BRIGHTON” PARK - Du 
ginkluoti ' piktadariai jėga įsi
gavo į brightbnparkietės Auna

savo Wagnerines roles ir ryto- Godowski namus, adresu 3143 
jaus koncerte ji išpildys Brun- West 37th Place, jos 22 metų

DOMININKAS BRAZAS 
gyveno 3849 W. 13tb 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 nuliudime 

I daug draugų ir klubfečių.
Priklausė prie Garfield 

Parko Pašalpos Kliubo.
Kūnas pašarvotas 

Petkaus kopL. 1410 
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 Brazo 
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, Tel. CICERO 2109.

Lietuviai Prisideda
Prie Prez. Roosevelt
Gimtadien. Minėjimo

Antano
So. 49th

šeštadie-

Rengia Sporto Karnivalą.
Visa Amerika įsijungus į 

Prezidento Roosevelto Gimta
dienio minėjimą, nuo jo neat
silieka nei lietuviai. Tą die
ną, sausio 29 d., visoj šaly 
įvyks tūkstančiai įvairių pa
rengimų, kurių pelnas eis į 
“Kovai eu Vaikų Paralyžium”

hildos Perspėjimo ariją iš 
yVagncrio “Valkyrai.” Daini
ninkė taip pat patieks keletą 
senų Amerikos (lainų ir gar
siąją ĮEdward Griego “Aš 
Myliu Tave.”

Fordo .simfonijos orkestrą 
diriguos Eugene Gooscns, Cin- 
cinnati simfonijos orkestro 
dirigentas. Pusvalandinės per
traukos metu trumpą kalbą 
pasakys W. J. Cameron 
Ford Motor kompanijos.

sūnų Matthewi ir 21 metų duk
terį V i k to riją užrakino miega
majame kambaryje, po to pra
dėjo šeimininkauti kituose 
kambariuose.

Susirinko įvairaus grobio 
$1,600.

Dirbtini Dantys 
Iš Stiklo

už

nuo

(s.)

SERGA OŠINSKIENE

žinomiems matraco

Risis Karolis Požėla.
Chicagos lietuvių prisidėji

mas bus sporto karnivalas, ku
ris įvyks sausio 29 d. Ashland 
Blvd. auditorijoj, prie Ash
land ir Van Burėm Karnivalo 
programoje bus daug ristynių 
tokiems
artistams dalyvaujant kaip 
garsusis
Požėla, Bill Bartush, Lordas 
Albert Mills, įr daug kitų. 
Išviso risis penkios poros.

Karnivalo rengimo komisi
jos garbės pirmininku yra tei
sėjas John T. Zųris. Kiti ko
misijos nariai: Justinas Mac^ 
kevičius, Frank Woidat, Jo
seph Kaminskas ir Aleksan
dras Kumskis.

fMarquette Pk. — Jau trys 
savaites kaip influenza pagul
dė gerą naujienietę J. Ošins- 
kienę. Vienu mejtu jau buvo 
kiek pagerėjus ir pradėjo vai
kščioti kaip staiga vėl atkrito. 
Ošinskienč yra veikli darbuo
toja SLA 208-toj kuopoj, Chi- 
cagos Lietuvių Moterų drau
gijoj ir keltose kitose organi
zacijose, kurios dabar laukia 
savo geros narės greito pa; 
sveikimo. — Draugė.

Denlisterijos specialistas Dr. 
Le Mar W. Harris, sekretorius 
Chicagos American Academy 
for Plastic Research, raportuo
ja, kad netolimoje ateityje 
dirbtini dantys bus daromi iš 
stiklo.

Jie bus gaminami iš tam tik
ro balto stiklo, ir tokie dantys 
bus stipresni už natūralius, ne
jus ir bus kietesni už dabarti
nius dirbtinus dantis.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŠKŲ TAUTIŠKŲ KA

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

Kviečia Kapinių Trustisai.
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBO CHORO dainų 
pamokos atsibus sausio 20 (pirma
dienį), 7 vai. vakaro, Darbininkų 
svet., 10413 S. Michigan Avė. Po 
tuo pačiu adresu turėsime kon
certą ir balių sausio 26, 8 vai. vak. 
Dainuos musų choras, todėl visos 
susirinkite ant pamokų.

-1 —Rengimo Komitetas.
Į< 'AMERIKOS' LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POL. IR PAŠ. KLIUBAS 12 
Ward laikys metinį susirinkimą 
šekmad., sausio 19, Hollyvvood 
svet. 2417 W. 43rd St.

Paul J. Petraitis, Rast.
KRAKIŠKIŲ APŠVIETOS IR 

KULTŪROS DRAUGIŠKO KLUBO 
met. sus-mas įvyks sekmad., sausio 
19 d., 1:30 v. popiet, Sandaros sve
tainėj, 840 W. 33rd St. Visi kl. na
riai .prašomi atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių.

—M. Titiškis, Rast.
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO* METINIS SUS-MAS įvyks ry
toj, sausio 19 d., 1 vai. popiet, pa
prastoj vietoj. Išgirsite 1940 m. 
finansinį raportą iš revizijos kny
gų komisijos ir kiekvienas narys 
gaus naują konstituciją bei mokes
čių knygutę. Kaip žinoma, sulyg 
naujos konstitucijos draugijos mo
kesčiai metąms bus $6.00 ir 15 cen
tų tautiškų centų. Atsilikę nariai 
su mokesčiais prašomi užsimokėti.

—Antanas Linkus, Rašt.
■ CHICAGO LITHUANIAN COM- 
MUNITY CENTER, Ine. metinis 
susirinkimas visų šėrininkų įvyks 
pirmačl., sausio 20 d., 8 vai. vak., 
Auditorijos salėje, 3133-37 South 
Halsted St. Kiekvieną šėrininką 
kviečia atsilankyti, bus išduotas 
raportas iš finansų ir kitų nuveik
tų darbų, bus rinkimas 3-jų naujų 
direktorių, taipgi bus nutarimai 
apie Auditorijos .perėmimą ir sko
los atnaokėjimą.

J. Rūta, Prez.
M. Z, Kadziauskas, Sekt.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS 
rendon, apšildytas. Vyrui. Gali 
patys valgyti virti. 817 W. 34 PI.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
pavieniui vyrui arba vedusiai po
rai, prie mažos šeimos, apšildomas, 
1-mas aukštas. 4027 So. Brighton 
Place.

FORNIŠIUOTAS APŠILDOMAS 
kambarys prie dviejų augusių žmo
nių. Pirmas aukštas, pavieniui ar 
vedusiai porai. 4609 So. Rockwell.

RENDAI KAMBARYS jaunam 
vyrui. Karšto vandens šiluma, su 
valgiu ar be. 3312 So. Union Avė.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PERKU PIRMUS MORGIČIUS 
arba skolinu pinigus ant pirmų 
morgičių be komišeno. VERA MO
LIS, 3356 So. Emerald Avė., pir
mas aukštas.

BUSINESS CUANCES 
Biznio Progos

Angelas*’, Karolis
GARNYS PAS 
SELEMONAVICIUS.

Traukinys Užmušė 
87 Metų Senelį

Prie Benton, III., Chicago 
and Eastern Illinois prekinis 
traukinys užmušė Wi-
nemiller, 87 metų senelį iš 
Whittington, III.

6 Mėnesiai Probaci 
jos Marųuette- 
parkietei

MARQUETTE MANOR
AUKŠTOS RŲŠIES 16 apart- 

mentų muro namas, randasi prie 
.pietvakarų kampo 62-ros ir South ’ 
Albany Avė. 12 flatų po 4 kamb. ' 
ir 4 po 5. Nuosavybė puikiam sto? 
vy ir 100% išrenduota. Randomiš • 
per metus $7,506. Bargeno kaina 
lengvais išmokėjimais.
STANLEY REALTY COMPANY 

179 W. Washington St. 
RANdolph 7055.

CALIFORNIA STU.CCO NAMAS .
An 60 pėdų loto, ąžuolo grindys 

ir trimai per visą namą. Priekinis 
ir užpakalinis porčius su langais. 
Karšto vandens šiluma, IV2 maudy
nės, 6 kambariai, 2 miegamieji, 2 
karų garažas, .puikiam stovy visur. 
6511 So. Talman, kaina' $6,000.

DIDELĖ PROGA 
įsigyti bizniavą namą netoli Stock 
YARDS gates, kur per dieną pra- ; 
eina keli tūkstančiai žmonių. Au
ksinė vieta tavernui už pigią kai
ną. Apžiūrėkite.

Kitas Marąuette Manor, 2 štorai 
ir 3 flatai, 10 metų muro namas. 
Apšildomas, kaina tik $12.000.

Kitas štoras ir 1 flatas apšildo
mas, niuro namas kaip naujas, 
$7.500. Turime ir daugiau bargenų.

Rašykite:
J. VILIMAS CO. :

6753 Rockwell St.
HEMlock 2323.

PARSIDUODA GERAI išdirbtas 
kriaučiaus biznis, atdaras per 1 
metų. Randasi Bridgeporte, 3210 
So. Halsted St. 4 kambariai prie 
vietos. Parduosiu prieinama kaina.

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

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 Avenue.

BARGENAS Z
6 FLATU PO 4 KAMBARIUS ' 

namas, $100 mėnesinės įplaukos, 
kaina $8500. Mūrinis, pečiais ap- • 
šildomas. Randasi 4453 So. Wood * 
St. Pamatykite arba šaukite Joseph ’ 
Ragor, 619 Belden Avė. Tel. DIV- » 
ersey 0725. ♦

BARGENAI
24 FLATŲ MŪRINIS 2—3—4 

kambarių, metinė renda $6540. 
Kaina $18,500.

13 FLATŲ mūrinis, metinė ren
da $5580, kaina $19,850.

6 FLATŲ mūrinis, kampas' 
$13,000.

4 FLATŲ. mūrinis, 
arti parku. $5,500.

4j FLATŲ mūrinis, 
gafvekarių, $4,000.

ATORAS, su flatu 
šuj, apšildomas,.

Naujas mūrinis, ant geros biznės ' „ 
gatvės, kaina $7,000. ' ’

Pirkikams parūpiname paskolas, 
kuriems reikia, Teisingus patarna- ,' 
vimas. , j

CHARLES URNICH,
2500 W. 63 St. PROspect 6025

ant 2 lotų

garažas, arti

ir flatas vir-'

Sausio 15 d. garnys užsuko 
pas Ben Selęmonavięiiis, 504 
West 33rd st., ir paliko suvirš 
aštuonis svaruš sveriančią 
dukrelę. Laimingi tėvai ’savo 
pirinąjai davė Dianos vardą. 
Ben yra -sūnūs Selemonayi- 
čiaus, kuris yra BridgepOft 
Knįttįng. Mill firmos savinin
kas.

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

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.

PARENGIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖS Metinis parengimas bus 
sekmad., sąusio 19, 1941, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 5 vai. vakaro. 
Bus suvaidinta 3 aktų juokinga 
komedija “Svetimą Plunksna”. Tai- 
sybiečių pąrengimai visados yra 
smagus ir pasekmingi, taigi kvie
čiame visus narius ir svečius at
silankyti į šį Teisybiečių vakarą.

Kviečia Komitetas ir Valdyba.
, i , t„į ....... i'„,

Užvakar naktį Englewood 
policija pašaukė Dr. Edwardą 
J. Levine atvykti adresu 7237 
Lafąyętlc avenue, kur buvo 
rastas negyvas chięagietįs, Tho- 
mas Dernis.

IM Devifie jo mirtį paliudi- 
jo ir išvažiavo.

Už 45 minučių policija buvo 
pašaukta į jo namus, adresu 
7356 Perry avenue. Bekalbėda
mas su savo duktere Dr. 
Derinę gavo širdies ataką ir 
mirė

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FLORIDOJ
PRIVERSTAS PARDUOTI gra

žią vietą labai pigiai. Didelis orin- ' 
čių sodas, 8 kambarių fornišiuotas 
namas, viso 17 akrų. Arti Daytona 
Bcach, Floridoj, šaukite ROCkwell 
3405.

GERAI ĮSTEIGTA GROSERNĖ, 
su 5 kambariais užpakaly, apšildo
mas. Liga priverčia parduoti. 911 
West 32nd St.Erne Vogtus Daiktus 

Nuo Vaikų
Miesto teisėjas George L. 

Quilici Chicago avenue teisme 
paskyrė šešis menesius po poli
cijos priežiūra marąuettoparkie- 
tei, trijų vaikų motinai, Mrs. 
Hazel Albert.s, 45 m. amž.

Apvogė Kelis Nąmus
„•* ' ’l

Ji buvo nubaustą už priimi- 
nijimą vogtų ■ daiktų, nuo tri
jų vietos bemihkų, kurie ap
vogė kelis namus, ir buvo su
imti po apvogimo namo adre
su 7207 South Talman avenue, 
kur gyvena detektyvas Bernard 
Meyer.

DU ar gal visi trys 
kai yra lietuviai

TAVERNAS
PARSIDUODA PIGIAI. Geroj 

vietoj, geras biznis, Marąuette Ma
not ant 63-čios gatvės. Nebrangi 
renda. Kas norite turėti gerą biznį, 
atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

BUČERNĖ PARDAVIMUI. Darbo 
užtenka 2 vyrams. Bus ątidąra 
sekmadienį popiet, apžiūrėjimai, 
nuo 1 iki 4 vai. Edw. Placek Zip 
and Top Market, 8553 S. Ashland 
Avenue.

RIO GRANDE VALLEY
13’Zj AKRŲ IRIGUOTA farma. 

cementiniai kanalai, savininkas par
duoda, nėra morgičių, su elektra, 
malunu, ir 35 citrinių vaisių me
džiais. 12 akrų žieminių daržovių, 
5 kambarių moderniškas namas, 
kiti budinkai. $3750. H. L. Rich- 
ards, Mercedes, Texas.

herniu-

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

PARSIDUODA PELNINGAS BIZ
NIS. Bučęrnė ir Grosernė, randas) 
ant ptivatiškos gatvės. Brighton 
Parko, 4 kambariai gyvenimui. 
Renda yra pigi. Mainymui ant na
mo. Kreipkitės prie K. J. MACKE, 
£346 W. 69th St. Tel. PROspėct 
3140.Garsinkitės “N-nose

11H fearU' >u.t ■ M



NAUJIENOS, Chicago, III.

DVI POROS DVYNUKŲ VIENAIS METAIS

Suvažiavo api 20,000 delegatų

Varo Iš Biznio.

PIRMIEJI AMERIKOS KAREIVIAI Į NEWFOUNDLANDĄ

Už dalį Chicagos ncpriklau-

ras uždėjo areštą ant turto tur-

narna, kaip iki šiol, tai tie mo
deliai turbut turės palikti pia
nuose.

Jeigu modeliai bus išleisti,

Didėjanti ginklą gamyba gali 
labai apsunkinti dirbtuves

iš savo 
pirkėjų 
didžio- 
tieUog 
žiių.s-

Draustų Ir Maisto, Elektros 
Streikus

side 
ėmė
šoferio A. Si.vian tabako bend
rovei. Taip jis raportuoja poli
cijai. , p u

MAŽI MAISTO KRAUTUVININKAI TARSIS 
KAIP KOVOTI “GRANDINIU” 

KRAUTUVES
Lietuviai Irgi Dalyvauja Didžiulėj Nepri 

klausomų Krautuvių Konvencijoj

Keli Chicagos ir kilų miestų 
lietuviai “groserninkai” ir “bu- 
čeriąi” rytoj pradės sukti g .L 
vas ir planuoti kokiomis prie
monėmis jie galėtų atsilaikyti 
didžiųjų kompanijų “grandi
nių“ krautuvėms ir kaip su jo
mis konkuruoti.

to krautuvių savininkai 
registerių įplaukų ir 
skaičiaus žino, kad t.;s 
sios krautuvės juos 
“piauna” ir žingsn s po 
nio varo iš biznio.

Tai situacijai aptarti 
gos Sherman viešbutyje 
ta “nepriklausomų” krautuvi
ninkų “sąjungos Retail Owner 

. Grocers” konvencija ir ji tęsis 
per visą ateinančią savaitę. 
Formaliai atsidarys pirmadie-

Tuo pačiu laiku įvyks Chica- 
goje ir keli kiti panašių orga
nizacijų suvažiavimai, kurie vi
so sutraukė apie 20,000 delega
tų iš visų Amerikos dalių.

Kalbės Už Lietuvius.

įeina ir keliasdešimts lietuvių, 
minėtoje konvencijoje kalbėi 
Midwest Stores korporac ja, 
nuo kurios bus prezidentas A. 
A. Zdrojevskis ir Stanley Du- 
ninas, taipgi keli kiti delegatai.

ti nepriklausomi krautuvių.li
kai sudarė šią korporaciją, kad 
bendromis sp. komis pirkdami 
maisto produktus, galėtų gauti 
juos pigiau, negu perkdHt pa
vieniai, ir galėtų taip pat pi
giai arba pigiau jas pardavinė
ti, negu “grandin.ų” krautuvės.

Atstovus konvencijoje turės, 
rodos, ir apylinkių krautuvinin
kų organizacijos, kaip Bridge- 
porto Groserninkų ir Bučerių 
Sąjungos, ir kitos.
Steponavičiai Iš Philadelphijos.

ir New Jersey su apylinkėmis 
kalbės pagarsėjęs kooperatyvas, 
Frankford Grocery Company, 
taipgi Richmond Grocery Com
pany, kurią valdo 1 etuvių pp. 
Steponavičių šeimyna, ir daro 
labai platų biznį Philadelphijo- 
je su priemiesčiais.

Kitos Konvencijos.
Kitos paminėtos krautuvinin

kų konvencijos įvyks sekamos.’ 
vielose:

National Brands Stores — 
LaSalle viešbutyje, šiandien.

National American Whole- 
sale Grocers Association—Com

Šeštadienis, sausio 18, 1941
..............■ ■■-¥ ■■ ..........................

Jaunute Lietuvaitė 
Mirė Sniegenų 
Uždegimu

Gavo “Miningitls” ligą
HERBINE, Illinois, smegenų 

uždegimu mirė jaunutė lietu
vaite Lillian Mae Matulytė. Ji 
neseniai gavo pavojingąją

Visi kiti Matulių šeimynos 
vaikai dabar irgi yra po obser- 
vacija, kad juos nuo tos ligos 
apsaugoti.

Mirusi Lillian Mae tebuvo 6 
metų amžiaus.

Nežino Ar Išleis 
Naujus Automobi
lius 1942 Metams

NAUJIENA a cm f
Mrs. George Demeris, Chicagiėtė, su dviem porom dvynukų, kuriuos ji pagim

dė 1940 metais. Jauniausieji gimė gruodžio 16 d. Senesnėj i pora šventė savo pir
mąjį gimtadienį sausio 4 d.

Dėl nuolat didėjančios ka
riškų pabūklų gamybos, Det
roite, Mieli.,, dabar abejojama 
ar bus išleisti nauji automobi
liai 1912 metams.

Tokių modelių projektai yra 
ruošiami, bet jeigu ginklų pro-

prastai, įvyks automobilių pa
roda, bet vienaip ar kitaip Nevv 
Yorke tokios parodos šįmet 
nebebus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s

VAKAR CHICAGOJE
• Užpuolikai du kartu pašo

vė chicagietį, William D. Rini, 
kai jis nesidavė jiems apiplėšia
mas. Piktadariai jį užklupo ir
ioje, prie gyvenamų namų, ad
resu 3522 Bosworth avenue.

• Fcderalei karo tarnybai 
vasario 3 turės raportuoti Illi
nois nacionalės gvardijos 108 
aviacijos observacinis skvadro- 
nas. Jį sudaro 25 karininkai ir 
110 eiliniai, .lis bus paskirtas į

O Ties 11 4th avenue, Jo- 
liete, automobilyje buvo rastas 
negyvas 63 metų chicagietis, 
Grande de Groat, 4466 Oaken 
wald avenue. Atiodo, kad turė
jo širdies ligą.

Siūlo Uždrausti
Streikus Prieš 
Valdžią

• Už butlegeriavimą ir ga
benimą nelegalio alkoholio iš 
Illinois į Ohio valstiją federa- 
lis teismas Clevelande traukia 
į atsakomybę aštuonis žmones, 
tarp jų tris chicagicčius, rosc- 
landietį Anthony Hodorowicz, 
Mack Price ir Joseph Genovesc. 
Du Hodorowicz’io broliai jau 
sėdi kalėjime už nelegalio alko
holio gaminimą.
• Apartamcntinio namo gais

re, 519 South Damcn, krit škai 
apdegė mašinistas John Miller, 
10 metų amžiaus. Gaisras pra
sidėjo nuo cigarcto.

• Ben Melinski, 53 metų 
chicagietis, 1748 Lake Street, 
mikliai naudoja kėdę. Su kėde 
apkūlė du plėšikus ir privertė 
abu bėgti be grobio.

9 Floridoje mirė Mrs. Kean 
W. Burton, buvusio Standard 
Oil of Indiana prezidento Wil- 
.iam M. Burton našlė. Testa
mentas rodo, kad ji pai ko 
$35,000 turto. Chicagojc gyve
no adresu 1255 N. State Street.

• . ■ •. N'

Šiltai apsirengę ir prisiruošę šalčįaiti 
inspekcijai S. S. Edmund B. Alexandęi^

n AL JTKNU-ACMF Teleph^’f 
^ineirkos kareiviai ’iššigrupuoja ginklo

f.'3-to distrikto atstovas legis- 
laturoje R. M. Woodward .ne
trukus įteiks pasiūlymą uždrau
sti valstijoje streikus prieš fe- 
dcralę, valstijos ir miestų val
džias,. ir tokiose pramonėse, ku
rių veikimas yra būtinas toms 
valdžios įstaigoms normaliai 
veikti arba yra reikalingas “vi
suomenės gerovei”.

Woodward norėtų net uždrau
sti, pav., pieno streikus, elek
tros streikus, ir visose pramo
nėse, kurios gamina ginklus ar
ba jų dalis.

• Chicago Aihletic Kliube 
įvyko biznierių banketas re- 
publikonų kongresmanui C. S. 
Dewey, kuriame nutarta kovo
ti už įsteigimą lėktuvų stoties 
paežeryjj, ir eteng is Chicigo 
padaryti kngvų lėktuvų pra
monės centru.

• Kriminaliam teismui ati-

ive prieš išplauksiant į Newfoundlandą,
kur yra steigiama Jungtinių Valstijų karo.baže.

VALSTIJOS SKUBA Į KAMPANIJA

Apiplėšė Keturis 
Westsidėje

člai, kaltinami papildymu 65 
apiplėšimų, daugiausiai North- 
sidės namuose. Jie vra: Ed- 
mund Burke, 1546 Ardmore, 
John Carroll, 5942 N. Paulina, 
Raymond Roden, 2117 Gunni- 
son, Dale WilEams 
more, ir Robert 
5108

Žiaurus plėšikas vakar anksti 
rytą apipiešė keturių gasolino 
.stočių tarnautojus, kiekvieną 
skaudžiai sumušdamas ir su- 
spardydamas. Nukentėję yra 
Darwin . Nicewarmer, 32, 1607 
Fullerton avenue (atėmė $20). 
Alvin King, 1801 Washington 
bulvaras (atėmė $4), Michael 
Twork, 1147 N. Central avenue 
($18) ir George Anderson, 
N. Cicero avenue ($12).

1001

ir
Glcinvood.
leloje prie 55th ir Ingie- 
avenue du piktrd.'.rai at- 
$430 nuo Raymond Brin,

taigos savininko, Peter La Ver
tu, 2( 00 Lincoln Park \Vcst. 
Jis skolingas inconie taksais 
$285,928 už 1936— 1937 metus, 
kuriais turėjo $1,500,000 įplau
kų, bet jų neraportavo.

• 23 metų Michael Proven- 
zano, 539 N. Trumbull avenue, 
šįmet buvo labai duosnus Ka
lėdų dovanomis visiems savo 
draugams. Vakar jis buvo su
imtas. Pasirodė, kad visas pa
sivogė iš vienos departamenti- 
nės krautuvės, kurioje dirbo už 
langų puošėją. Pasivogė daiktų 
už $500.

• Tėvų namuose, adresu 453 
Fullerton Parkvvay, buvo ras
tas nusišovęs inžinierius Geo
rge Walter, 30 metų amžiaus. 
Tėvai negali išaiškinti kodėl

Suėmė Pamote;
šiauriai Sumušė
4 Metų Mergaitę

!81WetąBepiiikas 
Nori Būti Kareiviu

Du Pavojingai
Sužeidė Traukinių
Nelaimėje

. i • z

u

Areštą padare lietuvis MiciusO jei jis turi didpl| bro’į
Į kariuomenes rekrutąvimo 

stotį Iron Rivet^ Michigane, at
ėjo “didelis vyrąą” <— 8 metų 
berniukas, ir pareiškė seržan
tui John Savic.h’iui, kad jis 
nori stoti į kariuomčnę. 1 (

Nusijuokęs' ir priminęs ber
niukui, kaipgi jis įdės p. neš J 
šautuvą, pats būdamas už šau
tuvą mažesnis, Savich paklau
sė ką gi jis norėtų kariuome
nėj daryti.

“Seksiu paskui armiją su ki
bini vandens ir ištroškusius pa
girdysiu”.

Savich atsakė, kad Dėdės Si
mo karžygiai turbut turės troš
kulį kentėti, nes jis visgi per- 
mažas ir jo negali p?i mt. “Be<
gal turi daugiau brolių, kur e 
norėtų įstoti,” jis paklausė.

“O, taip”, atsakė berniukas 
Turiu didelį brolį pradinė > 
penktoj kliasoj 1”

Du gelžkeliečiai buvo pavo
jingai sužeisti dviejų traukinių 
nelaimėje prie Lockporto, III. 
Ten į prekinį traukinį įvažiavo 
Alton .gelžkelio keleivinis eks
presas,

Sužeistieji yra inžinierius 
George Brown, iš Bloomington 
ir pečkurys, William Young, iš 
Normai. Jie išsigelbėjo nuo mir
ties iššokdami iš garvežio.

Po areštu yra 20 metų Isa- 
belle Pungiture, 2817 Shield 
avenue. Ji yra kaltinama žiau
riai sumušusi savo 1 metų po
dukrą Theresą.

Mergaitė guli Pastgraduate 
ligoninėje su perskelia g 
sukruvintais smegenimis 
skaudžiai sudaužytu kurni.

Areštą padarė lietuvis poli- 
cistas James Micius.

ir
• Bomba vakar buvo pames

ta prie George Limpres sku- 
tyklos, adresu 4944 Belmont 
avenue. Savininkas nėra skutė
jų unijos narys.

o Susikrovęs kelis daiktus 
į valizę iš namų pabėgo 15 me
tų Eugene Hugenin, 7656 Sun- 
,set avenue, Elmwood Park.

• Federalė valdžia nutarė 
nutraukti kovą prieš dvi tele
grafo įstaigas ir dvi “žinių agen
tūras”, kurios platino informa
cijas apie arklių lenktynes, tuo- 
mi pageli ėdamos “bukiams” 
operuoti arklių lažybų biznius. 
Klausimas pasirodė labai kom
plikuotas, įve’iąs žodžio laisvę, 
ir Chicagos federaliam teisme 
prokuratūra bylą pralaimėjo.

• Grand džiury paleido nuo 
atsakomybės meksikietį John 
Bosųuez, 8901 Mackinaw avė., 
kuri.?' laike ginčo dėl pergarsiai 
grojančios muzikos mašinos jo 
valgykloje nušovė kaimyną Jo- 
seph Maloney ir sužeidė jo gi- 
minait’, policistą Francis Far- 
rell. Pasirodė, kad Maloney pir
miausiai ginklą pavartojo. Bos- 
quez buvo pašautas.
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National Food Brokers Asso
ciation — Palmer House, rytoj.

National Sugar Brokers — 
Palmer House, sekmadienį.

National Pickle Packers — 
Stevens Hotel, trečiadienį.

Clover Farm Stores — Stev
ens viešbutyje, antradienį.

Independent Grocers’ Alli- 
ance — Knickerbocker Hotel, 
trečiadienį.

United Buyers Corporation- - 
Towers Club, šiandien.

National Association of Re
tail Grocers — Sherman Hotel, 
pirmadienį.

Red and White Stores —• 
Merchandise Mart, rytoj.

PRAŠALINO
POLICISTĄ

Už tariamą nepadorų elgesį 
su 16 metų mergaite iš parei
gų buvo prašalintas policistas 
Albert L. Glandt. Jis tarnavo 
Sheffield nuovadoje.

..AUJIHNV-ACME Telepbou-

. NEW YORK. — Vera Zorina, žinoma šokėja, dabar 
... / A , ‘

lošianti vyr. rolę scnsacin’iame “Louisiana Prirchase” 
veikale, įtraukia Louisianą valstiją į garbės sąrašą tų 
valstijų, kurios yra įstojusios į “Kovokime Vaikų Para
lyžių” kampaniją. Iki šiol jau 42 valstijų pirmininkai 
tapo paskirti. Su Miss Zorina matosi Keith Morgan, na- 
cionalis Prezidento Gimtadienio minėjimo komiteto 
pirmininkas. “Valkų Paralyžiaus” kampanija yra sujun
gta su Prezidento gimtadienio minėjimu.

YMCA Švenčia 
83-čias Sukaktuves

Stevens viešbutyje vakar įvy
ko virš 1,000 žpionių mitingas 
atšvęsti jaunuoliams < įsteigtos 
organizacijos YMČA 83 čias su
kaktuves. Ji turi narių ir įvai
rias įstaigas jaunuoliams viso
se pasaulio dalyse.

Chicagos YMCA rengiąsi į- 
rengti 80 akrų vasarvietę jau
niems vyrams ir berniukams 
prie Lemont, III., šalę 
Hill miškų.

Palos




