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ANGLAI GINKLUOJA ABISINIEČIUS
Britų karininkai aktyviai veikia 

Abisinijos gilumoj

LINDBERGH SAKO: ANGLIJA NEGALI LAIMĖTI LIETUVOJ DARBININKAMS UŽDRAUSTA 
RŪPINTIS ATLYGINIMU

ABISINIJA, (žinia atėjo per 
Chartumą), sausio 24 d. — 
Pranešama, kad Haile Selas.sie, 
buvęs Abisinijos imperatorius, 
Šiandien asmeniškai iškėlė tri
spalvę Etiopijos vėliavą savoj 
teritorijoj.

Negusas atskrido Abisinijon 
iš Chartumo. Jis gyveno britų 
kariuomenės štabe ir atskrido 
britų karo orlaiviu.

H. Selassie pasitiko organi
zuoti Etiopijos kariuomenės 
vienetai ir daugelis aukštų val
dininkų. Jų tarpe buvo Ras Kas- 
sa, buvęs neguso karo minis- 
teris. Kartu buvo ir vyriausy- 
sias koptų tikybas vyskupas ir 
paties neguso sūnūs, kuris jau 
senai veikia Abisinijoj.

Neguso orlaivis nusileido jo 
kareivių paruoštame aerodrome, 
kurio italai nežino ir surasti ne
gali.

Budinga yra tai, kad atskri
dęs negusas buVę sųtįktąs bri
tų kariuomenės- štabo karinin
kų, kurie jau senai veikia Abi
sinijos gilumoj ir veda jo ka
riuomenės organizavimą.

Išlipusiam negusui britų ka* 
rininkas perskaitė generolo Platt 
laišką, kuriame buvo pageidau
jama, kad jis greitai sugebėtų

ROOSEVELTAS PASITIKO HALIFAKSį
Britų ambasadorius 

atvyko karo laivu
ANNAPOLIS, Md., sausio 24 

d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien atvyko į Annapolis. 
Jis asmeniškai nori pasveikinti 
naujai paskirtą britų ambasa
dorių Jungtinėms Amerikos val
stybėms, lordą Halifaksą.

Britų ambasadorius atvyko 
naujai pastatytu britų karo lai
vu King George V.

Tiktai dabar viešai paskelbta, 
jog britai baigė statyti šį nau
ją didelį karo laivą, kuris jau 
eina tarnybą.

Churchill išlydėjo 
lordą Halifaksą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24 d. — Naujai pastatytas 
didelis britų karo laivas King 
George V praplaukė Atlantiko 
vandenyną vokiečių visai nesu
laikytas.

Laivas įplaukė į Chesapeake 
įlanką ir atvežė britų ambasa
dorių su žmona.

Teko patirti, kad pats britų 
ministeris pirmininkas nuvyko 
į šiaurės Angliją ir išlydėjo am
basadorių Amerikon. Ligi šiam 
metui niekas nežinojo, kad bri
tai baigė statyti patį moderniš
kiausią karo laivą ir pasiuntė 
jį per pavojingus Atlantiko van
denis.

Kodėl kelionė laiky
ta paslapty j

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24 d. — Prezidentas Roo
seveltas Išaiškino, kodėl lordo 
Halifakso kelionė į Jungtines

išvyti priešą iš .savo teritorijos. 
Gcn. Platt yra britų kariuome
nės Sudane viršininkas.

Negusas padėkojo jį pasitik
ti susirinkusiems žmonėms ir 
pasakė, kad su britų pagelba 
jis tikisi išlaisvinti savo tėvy
nę ir sumušti bendrą priešą."

Vėliau negusas iškėlė trispal
vę savo valstybės vėliavą ir pri
ėmė savo kariuomenės paradą. 
Paradą priimdinėjo ir impera
toriaus sūnūs.

Teko patirti, kad italai labai 
blogai jaučiasi Abisinijos teri
torijoj. Jie gyvena tiktai di
desniuose miesteliuose ir ' sar
gybas eina prie didelių kelių. 
Krašto gilumon jie bijo lįsti. 
Mažesniais keliais abisiniečia 
laisviausiai tarp savęs susisie
kia.

Susisiekimui italai pradėjo 
vartoti ne automobilius, bet mu 
lus. Matyt, kad benzinas jiems 
jau baigiasi. Iš niekur jie ne
gali gauti jokių atsargų. Gink
luoti abisiniečių bųriai puola 
italus kiekviena pasitaikiusia 
proga ir juos naikina.

Partizanų kovai dabar vado
vaus pats negusas. Jis tikisi iš
laisvinti savo kraštą nuo Itali
jos fašistų. .

valstybes buvo laikoma paslap
ty].

Jis sako, kad norėta išveng
ti žmonių aukų iš oro, vandens 
paviršiuje ir iš pačio vandens.

Jeigu naciai butų žinoję apie 
Halifakso kelionę, tai jie butų 
dėję visas pastangas pakenkti 
Butų pasiuntę ne vien subma- 
rinus, bet ir bombonešius.

Britai Įsake atydžiai 
budėti

LONDONAS, Anglija, sausio 
24 d. — Paskutinėmis dieno
mis vokiečiai labai silpnai bom
bardavo Anglijos miestus.

Manoma, kad jie turi paruo
šę didelį puolimą. Karo vado
vybė įsakė labai atydžiai sekti 
visus pakraščius, nes vokiečiai 
gali bandyti pradėti invaziją.

Britai turi žinių, jog Hitleris 
yra pasiryžęs šį kartą suduo
ti britams labai didelį smūgį. 
Jis turi paruošęs kariuomenę.

Kariuomenės virši
ninkai informuoja 

kongresą
d

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24 d. — Kariuomenės, lai
vyno ir oro jėgų vyriausieji šta
bo viršininkai šiandien informa
vo kongreso komisiją apie pre
zidento pasiūlytą ginklams sko
linti įstatymą.

Kadangi jie galėjo būti klau
sinėjami apie Amerikos kariuo
menės stovį, tai nutarta jų ap
klausinėjimą daryti ne viešame, 
bet slaptame posėdyje.

Opozicijos lyderiai buvo la
bai nepatenkinti Šitokia dalykų
eiga. Jie norėjo viešų karino-• Saulė teka 7:10 v. r., leid- 
menės viršininkų pareiškimų, žiasi 4:55 v. v.

j. . Naujlenu-Acme Teieuiiucu
Dramatiška scena iš kongreso užs’enio reikalų komisijos vedamo apklausinėjimo 

sąryšy su “Anglijai Gelbėti” bilium. Pyk. Charles A. Lindbe gh ( ažvmė a s rodyk
le), pakviestas paliudyti, pareiškia, kad net ir su Amerikos pagalba Anglija negali lai
mėti dabartinio karo taip kaip jis dab r v.‘damas ir pasisako už “sutartą taiką“.

Tobruko operacijose 
žuvo 500 britų

INIUIIUI

KAIRAS, Egyptas, sausio 24 
d. — Pranešama, kad britai tu
rėjo tiktai 500 užmuštų ir su
žeistų visose Tobruko operaci
jose.

Italų sužeistų skaičius viršy
to 2,000. Nelaisvėn paimtų ita
lų skaičius siekia 20,000. . *

Ifcilai/'padegė Tobruko uoste 
stovėjusį didžiulį keleivinį laivą 
Marco Polo, kuris plaukiojo tarp 
Italijos ir Kinijos.

Tobrukui paimti labai daug 
padėjo britų karo laivynas.

Britai artėja prie 
Demos

KAIRAS, Egyptas, sausio 24 
d. — Britų kariuomenė žengia 
Lybijos gilumon, nesutikdama 
jokio rimto pasipriešinimo.

Motorizuotos britų kariuome
nės dalys jau pasiekė Demos 
sekančio italų uosto, pakraš
čius.

Kitos britų dalys užėmė Me- 
kilį. Iš ten britai galės nutiestu 
keliu vykti tiesiog į Bengazi, 
paskutinį italų uostą Cirenai- 
koj.

Derną bombardavo britų or
laiviai ir karo laivai.

Siamas priėmė japo
nų tarpininkavimą
TOKIO, Japonija, sausio 24 

d. — Japonų vyriausybė prane
šė, jog Siamo vyriausybė sutiko 
priimti japonų tarpininkavimą 
dėl nesutarimų s ii franeuzais.

Manoma, kad tuo budu pa
siseks baigti jau ketvirtas mė
nuo besitęsiąs karas, kuris at
ima bereikalingai daug gyvybių 
abiejose pusėse.

Siamo vyriausybė nori, kad
jai butų atiduota Laos ir Kam- 
bodijos provincijos franeuzų In
dokinijoj. * \ >

šeštadienį: Debesuotas, snigs. 
Sekmadienį: Giedra, bet šal-

KORIJA SIMĄ. VADOVAUJA SUKILIMUI 
RUMUNIJOS FAŠIS- Diktatorius domi-

TŲ LYDERIS

Horija Simą, rumunų 
“geležinės gvardijos” (lyde
ris. Jis buvo Rumunijos 
vicepremjeru, norėjo tapti 
pilnu krašto valdovu, bet 
kai Antonescu nenorėjo nu
silenkti, tai sukilo prieš jį. 
Dabar diktatorius įsakė jį 
areštuoti ir žada bausti ka
ro lauko įstatymais. H. Si
mą bando organizuoti Fa
šistus ir iš provincijų pulti 
rumunų sostinę.

Fašistai užmušė la
bai daug žydų

BUKAREŠTAS,” Rumunija, 
sausio 24 d. Gen. Antonescu 
paskelbė, kad jis smarkiai bau- 
siąs Horiją Simą, kuris, būda
mas vicepremjeru, sukilo prieš 
vyriausybę ir vadovauja sukili-
m ui.

Jis yra fašistinės “geležinės 
gvardijos” lyderis ir stovi nau
jų skerdynių pryšakyj. Simą 
ieškomas visame krašte.

“Geležinės gvardijos” nariai 
sukilimo metu užmušė labai 
daug žydų. Juos mušė be jokio 
teismo.

1

nuoja krašto dau
gumoj

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 24 d. — Kariuomenes 
dauguma klauso gen. Antonescu 
įsakymų. Pačiame Bukarešte 
kariuomenė įvedė tvarką kai ku 
riuose distriktuose.

Blogiau yra provincijas mie
stuose. Braso v, Giurgiu, Kon
stanca, Ploesti ir kiti miestai 
yra visiškoj fašistų valdžioje.

Rumunijos kariuomene tikisi 
atstatyti tvarką. Pradėjo veik
ti karo teismai. Sukilėliai šau
domi 10 valandų po teismo 
sprendimo. Fašistų lyderių pa
sigailėjimo pareiškimai nebus 
priimami.

Antonescu Įvedė 
griežtą cenzūrą

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 24 d. — Diktatorius An- 
tone.scu įvedė griežtą cenzūrą, 
kurią vykdo kariškiai. Vokiečių 
kariuoipenė stengiasi nesikišti 
konfliktan.

Bukareštan atvyko naujai 
paskirtas vokiečių ministeris. 
Stotin pasitikti išvyko pats dik
tatorius.

Antonescu rengia kariuomenę 
sutikti “geležinės gvardijos“ 
būrius, kurie 'iš provincijų ruo
šiasi pulti sostinę.

Naciai pareikalavo 
Tuniso karo bazės
BERNAS, Šveicarija, sausio 

24 d. — Turima žinių, kad vo
kiečiai pareikalavo iš franeuzų 
duoti jiems Bizertą, Tunisijos 
karo bazę.

Naciai nori ten išlipdinti savo 
kareivius, kurie turėtų padėti 
generolo Graziani jėgoms ves
ti karą prieš britus.

Pasakojama, kad La vaite ir 
admirolas Darlanas nori įteik
ti Bizertą, tuo tarpu, Flandin 
ir Petain priešinasi. Reikalavi-

ŠĮ reikalą nustato 
valdžios skirti 

direktoriai
KAUNAS, Lietuva, sausio 24 

d. — Sovietų Lietuvos profe
sinių sąjungų centro biuras iš
leido pranešimą, pagal kurį vie
tinėms darbininkų sąjungoms 
uždraudžiama kištis į darbinin
kams atlyginimo normų nusta
tymą.

Pranešimas sako, jog tai 
esanti tiktai įmonių direktorių 
ir valdžios paskirtų įstaigų bei 
organizacijų vedėjų pareiga.

Anksčiau unijos pirmon eilėn 
rupinosi darbininkų atlyginimu.

Reikalauja pripažin
ti Lietuvos pagro

bimą
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 24. — Teko patirti, kad ni- 
3ų diplomatai nepatenkinti "mo
ralinio embargo nuėmimu.

> Kad pagerėtų Amerikos ir So- 
vietijos santykiai, tai /rusai rei
kalauja pripažinti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pagrobimą.

Be to, nori, kad jiems nebū
tų varžoma įsigyti Įrankių gin
klams gaminti. Užsienio depar
tamentas nenori pripažinti jė
ga užgrobtų kraštų.

Raudonas Kryžius 
padės suomiams

AVASHINGTON, D. C., sau- 
jio 24 d. — Turima žinių, kad 
suomiams bus padedama ne 
naujomis paskolomis, bet Rau
donojo Kryžiaus pagelba.

Manoma, kad netrukus j Suo
miją išplauks laivas su reika- 
ingiausiais maisto produktais.

INDIANAPOLIS, sausio 24 
d. — Allison bendrovė šiandien 
paskelbė, kad jie ruošiasi ga
minti orlaiviams motorą, kuris 
Išvystys 2,000 arklio jėgų.

Inžinierius pareiškė, kad nei 
vienas ligi šiam metui gamina
mas orlaivis arba propeleris ga- 
i išlaikyti tokį motorą.

Turės gaminti naujus prope
lerius ir visą orlaivio formą, 
kad galėtų įkinkyti tokį moto
rą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai pasirašė su gen. Franko sutartį, kuria pasižada 

praleisti pro blokadą 50,000 tonų Argentinos javų.
— Iš Valetta, Maltoje, pranešama, kad britų bombanešiai 

smarkiai bombardavo italų karo bazes Sicilijos saloje. Britai 
.unaikino daug italų orlaivių.

— Poznaniuj vokiečiai nuteisė mirtimi 13 lenkų.
— Prezidentas Rooseveltas, lordo Halifakso lydimas, sugrį

žo į Washingtoną.
— Italų pradėtos atakos Albanijoj visiškai nepavyko. Grai

kai ne tiktai sugebėjo atsispirti, bet paėmę nelaisvėn kelis šim
tus naujai atvarytų italų.

— Gen. de Gaulle skelbia, kad naciai pareikalavo iš fran
euzų karo bazių ir pačioje Francuzijoje, ne vien tiktai Afri
koje.

— Wende!l Willkie atvyko į Lisaboną ir netrukus išskris 
į Londoną.

— Maršalas Petain paskyrė tarybą iš 188 franeuzų, kurie 
turės teisę duoti jam savo patarimus, jeigu jis atsiklaus.

— Trys nacių karininkai, vežami į koncentracijos stovyklą, 
pabėgo iš traukinio. Vieną Kanados policija jau sugavo.

— Sužeistas italų laivas įplaukė į Venesuelos uostą Puer*o 
Cabello. Dabar ten randasi 6 italų laivai.

Fabrikų direktorių 
atsakomybė didelė
KAUNAS, Lietuva, sausio 24 

d. — Sovietinė valdžia paskel
bė, kad ji įvedė Lietuvoje as
menišką įmonės vedėjo atsako
mybę už įmonės funkcionavimą, 
lygiai, kaip tai yra padaryta 
Rusijoj.

Pramonės komisaras sako, 
kad kojinių fabrikų direktorė 
A. Boreikienė “personaliai at
sako“ už visą įmones darbą. -

Vilniaus trikotažo fabrikus 
direktore M. Muchova taip pat 
asmeniškai atsakoininga už vi
są fabrikos veikimą. Direkto
riai bus baudžiami už truku
mus.

Nesumoka už moky
klos atremontavima

KAUNAS, Lietuva, sausio 21 
p. Barkauskas, Kudirkos 

Naumiesčio pradžios mokyklos 
vedėjas, viešai nusiskundžia, 
kad vyriausybė nesumoka dar
bininkams už mokyklos atre- 
montavimą.

Praeitą vasarą buvo atlikti 
mokyklos remonto darbai, ku
rie buvo užbaigti rugsėjo mė
nesi, bet ligi šiam metui darbi
ninkai dar negavo pinigų.

Barkauskas kreipėsi į oficia
lias įstaigas, bet nieko negelb* 
sti.

Į amatų mokyklas 
priims naujus 

mokinius
VILNIUS, Lietuva, sausio 24 

d. — Darbo komisaras paskel
bė įsakymą, kuris leidžia pri
imti į remonto dirbtuves moki
nius bet kokiam amatui išmok
ti. Mokiniai gali turėti ir 14 
metų.

Sovietų Lietuvos valstybės 
kontrolės komisariatas jau per
sikėlė į Vilnių ir įsikūrė Pilypo 
gatvėj, 4 numery j.

švietimo komisaras žada pa
skelbti konkursą parašyti so
vietiškam elementoriui ir ki
tiems pradžios mokslo vadovė
liams.



ir

Meine kinderken!

(Iš žemaites raštų IV tomo)

si. Taip putaisę, įvarė į kam
barį, kpr sėdėja moters, ir du
ris užraĮiįno.

Dairaus: viename pasienyje 
ant lentų guli trys moters, ki
tame dvi, viena po ąslą vaikš
čioja; visos akis į mane įsmei
gė, rodos, visos norėtų kiaura; 
pamatyti — iš kur, kas

Meine 
mano 

už-

Kita dikta merga , 
spjaudosi:

— Kad taip žmogus žinotum 
sava nelaimę, po velnių; ta pa
siutėlė gyvatė gal ir ątsimena, 
o aš “s|qvq duje” (lenkiškai — 
prižadu), taip buvau girta, n.e 
ko neatsimena, kaip ten alsit- 
ko . .. susipešėm gatvėje, na ir 
buvo už ką areštuoti ... ka.. 
juos velniai verstų ant antra

NAUJIENOS, Chicago, IĮĮ.

šeštus

ne jaiko Čia jau dvi savaitės: 
ųežipau, nei už ką, nei kada 
teismas bus, nei įtiek nuteis. 
Dieve mano, Dieve! Vaikai vėl 
u.eko nežiną.

Įeina sargas, tiesiai prie se
sers, žadina:

—Segelę, kelk, taisykit, tavo, 
šaukia į kanceliariją.

Ta pašoko, sėdosi ant lentų, 
grobia sargą, traukia greta sės- 
Ls. Rygiškė iš antros pusės vėl 
gretinasi prie sargo. Tas, misi 
pratęs ab.cni, liepia tuoj sese-

šeštadienis, sausio 25, 1&41

narna, jog man 
patupėti, bet vis 
gal kaip norint,

ŽEMAITĖ
buvo jau ži- 

teks kalėjime 
dar abejojau, 
šiaip ar taip

manifestas, palengvinimas krik
ti, Suturėjo, nutęsė kalėjimų to
lesniam laikui.

pusės metų jau tikrai buvau 
nuteista dvi savaites tvirtovės 
ir dar sumažintas: lik dešimt i- a- •

tinęs stiklelį išmaukti.
Rengiuos tv.avau sėstis ir at

likti bausmę, bet neleidžia, gy
nioja visi advokatai: šokosi pa
duoti dar į senatą — tenai dau
giau nepridėsiu, o numažinti

kaip senate patvirtino tą patį 
teismo nutarimą. Po dviejų sa
vaičių šmakšt policija areštuo
ti, jau į kalėjimą varyti. Rodos, 
tai seniai jąū žinau ir rengiuos 
sėstis, o pamačius policininką 
su popierių areštuoti, šust šal
tis perpylė-per visą įiUlĮą. Nuė

jau sykį 
eiti. Bet dar neleidžia šeiminin- 

efonu paprašė vyresny-

pleko neveiksi, rė kia

kas: lelcf

teismą, tai nusitęs gal metai gera valia

reikėtų pasiimti ir

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 9ec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Paskirtą dieną tai buvo 
ketvirtadienį nuėjome. Poli
cininkas su popierių pristatė i 
areštantinę. Mano ryšelį, daik
tus liepė palikti kanceliarijoj,

nuo tavęs pavogs, o čia nėpra- 
žus: eidama iš kalėjimo a t d m-

—Tu susipešei, tai žinai, už
, bet tu pasakyk, už ką ma

ne. Pclrap lyj tarnavau ašiųo 
nerius pietus, grįžau dide e k i- 
petą, Kad neturiu pąspoita, m 
pamečiau ... stačiai iš stoties ir 
uždarė su vagiais. Tegul leidžią, 
pristatymu pažįstamų ir ginsi
mų, kiek narės.

—Vagis, vagis. Bene aš ko
kia vagis, — atsiliepė kitą žy
dė gulėdama. — Kokia čia ar 
degjfne vagystė: kąme ją gausi 
pavogti. Kiekvienas nori gyven
ti ir kelias kapeikas pelnyti — 
juk reikia maitintis su vaikais.

—Kam čia rupi, kad tu ba
du dvesi, - - murmėjo kita. — 
‘Duokit duonai ir cukrui” — 
sušuko. — Daviau tryLką ka
peikų parnešti, dabar nei duo
nos, nei cukraus, nei pinigų . . . 
tikri velniai. -4 Garadavoi! Ga- 
radąvoi! (rusiškai policinin
ke) - — šaukė pašokusi iš gulyk*
• > ,•% 4 t - V . .. į

los drūta merga su raudonu 
kryžium ant krutinės. — Gara- 
davoi! — i 
Garadavoi!

• Ko nori, ko šauki! — pro 
durų langiuką rusiškai prižiūrė
tojas paklausė. ✓

—Duonos juodos, duokit 
duonos! gailestingoji sesuo 
vėl rusiška; šaukia: - vot už
dare ir valgyli neduoda, pietų 
laikus, vakar vakare pavėlayau 
į trai|kinį, laukiau kito išva
žiuoti atgal į pozicijas, vųt ir 
uždarė . . . garadavoi, duonoi!

Visos jau maž pasisakė, už 
ką uždarytos; padrįso ir mane 
klausinėli, už ką, kaip.

i likusi

$9.50

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE. INC

BRAIDED RUG
2730 -

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tąx ekstra.
BLACK BAND LUMP

PATTERN_273P~
Supintas kilimėlis

No. 2730| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
į 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 

j Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man pavyzdi Np.

| Vardas ir pavardė

nėjaęij pfu! .
—Mano trylika kapeikų, ar 

duonos cju°išit, — šaukią kitą.
SuvaĮgė T<i‘ųopas, skąrdipę 

pirštu išlaižė, duonos plutuke; 
visas sukramtė, .šsitiesė ant 
lentų.

- Yąikų turi? — žydj klau
sia.

—Yra berniukas, (reč ų me- 
tip prįe vyro tėvų.

rfp|<ią tei.a. mat, dar vai- 
xą išperėjo, - juokia:

—Sena? L vii.ošimi 
metus ginu — sena.

Žydė mane kumščioja, rodo į 
K<tą jauną žydę.

šit ir ta turi dvidešimt šeš
tus; kątra jąųnespė: atrodo ji 
usaį surukusi.

Mat, aš vis saulėje — ir 
sutrankė veidą, o metai mano 
jauni, -- skepetuku trina sau 
veidų, n0t paraudo.

(hpądavoi! Garądavoi! — 
sesuo ėipė šaukt:: tuojau ne
galiu.

—Negaliu! — sargas pro l.m- 
giuką sako rusiškai.

Spsųo verčias ant antro šono, 
roiįos, užmigų.

Išvarė, kur sąkės pasą pame
tusį; išvąrė, kur sąkfs nusimu
šusi; jšvąrė vieną žydę; liko dvi 
žydės, s&ųo, rygiškė įr aš. 4au 
vakaras, saulė ant laidos, — žy* 
dė nesdiauna mane kalb pusi iš 
visų pusių:

—Iš kur ir už ką, ar ilgam?
Sužinojusi, jog atsėdėti tvir

tumoj (Įvi $ąvait.es jan nute's^ 
tą, džiaugiasi, rankas į dangų 
kelia. . r

—Bepigu, bępįgij,A bent jau 
žinai, kiek reikšlsėdėti, o ma- ____ 1__—______

Sakyk, kur mane dės, pa-

-Sakyk, sesele, už ką lav3 
areštavo? — ta$ yėl klausia.

—Ot, pąvelavąu į traukinį, 
laukiau kita, ir arcšta\o.

Tur būt, kokį protoko.ą su

kad meluoji, sakyk — netiesa!

<

— Kvaila! užsišoko kita,-- 
savo degtinę visiems po n ošia 
kiša, nekalčiausią žmogų bevei
zint į vagis įpainioja —nė jus
ti nepajusi...

ir visi...
- Tu nebept pati, aš jauna 

galiu kitaip pelnytis, o senom, 
kaip tu, tik vogti.

—Kitaip pcĮnyties, — žydę 
roliavp, — kiek čia jų šią naktį 
privarė, nebuvo niekur vietos 
ne tik sūsties, bet ir stovėti ne* 
tilpp: nuo keturiolikos metų 
mergaites suvarė iš numerių. Q 
tas kan Kaim Josel, ų, talęį, 
pundą popierinių pinigų kailcer 
iimljpj paklojo, vis šimtines, 
Šimtinės, mačiau; sako, ar tri^ 
mkstančlus pritapęs,

—Bene jam bėda, bene jam 
piriųpjį, — juokėsi kjtą.

— Garadavoi! —- vė| šaukia 
sesuo.

Suskambėjo raktai — sargas 
įnešė duonos, sviesto, stiklinę 
cukraus, arbatos; padėjo sese
riai ant lentų:

—Valgyk į sveikata, manp 
miela balandėle.

Sesuo puoiė jam ant kaklo, 
apsikabino — glamonėjasi. Tas 
nori išeiti, ta įsikabinusi:

' —Palauk, palauk!
Pastūmėjęs išėjo, užrakino, p 

ta dar pro langelį ranką iški
šusi mojuoja, žydė mane kumš- 
čioja, rodo:

—Vot kokia, — juokėsi ry
giškė guldamos. — Visas virši
ja, niekše gudri.

Žydė vis mane kumščioja. 
Saulė jau visai ant laidos. Aš 
nuo ryto nevalgiusi. Na, jei čia 
mane apnakvins, manau sau, 
ką valgyti, kamevatsigulti.

Vėl sužvangėjo raktai, įstū
mė jauną mergaitę. Nuilsusi, 
sušilusi sėdasi ant lentų, pūš
kuoja.

—Oi kaip šilta, kojas sumu
šiau, kiek apvaikščiojau p;> 
nuovadas, taikos teisėjus.

—Už ką areštavo? — teirau-

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

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 Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
.Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serędoj pagal sutartį.

—Tas velnias parašė, kad ne
gerai elgiausi stotyje, bet eta
pu juk nevarys, gal užeis'm?...

—Mat, kas jai rupi: po kam
barys! Ka, ka, ka — juokėsi 
rygiškė... — Taip, taip, — sar
gui juokėsi, — pTma veskis j 
savo kambarį, paskum į kance- 
Jariją.

—O kas tau darbo? — atšo
vė sesuo. — žiūrėk savo no
sies, ne kitais rupinkies.

Mis. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

pu...
Tos net akys pabalo.

-—Na tik taisykit, skubėk, 
iųr būt, parašė ką nors apie ta-

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
Vėl. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

užrakino.

LAIDOTUATU DIREKTORIUS

JohhF.Eudelkis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonu LAF4YETTĘ

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Į."'. U! !

AKIŲ SPECIALISTAI

aptemimo, nervuotu- 
akių karštį, atitaiso 
ir toliregystę. Pri- 
akinius. Visuose at-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių 
mo, skaudamą 
trumparegystę 
rengia teisingai
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sū elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. ......  1
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

manffykitc musų raiKo profrramų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
i*** ryto ii W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMTERU.
*

Laidotuvių Direktoriai

manai
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YAĘtfo 14Į9
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YARds 1138
YARds 1139

J. LIULEVIčJUS
1348 & California Avenue Phone LAFayette 357?

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

') 11M 111111111111111111111111  i 111 (1111 Hll

ii

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-14 East 108th Street ________ Tel- Pullman 1270

ĄNTANĄS M. PHILLIPS 
$307 Ąyęnųe Phone YARds 4908

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Liet avių
DippHtoriij
Asociacijos

■ * ’ /;• .

>1 llltll III HIMI III tlltllllll tMHIIIitli

P, J. RIDIKAS
3354 Są, Halsted Stręel

ALĘĘRT V, PETKUS
4704 So.WesterĮni Ay^pue Plione LAFayette 8024

I « 1 ,.,ll'UW. »L M"" «' -"VII1!) '      .'J W . >!S • I.'- 1 II . 'I 1 — 1 1» ' i

; ANTHONY B. PETKUS
p81£ yyęstęra Aye. Phone GROyehill 0142
1410 South 49th Coąrti Cicero Phone Cicero 2109

L J. ZOpP
lf>46 Weat 4gth Street Phone YAĮlds 0781

MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue '

Ambulance 
Patąrnavi- 
mas Dieną 

ir Naktį

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.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

A, Montvid, M. D.
West Towų statė Bąnk Ęldg. 

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

Telefonas SEEUEY 7330 
Namų telęfonąs Bruųswick 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko.;,

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

ir nuoofiso valandos: nuo
1—9 vai. vakaro ir pagal sutarfį
Ofiso Tel. PROSPECT 67u7
a amų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo JO 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 valę 
išskyrus sefedomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
puo 6 iki 7:$0 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ro$ 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 YĄRDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn $t. 
1431-1434-Tęl. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Hąlsted SL

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Rųom 2014 TeJ. STAte 7872
JTaLluuja .žkL 1 RįO vy < 1

3149 SO. HALSTED STREET

vait.es


b

šeštadienis, sausio 25, 1941 t____________________ _____

IBĄLAMAS BRANGIAI APMO
KAMA DVEJUKE

K šo Dom nikas Kuraitis

(Tęsinys)
Kalėdų Rytas Floridoj.

liai, ir ši.tas. malonus oras su
darė tokį vaizdą, kad buvo sun
ku ir įsivaizduoti, jog tai Kalė-

Šv. Patrick’o airių bažnyčia dų rytas. Pažiurėjus į žmone
stovi pačiam Miami Beach 
miestelio vidury. Čia turistai 
rinkosi Kalėdų ryte iš visų 
kempių ir viešbučių pasimelst- 
Pusiau dešimtos bažnyčia jau 
buvo prisigrudus ir pasivėlavu
sieji turėjo būti lauko pusėje. 
Bet buvo patogu ir lauke būti, 
nes gražioj žolėj buvo pristaty
ta užtektinai kėdžių.

Per mišias bažnyčioje buvo 
pildomas labai puikus muzika- 
liškas programas iš Kalėdinių 
giesmių. Klebonas, pralotas, 
vaikščiojo tarp susirinkusių ir

.r jų vasarišką apsirengimą no
rėjosi manyti, kad ta. koki Lie
tuvos atlaidai vidu-V-sary.

Kada sėdi Chicagoje ant bo
čiaus ir žiuri skersai Michigan 
ežero į rytus, tai nors ir nema
tai kranto, vis tik žinai, kau 
už kokios 70 mylių jau randa
si Michigan valstija.

Krantas už 3,000 Mylių.
Miami Beach taip pat sėjė

jau ant byčiaus ir žiurėjau i 
rytus, tik čia įspūdžiuose skir
tumas. Čia žiūrai į tą vandenį

NAUJIENOS, Chicago, III.
STATYS DIDŽIULĘ 
LIGONINĘ

Karo departamenlas netrukus 
pradės statyti 295 lovų ligoni
nę prie Scott Field aviacijos 
stoties, netoli Belleville, III.

Kainuos $150,00P. -

PAĖMĖ 207 Į KARIUOMENĘ

Metams tarnybos karinome 
nėn vakar paėmė 207 jaunu ’ 
chieagiečius iš kelių Northside 
wardų. Lietuvių jų tarpe, ro 
dos, nėra.

___ I Į.

pu piktadariai bandf api^ 
plčįti valgyklas savininką Theo. 
dore Wilson, 29 South Pulaski. 
jiems nepasisekė, nes jis turi 
stiprį Scrklę- Jis laip gar' 
šiai rėkti, kad sukėlė visą apy
linkę.

visus sveikino švenčių proga.
Keistas Vaizdas.

Aukštos žaliuojančios pal
mės, auksiniai saulės spindu-

ir žinai, kad krantas anoj pu
sėj yra mažiausiai už tiijų tūk
stančių mylių. Akys nemato, 
bet įsivaizduoji, kad trys tūks
tančiai mylių yra didelis atstu
mas^ Girdėjau ten kalbų, kad

T A 11 D VIA T Busi turtinges- AUr Tft nis ir ,aimin- l 11VI l Itl gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3!6% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Canai 8887 
Bėn. J. Kazanauskas, Sec.

Tvm«s $1,000,000.09 V JIavo

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ................................................. $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
aodarais .................................... $1.35

žmonės Csą matę didelį tamsų, 
spėjamą, vokiečių submariną 
nuo anos puses krantų atplau
kusį. Bet tai gal būt tik kalbos. 
Kalbų čia eina daug, nes žmo
nių suvažiuoja daug iš visų ša
lies kampų.

Grįžkime keliems momen
tams į p. Kodžius apie kuriuos 
rašiau vakar. Pas juos viešbu
ty gyvena vienas senyvas lie
tuvis, lietuvių emigracijos šion 
šalin pionierius. Jis vadinasi Jo
nas Komunas ir į Ameriką at
vyko prieš 56 metus. Vadinasi 
dar dauguma musų nebuvome 
nei gimę, o p. Komunas jau gy
veno Amerikoj.

“Kantyckos” arba giesmių kny-! 
ra ..................................................... $1.75,
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap-' 
dar.......y...............     $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur...... 35c
“Mikpldos pranašavimai” ........ 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c
Totorija seno jr naujo tęst..........  25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiŠ-

Įdomus žmogus.
Romanas savo jaunas dienas 

praleido tvarkingai. Turėjo 
nuosavą ūkį, paskui 28 metus 
.arnavo teisme už “cleik”, ir 
susitaupė šiek tiek tur o. Šci-

kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos ......,....  35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokiu vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ........................ 25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ................ $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių 
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard
Spencerport, N. Y.

mynos neturi, moteris mirusi, 
pats gauna mėnesinę pensiją iš 
apskričio kurio teisme tarnavo.

Romanas iš savo su taupų nu
pirko Marianapolio kolegijai ti
kį su dideliais namais. Sumo- 

. kėjo $30,Q()0. Už tą auką jis 
gaus kol gyvas butą su pilnu 
pragyvenimu. Kadangi pensiją

DYKAI! COUPON DYKAI!
ATNEŠK Šį KUPONĄ SU JŪSŲ UŽSAKYMU 

DEL PUIKIAUSIO PASAULY
BLUE FLAME RANGE ALIEJAUS IŠ

CITY 0IL C0.

i

o

YEAR

1934

1936

1937
įsi vaizduot.

jis dabar apmokamas geriau 
negu Clevclando Bob Feller, 
aną dieną pasirašęs kontrak
tą už $30,000.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Buck Newsom, Detroit Ti

grų pičeris peržiūri 1911 nic-

damas jokio susirūpinimo, 
kad jo viršininkai dabar bau-

i

1938

KARU ® 
KPARD^08t

f f B

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

MUSŲ BLUE FLAME ALIEJAUS SU JŪSŲ
PIRMU ORDERIU

Spausdinam
PLAKATUS nn.TF.Tns 

BIZNIO l________
DR-MS ATVIRUKUS 
V/-kXTaT’T-TrTTCnAS IR

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strei' 
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gauna, tai žiemas praleisti va
žiuoja į Floridą. Kėdžių vieš
buty jis pas.ėmęs kambarį vi
sam sezonui. Tai labai ramaus 
ir ma onaus budo žmogus, 
mėgsta rimtai pasikalbėti, ne
sijaudina. Už tad ir gilaus am
žiaus sulaukė. O mažai lietuvių 
šioje šaly sulaukia Romano

Orange Bovvl Festivalas.
Naujų Melų vakare Miami 

mieste surengiama (Ldeiis kar- 
nivalas, užvadlntas “(Lange 
Bowl Fcst vai”. Paradas su vi
sokiais Uola.s, orkestrais ir ki- 
.okiomis ivairenyb^m-s gatvė
mis maršavo per ištisas dv. va- 
.andas. Leg.J ma
Kiek tok o parado surengimas
kaštavo, bet aišku, kad kama
vo milžiniškas sumas pinigų 
Tai kreditas Miami miestui. Ne
didelis, bet surengė puikų fes- 
tivalą ir sutraukė tiek žmonių, 
kad gatvėmis buvo sunku pra
siskverbti.

Naujus Metus Pasitinkami
Gyvenant mums pas lietuvį 

viešbutininką, atsirado ir dau
giau lietuvių, kurie pasikvietė 
sutikti Naujus Metus su jais. 
Pakvietimą mielai priėmėme, 
nes norėjosi susitikti su tautie
čiais iš kitų valstijų. Ir neapsi
rikome.

Turėjome labai smagų vaka
rą pripildytą naujomis pažinti
mis. Vakaro šeimininkais buvo 
p.p. Bubniai, kurie užlaiko gė
rimų krautuvę. Vakare dalyva
vo p. Bubnienčs sesutė atvyku
si iš Californijos. Kiti lietuviai 
su kuriais pažintį užmezgėme 
buvo: p.p. Benny Bankevičiai iš 
Baltimore, Md. (turi apartmen- 
tinį namą), p. p. Katiliai iš 
Brockton, Mass., Jankus (vieti 
nis, turi vaisių krautuvę), Dr. 
Bulerich, jaunas lietuvis gydy
tojas (prieš du metus mokinę
sis Chicagoje), kilimu iš Wa- 
terbury, Conn.

Chicagą atstovavome aš sti 
žmona. Nei nepajutome, kaip 
prabėgo trys valandos pripildy
tos malonių įspūdžių. Nežiū
rint kur ar kaip, susitikę lietu
viai visados maloniai laiką pra
leidžia.

(Rytoj Kuraitis parašys apie 
garsųjį Key West.)

Skelbimai Naujienose 
jflfi nauda dėlto;

X/.’
yra naudingoj «11

IRK KUR

Pirk Kur Milionai 
Išmoko Eiti Dėl Gerų 

Vartotų Karų

Pirk Kur Gauni 
Geriausią Vartotų Karu

Pirk Kur Gauni 
“KOKYBĖ OK” Vartotus 

Karus Žema Kaina

^Riotųrarų
IR VARTOTŲ 

IRORĮJ Pardą yjM/į
t

■

11,177,078 ŽMONES
PIRKO VARTOTUS KARUS IR VAR
TOTUS TROKUS NUO CHEVROLET 

DYLERIŲ PER PASTARUOSIUS 7 
METUS

VARTOTU PARDUOTA

1,160,231 VARTOTŲ KARU

1935

1939

1940

1,426,209 VARTOTU KARU

2,019,839 VARTOTŲ ^ARŲ

1,720,530 VARTOTŲ KARŲ

1,367,068 VARTOTŲ KARŲ

1,569,201 VARTOTŲ KARŲ

1,915,000 VARTOTŲ KARŲ

APLAMAI PARDUOTA 133,060
KARTOTŲ KARŲ KAS'MĖN. PER
PASTARUOSIUS 84 MĖNESIUS.

PAMATYKITE SAVO 
VIETINI CHEVROLET DYLERĮ

PINIGUS jDABAR LAIKAS INVESTUOTI

INSURED

UNIV1RSAL SAVINGS 4 LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

....... , ■

TeL VICTORY 1272 . ,
DYKAI Apskaičiavimas

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

STANLEY LITWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmfts ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dAlis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

SPECIAL
Tik Iki VASARIO 10-tOs

Brakes Relined
CHEVROLET 1936 to 1940 
FORD XS3« Sc M 7 A 
1940. Už Ratą U

Vartojam
Thermoid Lining

ABI
AMBRDZ
Safety Clinic

N. W. Cor. 50th St 
and Western Avė.

kelbimai Naujienose 
hioda nauda dėlto, 

pačios Mhu ii*’” 
•^audintfos.

MADOS

t

No. 4641—Namie dėvėti šuknel. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34. 36, 38, 40 ir 42.

ra«
IBI 
IMI
m

SD! 
aai 
50

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

NAUJIENOS Pattera DepC 
1789 S. Halsted St, Chieag*, H.

Mokame 3'/2 Nuošimčio ant Visu Investmentų
(Vardas ir pavaldi)

-

(Adresu)

(Miutor to

__ j t nan Insurance Corporation, 
Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings ana L 

Washington, D. C.
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

$6.00
$6.00
$8.00

3c per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant . sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams --------- ------ ------
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ....... ...
Vienam mėnesiui ...........-

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija .................  3c
Savaitei ............................... 18c
Mėnesiui ............................. . 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
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Metams ........................... — $6.00
Pusei metų ........................... 3.25
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Amerikos problema
Debatai J. V. kongreso komisijoje ir visame krašte 

dėl atstovų buto biliaus 1776 iškėlė aikštėn tą faktą, kad 
Amerikos žmonių nuomonėse tuo klausimu yra pusėti
nas chaosas. Neužsimoka čionai kalbėti apie tokius 
“tarptautinės politikos ekspertus”, kaip pulk. Lindber- 
ghas. Jisai nesidrovėjo priimti iš Hitlerio ordiną tuo 
metu, kai visas pasaulis piktinosi barbariškais žydų po
gromais Trečiajame Reiche. Jam trūksta paprasto kul
tūrinio žmogaus jautrumo. Jisai ir dabar, liudydamas 
Washingtone, pareiškė, kad jisai “mažai rūpintųsi”, jei
gu Britaniją Hitleris parblokštų!

Bet yra keistoka, kuomet aukščiau paminėtąjį bilių 
vadina “saužudybe” toks stambus inteligentas, kaip Chi- 
cagos Universiteto prezidentas, Dr. Robert Maynard 
Hutchins. Jisai yra liberalas ir nuoširdus demokratas, 
kuris tikrai negeidžia demokratijos žlugimo Europoje. 
Tas bilius siūlo padaryti tiktai vieną stambią naujeny
bę, tai — leisti anglų karo laivus į Amerikos uostus, kad 
jie čia galėtų pasitaisyti, jeigu kas pagedo, ir būti tiek 
laiko, kiek jiems reikia. Tai prieštarauja vadinamam 
“neutralumo” įstatymui.

Visa kita, kas yra suminėta biliuje, jau yra prezi
dento daroma. Naujų įgaliojimų bilius jam nesuteikia, 
tik suformuluoja aiškiau tuos įgaliojimus, kuriuos pre
zidentas jau turi. Tai kam, šaukti apie “pavojų demokrą-* 
tijai” ir “saužudybę”?^- £ ’v ;• -f*

Bet prof. Hutchins bijo, kad Ameriką jbris į karą. 
Štai kodėl jam baisu, kuomet jisai mato, kad H. R. 1776 
Dilius priartina Jungtines Valstybes udar vienu žingsniu 
arčiau” prie karo.

Bet ar tame yra klausimas? Ar tas arba kitas Ame
rikos žingsnis — išimant tiesioginį karo paskelbimą — 
artina Ameriką prie karo? Nieko panašaus. Nei artina, 
nei tolina. Karas priklauso nuo Hitlerio, o ne nuo Ame
rikos.

Amerikos problema šiandien yra žiūrėti, kad karas 
neateitų čionai, kad jisai nepersimestų į Amerikos kon
tinentą ir to kontinento vandenis. O šitą tikslą Amerika 
gali pasiekti, tiktai padėdama Anglijai atsilaikyti prieš 
nacius! Kitokio kelio nėra, ir kas to nenori matyti, su 
tuo susikalbėti nėra galimumo.

NAUJIENOS, Chicago, Ilk
čio gyventojai, neturėdami dau-Į 
gumos pritarimo krašte, bandė 
pakeisti visų krašto santvarką, 
susidavė dvi revoliucinės sro
vės, tikinčios, kad darbo žmo
nes gali išvaduoti tiktai jėgą. 
Anarchistai norėjo pavartoti jė
gų valstybės sugriovimui, o 
blankistai —jos pagrobimui.

$ios dvi srovės stojo kovon 
prieš Markso ir Engelso šali
ninkus, kurie, kaip aukščiau 
nurodėme, laikėsi to nusistaty
mo, kad tik dauguma, įgyta 
demokratijos keliu, gali sėk
mingai pravesti visuomenėje ir 
valstybėje tuos pakeitimus, ku
rių rezultate darbo žmonės bus 
paliuosuoti nuo išnaudoto jų 
jungo. Reikia pasakyti, kad 
anarchistai ir blankistai pra
džioje rado daugiau pritarėjų, 
po Internacionalo skilimo, Eu
ropos darbininkų judėjime, ne
gu “marksistai”.

Tos dvi į jėgų tikinčios sro
vės atrodė “revodueingesnės”. 
Jas abi jungė bendra idėja, kad 
kovoje prieš “buržujus” reikia 
kuodidžiausio griežtumo, nepai
sant priemonių, nes ta kova tai 
— “karas”, o kare žmonišku
mo ir dorovės taisyklėms nėra 
vietos. Suprantamas dalykas, ši
toks nusistatymas vedė prie to, 
kad tie revoliucionieriai, galų 
gale, buvo priversti lįsti į “po-

kius pagrindiniai labai nedaug 
skiriasi nuo bolševikiškų pa- 
žvalgų, nors jisai ir sakosi esąs 
priešingas bolševikų “sektantiz- 
mui”.

KLASES
demokratijoje

III.
Kaip matėme St. Miščikas- 

žiemys netiki, kad “klasės” (ar
ba, kaip jisai kartais sako, “luo
mai”) visuomenėje galėtų tai* 
kiu budu išspręsti savo ginčus, 
kylančius iš ekonominių prieš
taravimų. Jisai nemano, kad 
prispaustoji, išnaudojamoji vi
suomenės dalis kada nors pri
vers savo valdovus išsižadėti 
savo privilegijų geruoju, nors 
ji ir turės daugumų parlamen
te. Jeigu privilegijuotieji sluok
sniai matys, kad jų galiai grę- 
sia pavojus iš daugumos pusės, 
tai jie pavartos “brutalių jėgų”, 
kaip kad pavartojo Italijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje ir kitur.

Iš šitų Miščiko-^iemio • sam
protavimų logiškai išplaukia iš
vada: jeigu išnaudotojai yra pa
siruošę vartoti jėgą savo pri
vilegijų apgynimui, tai privalo 
to paties įrankio griebtis ir iš
naudojamieji. Jeigu išnaudoto
jai nepaiso, ar dauguma žmo
nių jiems pritaria, ar ne, tai 
kam turi darbo žmonės laukti, 
iki jų pusėje bus dauguma?

Šitie argumentai veda tiesiu 
keliu į bolševizmų. Mes jau nu
rodėme, kad Miščiko-Žiemio pa- 
zv.j Ioris i k 1 ase.'i ir klaslu sari t v-

Šeštadienis, sausio 2S, • 1941
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nejimuose, kad tik jėgos keliui 
“žemesnysis luomas” galįs iš
kovoti geresnę ateitį, irgi kar
toja tas Lenino atgaivintas 
“pučizmo” teoretikų idėjas. Na
tūralūs dalykas, kad jisai atme
ta ir demokratiją.

O kadangi demokratija vis
gi yra faktas, kurio negalima 
nuneigti, tai jisai stengiasi įro
dyti, kad ji yra menkos vertės, 
turi daug įvairių ydų ir iš viso 
yra nepastovus dalykas, kuriuo 

I pasitikėti butų neprotinga. Jisai 
demokratijų apibudina vienoje 
savo straipsnio vietoje taip:

“Demokratija leidžiama 
valdančiųjų, ekonominiai sti
presniųjų tol, kol tai neken
kia jiems vaidinti vadovau
jamos rolės.”
Kitoje vietoje Miščikas-žie- 

mys rašo taip:
“Demokratija, kol ji neiš

kovota, kol ji neteikia garan-| 
tijos, kad daugumos valia 
bus gerbiama ir jos valiai 
reikštis nebus pavartota bru
tali jėga — tuščias žodis.”
Nors tiek gerai, kad rašyto

jas pripažįsta, jogei demokrati
ja kada nors nebus valdančiųjų 
dovana, kurių jie gali užsima
nę vėl atsiimti. Ji bus “iškovo
ta”. Įdomu tačiau butų patirti, 

Į kur jisai matė “neiškovotų” de
mokratiją. Mums tokie 
mai nėra žinomi.

Tiesa, kova kovai 
Vienur ta kova būna 
ir žiauri, kitur ji pasireiškia 
palyginti švelnioje, kultūringo
je formoje. Primityvaus prota
vimo žmogui gali atrodyti, kad 
tenai, kur nesiLeja kraujas, — 
nėra kovos; bet civilizuotame 
pasaulyje yra žinomas ne vie
nas atsitikimas, kur nepralie- 
jųp ųe vieno, lašo kraujo buvo 
.įvykipta daug didesnių atmai
nų valstybėje ir visuomenėje, 
negu po žiauriausių grumtynių. 
Juk, pav. ir caro valdžia Rusi
joje buvo nuversta be kraujo 
praliejimo.

Tačiau musų bendradarbis 
nori “garantijos”, kad valdan
tieji nepavarlos brutalios jėgos 
prieš daugumą. Ne aišku, ai’ ta 
garantija turi būt duota žodžiu, 
ai’ raštu — su antspaudomis ir 
kitokiomis žymėmis, kurios pa
daro paprastų popieros sklypą 
svarbiu dokumentu?

Vienintelė tikra demokratijos 
garantija yra žmonių susipra
timas ir susiorganizavimas, — 
kas, berods, įgyjamas nelengvai 
ir negreitai, bet visgi yra pa
siekiama. Sakysime, Šveicarijo
je arba Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse daugumos išrinktai 
valdžiai vargiai kas nors drįs
tų pasipriešinti jėga, o jeigu 
drįstų, tai — turėtų labai gai
lėtis.

Demokratijos netobulumai.
Miščikas-žiemys demokratiją 

įsi vaizduoja lyg kokį tai sustin
gusį arba iš kokios tai “kvar- 
mos” ištrauktų, visuose deta
liuose užbaigtų ir nepakeičiamų 
daiktų. Jisai nori “idealiosios 
demokratijos”, ir tur būt, 
dėl to, kad šiandien gyvuojan
čios demokratijos nėra “idea
lios”, tai jisai laiko jas “tuščiu 
žodžiu”.

Bet ims yra ta idealioji de 
mokratija? Atrodo, kad tai to
kia demokratija, kurioje panai
kinta ekonominė nelygybė, nes 
St. MišČikas-žiemyš pareiškia, 
kad—

“be ekonominės lygybės ne
galimu politinė lygybė.”
Bet kąs j a ui sakė, kad nega

lima? Faktas yra, kad demo
kratinėse šalyse yra politinė ly
gybė. Gal būt, ta lygybė nėra 
tobula, bet tai jau kitas daly
kas. Demokratija turi priemo
nes tobulinti tai, kas joje neto
bula. šituo atžvilgiu ji kaip tik 
daugiausia ir skiriasi nuo viso
kių rųšįų despotizmo.

Demokratija yra nuolatos be
sikeičiantis, o ne sustingęs, “ga
tavas”, “pabaigtas” dalykas.

Savo straipsnyje jisai sako: 
“Neprasilenkdamas su ma

terialiniu istorijos supratimu, 
aš visgi noriu konstatuoti 
faktą, jog nors ir būdavo 
pribrendęs laikas, visgi isto
rijoje niekuomet nelaukta 
tos ‘daugumos’, bet mažuma 
pasistengdavo patraukti ma
ses arba, teisingiau pasakius, 
minios, instinktyviai nujaus- 
damosx linkmę, išstumdavo iš 
savo tarpo vadus, mažumą, 
kuri geriau numanydavo, ku
riuo kelių arčiausia reikia ir 
galima prieiti prie laimėji
mo.”
Gaila, kad- neturime vietos 

čionai pagvildenti “materialis
tinį istorijos supratimų” kiek 
giliau (nes musų atsakymas da
rosi jau ir taip pusėtinai ilgas), 
bet reikia nurodyti, kad tas ma
terialistinis istorijos supratimas 
numato keitimąsi, evoliuciją 
žmonių visuomenėje — todėl 
jisai yra taip pat vadinamas 
“dialektiniu” istorijos suprati
mu. Jeigu visuomenė keičiasi, 
tai nėra nuosaku manyti, kad 
tas arba kitas dalykas visuome
nės gyvenime “niekuomet” ne
galės būti ateityje kitoks, ne
gu kad jisai buvo praeityje.

Tačiau mes anaiptol nesame 
taip tikri, kaip gerb. Miščikas- 
žiemys, kad iki šiol žmonijos žemį”, veikti slaptai. Net ir Ii-1 

berališkose šalyse policija neda
vė jiems ramybės.

Bet liberališkose šalyse už 
kiek laiko> pradėjo augti darbi
ninkų profesinės sąjungos, su- 
sįšelpimo draugijos, apšvietos ir 
pramogų kliubai ir t.t. Anar
chistams ir blankistams šis ju
dėjimas, žinoma, buvo visai 
svetimas;;..Jie žiurėjo į jį su pa
nieka ir todėl negalėjo padaly
ti į jį įtakos. O kai darbinin
kai ėmė plačiau dalyvauti po
litikoje ir organizuotis į viešas 
poli tinęs 'J pai’ti j as, tai susidarė 
kita' rnasiriio judėjimo sritis, 
kurioje anarchizmui ir sąmok
slų darybini nebuvo patogios I 
dirvos. Visuotinos rinkimų tei
sės įvėdimaš Vokietijos reiche 
labai dari į* prisidėjo prie to, 
kad darbininkų masės Europo
je suprato reikalingumų orga
nizuotis į politines partijas ir 
čių sukilimas 1871 m. (“Pary- 
kovoti dėl savo teisių balsavi
mų, o ne ginklu.

Todėl Bakunino ir Blanąui’o 
šalininkų įtaka ėmė sparčiai 
nykti ir jų tarptautinė organi
zacija pakriko. Kuomet 1889 
metais buvo įsteigtas Antrasis 
Internacionalas, jau visos prie 
jo prisidėjusios darbininkų par
tijos priėmė K. Markso nusta
tytų pozicijų.

Anarchizmo ir “pučų” dary
mo šalininkai paliko įtakingi 
tiktai atsilikusiose šalyse — tp- 
kiose, kur viešas politinis dar
bininkų veikimas Jbuvo iš viso 
uždraustas, arba kur nebuvo 
didelės pramonės ir skaitlingo 
pramonės darbininkų sluoks
nio.

Tačiau net ir tokioje atsiliku
sioje šalyje, kaip Jįjūsija, šalia 
sąmokslininkų-terorislų parti
jos (“Narodnaja Volia”), ėmė 
Organizuotis demokratinio so
cialistinio judėjimo šalininkai 
(“Darbo Išvadavimo Grupė**— 
1883 m.). Apie pabaigų perei
tojo šimtmečio jau įsikūrė te
nai — tiesa, slaptai — ir so
cialdemokratų partija. Vienas 
jos steigėjų buvo Vladimir IIjū 
Uljanov-Lenin. ;

Tas pats Leninas už dvejeto 
dešimčių metų po to “apsiver
tė ragožium” ir atgaivino Blan
ąui’o ir Bakunino idėjas, kurtos 
Vakarų Europos darbininkų ju
dėjime (Išimant Ispaniją) jau 
buvo užmirštos. Kadangi tęs 
idėjos seniai buvo užmirštos, 
tai Leninas ryžosi jas “parduo
ti” publikai už tikrų “marksis
tiškų tavorų”. Ir daugeliui par
davė! čia daugiausia ir pasi
reiškė bolševizmo tėvo tariama
sai “geibališkumas”.

Demokratija.
Misčikašržieinys savo įrodi-

dauguma Francuzi

atsitiki

Nė vieno žmogaus 
“mitinge”

“Pagalba” nauja
kuriams

Kaip sovietų Lietuvoje ren
giami mitingai, kuriuose siun
čiamos valstiečių vardu “padė
kos telegramos” Kremliaus val
dovams, sužinome iš oficiazo 
‘Tarybų Lietuvos”, Ten apra
šomi mitingai, kuriuos buvo 
įsakyta surengti Dotnuvos že
mes ūkio akademijos studen
tams. Vienas iš jų prisipažįsta, 

Į kad jam paskirtame kaime mi
tingas iš viso neįvyko, nes ne
susirinko nei vienas žmogus 
Kitoj vietoj, kur mitingo ren
gėjas turėjęs joti keds kilomeU 
rus, buvę taip: “Atjojęs radau 
vienui vienų vaist.elį. Lamdu 
valandą, pusantros — piliečius 
ant pirštų skaityk. Atjojus ke
lis kilometrus, negi giųši tuš
čiom. Pradėjau kalbėti. Kalbė
jau apie valandų. Pikta. Ne re
zoliucijos nebuvo kaip išnešti.”

Nacionalizavus visą Lietuvos 
žemę ir išdalinus nuomon 
stambesnius ukius, apie 70,009 
šeimų buvo apdalinta sklype-** 
liais tarp 6 ir 8 hektarų. Šiems 
naujakuriams sovietų Lietuvos 
valdžia paskyrė 20 milionų litų 
įsikurti. Mes jau rašėm, kad 
kiekvienam naujakuriui išeina 
tokia “milžiniška” suma, kaip

1

nelygu, 
kruvina

Daugumos valia.
Savo straipsnyje Miščikas- 

žiemys rašo: s
“Istorija mus moko, jog 

niekuomet joks .pasaulinis pa
sikeitimas neįvyko daugu
mos valia, bet visuoihet sau
jelė nuvesdavo daugumą, pa
sinaudojus sąlygomis. Ir tai 
nepasikeitė dar šiandien.

“Visi sukrėtimai, viri žmo
nijos žymesni žingsniai ne
buvo daugumos, bet mažu
mos, numatančios eigų ir są
lygas, progresų.”

Čia mes vėl pastebime gerb. 
musų bendradarbio išvadžioji
muose palinkimą vartoti tuos 
“didelius žodžius”: niekuomet 
ir visuomet. Jisai kalba apie 
“visus” žymesnius žingsnius 
žmonijos istorijoje, apie “vi
sus” sukrėtimus. O ar jisai jau
čiasi tikrai visų žmonijos isto
rijų išstudijavęs? Vargiai. Iš jo 
paties tolimesnės kalbos huo- 
manu, kad jisai remiasi ne tiek 
“visų” istorijos faktų žinojimu, 
kiek tam tikru “s to rijos supra
timų”, t. y. t&ll tikiu doktrina.

istorijoje, iš tiesų, visuomet 
“sukrėtimus” darydavo mažu
ma. Didžiojoje Francuzijos re
voliucijoje (1789 m.), pavyz-

jy ' J ’

džiui, atrodo, kad prieš Ludvi- 
ko XVI valdžių buvo sukilusi 
kuone visa liaudis — miestie
čiai Paryžiuje ir kituose mies
tuose ir ūkininkai sodžiuje. Ir 
ši revoliucija savo pagrindinį 
tikslų pasiekė: feodalizmo siste
ma buvo nušluota. Bet paryžie- 

J* I' ,1^" ' J .

žiaus Kęmuna”). bijvo kuone 
tiktai lokalia maištas, nes kiti 
miestai VbeV&k neprisidėjo, o 
sodžius
jos gyventojų — sukilimui ne
pritarė; ir Paryžiaus Komuna 
buvo negailestingai sutriuškin
ta.

Iš Paryžiaus Komunos likimo 
beveik visi Europos socialistai 
paėmė pamoką, kad darbinin
kai negali paimti valdžios į sa
vo rankas ir ją išlaikyti, kol jie 
neturės savo pusėje-nusverian
čios daugumos visame krašte, 
šitų pamokų ypatingai dažnai 
primindavo socialistams Fr. 
Engelsas, kuris, Marksui mirus, 
vadovavo visam socialistiniam 
judėjimui Europoje. Po jo va
dovybe susiformavo viso Ant
rojo Internacionalo veikimas, ir 
tas nusistatymas, kad tik turė
dami aiškią ir nesvyruojančių 
daugumų valstybėje organizuo
ti darbininkai galės pakeisti so- 
cialiniai-ekonominę santvarkų, 
pasidarė vienas iš pagrindinių 
principų visose socialistų parti
jose.

Bet anarchistai (Bakunino 
pasekėjai) iš Paryžiaus Komu
nos žlugimo padarė priešingų 
Išvadų: kad valstybė iš viso 
negali būti palanki darbo žmo
nėms, todėl valstybę reikia su
griauti.

Jėgos vartojimas.
Anarchistai, kaip žinoma, or

ganizavo savo atskirų frakciją 
Tarptautinėje Darbininkų Aso
ciacijoje (pirmame Internacio
nale) ir buvo už tai išmesti 
(1872 m.). Bet, netrukus iš tp 
tarptautinio darbininkų organi
zacijų susiviejiymo ėmė trauk
tis ir blankistai (franeuzo Blan- 
qui pasekėjai).

Blankistai tikėjo i sąmokslų. 
Iš nepasisekusią paryžiečių su
kilimo jie padarė išvadų taip 
pat ne tokią, kaip Engelsas ir 
Marksas. Jie sake, kad sukilė
liai pralaimėjo dėl to, kad jie 
neturėjo pakankamai griežtu
mo ir disciplinos ir darė per
daug “ceremonijų” su buržu
jais, jų turtu ir gyvastimis. Ki
tų kartų, girdi, revoliucionie
riai turės būti pasiruošę geriau.

Taigi po to nelaimingo isto
rijos įvykio, kur vieno didinies-

Miščikas-žiemys nori tuoj aus 
turėti tai, kas yra ilgos evoliu
cijos rezultatas. Jisai bijo, kad 
reikės “laukti tūkstantį metų”. 
Čia yra pamatinė klaida jo pro
tavime.

Ta klaida, kaip matėme, reiš
kiasi ir jo pažvalgose į visuo
menės “klases” bei jų santy
kius. Jam klasės vaizduojasi 
lyg kokios tai viena prieš kitų 
surikiuotos armijos, -— tuo tar
pu kai tikrumoje tokių “armi
jų” visai nėra. Vadinama “bur
žuazija”, kurių rašytojas daž
nai minėjo savo straipsnyje, y- 
ra dargi ne klasė, o ištisa eile 
Visuomeninių sluoksnių, tarp 
kurių<neretai eina aštresnė ko
va, negu tarp “buržuazijos” ir 
‘•proletarijato”.

Dargi ir darbininkų klasė an
aiptol nėra vienlytė masė. Prie
šingai, darbininkai, kaipo tos 
pačios “prekes” — savo darbo 
jėgos — pardavėjai, yra kon- 
Kurentai (kompetitoriai) vieni 
kitiems. Visa laikų eina tarp jų 
varžytinės ir kartais įvyksta la
bai aštrių konfliktų. Todėl ne
retai būna taip, kad viena 
“buržuaziška” klasė pasikviečia 
talkon darbininkus prieš kitų 
“buržuaziškų” klasę arba viena 
dalis darbininkų susideda su 
‘buržuazija” ir kovoja prieš ki
tus darbininkus.

Tai* yra kasdieniniai kapita
listinės tikrovės reiškiniai. Bet 
žmonės, kure gyvena tokiose 
šalyse, kur kapitalizmas dar tik 
pradėjo diegus leisti, tų reiški
nių nemato. Todėl jie yra lin
kę apie kapitalizmų galvoti ab
strakčiai, atitrauktomis nuo gy
venimo sąvokomis.

Pagaliau, labai dažnai užmir
štama, kad žmonės gyvena ne 
tiktai “klasėse”, bet ir visuo
menėje. Kiekvienas žmogus yra 
ne tiktai darbininkas arba ka
pitalistas arba farmerys arba 
smulkus biznierius arba profe
sionalas, bet ir — visuomenes 
narys. Jisai turi daug bendrų 
reikalų su visais kitais žmonė
mis.

Ekonominiu atžvilgiu imant, 
visi žmonės yra vartotojai, tai
gi jiems visiems yra svarbu, 
kad prekės, kurias jie perka, 
butų kaip galint pigesnės ir ge
resnės. Čia jokio skirtumo tar
pe “klasių” nėra.

Pridėjus prie to dar politi
nius, tradicinius (istorinius), 
kulturinius ir moralinius ry
šius, kurie riša žmones milijo
nais nematomų gijų į daiktų, 
darosi tiesiog juokinga įsivaiz
duoti, kad “klasės” turi amži
nai ruoštis karui ir galąsti pei
lį viena prieš kitą!

Demokratijoje įvairus visuo
menės sluoksniai, atėjus reika
lui, moka surasti ir bendrų kal-

Dabar paskelbtos taisykks, 
kaip šie 20 milionų mų b«s da
linami. Pirmiausia pasakoma, 
kad pirmenybė bus teikdama 
uems naujakuriams, xur.e gy
vens grupinėse soaybose. m 

Lietuvos gyventojai yra įsitiki
nę, kad grupines souybos yra 
pirmas žingsnis į koicnozacijų. 
Paskolos bus duodamos, gavus 
valsliečiu ir apskričių vyKdo- 
mųjų komitetų rekomendaci
jas, o kur jų nėra — tai stačiai 
komunistų partijai tarpinin
kaujant. Kadangi “draugas” 
Paleckis į vadinamus vykdo
muosius komitetus, kurie atė
jo savivaldybių vieton, paskyrė 
tiktai savo draugus, tai faktiš
kai išeina, kad paskolos bus 
duodamos tiems, kurie gaus 
geras atestacijas iš komunistų 
partijos. Gyvenamam trobesiui 
statyti gali būti duodama iki 
2,500 litų, o jei trobesys stato
mas iš nedegamos medžiagos, 
tai gali būti pridėta dar 1,400 
litų. Gyvuliams pirkti gali būti 
duodama iki 550 litų, negyva
jam inventoriui — iki 375 litų, 
sėklai — iki 150 litų ir trąšoms 
— iki 100 litų. Turmt galvoje, 
kad Lietuvoje viskas yra kele
riopai pabrangę, tai šių “gau
sių” paskolų užteks gal paršiu
kui nusipirkti. Už paskolas 
imama 31/e%, kurie atskaito
mi iš anksto, žemės ūkio ban
kas gali paskolas teikti per vie
tines smulkaus kredito draugi
jas, kurios dar paima 1%. To
kiu budu ūkininkai mokės 
4y2%. Už pirmus dvejus metus 
palūkanų nereikalaujama. Bet 
pačios paskolos teikiamos la
bai trumpam laikui: namų sta
tybai — 7 metams, kolektyvi
niam mašinų įgijimui — 3 me
tams, arklių ir karvių — 3 me
tams, individualiniam mašinų 
pirkimui — 3 ir sėkloms bei 
trąšoms pirkti — 2 metams. 
Kokiu budu nuomon žemę ga
vęs 6 hektarų ūkininkėlis galės 
išmokėti namus iš 4^2% per 7 
metus, palieka bolševikiškų 
gudragalvių paslaptis.

Pasigenda kolchozų

<<

Oficioze “Tarybų Lietuvoje” 
kažkoks iš Maskvos atsiųstas 
agitatorius Stepanovas atvirai 
pasako, kad “Lietuvoje dar nė
ra kolektyvinių ūkių, bet tas 
reikalas turi būti ir bus visiš
kai laisvo noro dalykas”. Pa
žindami, kokia “laisvė viešpa
tauja sovietų Lietuvoje, deja, 
galime laukti, kad netrukus 
Lietuvos ūkininkai bus “lais
vai” suvaryti į kolchozus. Gru
pinių sodybų protegavimas tų 
geriausiai įrodo.

Vyriausioji kuro valdyba 
praneša, kad ligšiol valdinės ir 
pramonės įstaigos bei įmonės 
aprūpindavo tarnautojus ir 
darbininkus kuru pačios. Da
bar, įvedus griežtus kuro su
varžymus, ta teisė iš įstaigų 
bei įmonių atimta. Visi tarnau
tojai ir darbininkai aprūpina
mi bendra tvarka, t. y. gavus 
komunalinių organų speciali- 
iiius leidimus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
vra naudingos.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
NAUJIEJI ATLYGINIMAI IR BOLŠEVIKU 

DEMAGOGIJA
(Tęsinys)

Akordinės uždarbio normos ir 
hotentotų moralė

Ne mažesnė nelaimė d.rbi-

tų Rusijos pavyzdžiu, akordi- 
nes uždarbio normas. Sovietų 
Lietuxoje tos normos vad n - 
mos “vienetiniu” atlygiu mu, 
bet tai d., yko es . es nep .kei- 
čia. Akordinis dalbas p .s.Jks

VISUOMENES
A1YDAI

Perviršis Budriko
Inventoriaus
Išpardavimas

akordiniu, ar jį vadinsime vie
naip ar kitaip.

Kauno “Metalo” fabriko dar
bininkų mitinge prekybos ko
misaras Gregorauskas išsitarė 
(citata paimta iš “Tiesos” Nr. 
145): “Kapitalistinėse valstybč- 
sfe praktikuojama akordinė a - 
iygmmio sistema. Bet kai lik 
priemonė iščiulpti darbininkų 
jčg..s...” Ir turėk tok ą kietą 
kaktą, kaip “draugas” Grega- 
rauskas. Kapitalistinėse valsty
bėse akordinis darbas išriu.p a 
darbininkų jėgas, o bolševikiš
koje tvarkoje toks pat akord - 
nis darbas yra .eis./.gi usia 
atlyginimas... šia proga pr.si- 
mena vadinama hotentoių mo
ralė. Afrikoje gyvena tokia 
negrų tautelė, vadinama holen- 
totais. šie negrai mėgsta vogti 
žmonas iš gretimų tautelių, b?t 
jeigu kiti pavagia jų žmonas, 
tai jie labai pyksta. Iš to kilo 
hotentotų “moralė”: Jeigu aš 
pavogiau tavo žmoną, — tai 
gerai, o jeigu tu pavogei ma
no žmoną, — lai blogai. Tokią 
hotentotų moralę skleidžia 
okupuotoje Lietuvoje bolševi
kiškos valdžios žmonės.
Darbininkų suskirstymas į ka

tegorijas ir nįinimallnės 
darbo normos

Skalbiamos Mašinos $59.00 
vertės, už $29.50

Žieminiai Pečiai “Conl” ar 
"Oil” $59.00 vertės, už 

$29.50
5 šmotų miegamo kambario 

setai $59.50 vertės, už

7 šmotų valgomo kambario 
setai $59.50 vertės, už
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8 tūbų radijas vertos $59.50 
už $29.50

Royal Rašomos Mašinėlės, 
geriausios $59.50 vertės, 

už $29.50
General Electric Dulkių Va
lytuvai, tikra kaina $59.00 

už $29.50

LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

Jos. F. Budrik
Incorporated

FURNITURE HOUSE
3409-21 S. Halsted St

TeL 1 VRds 3M8

LĖKTUVO NELAIMES AUKOS

NA UJ1PJN V-AU-Mh. Telupnuiu
Kap. P. T. Scott (kairėj), kuris žuvo prie St. Louis 

įvykusiam jo vairuojamo lėktuvo sudužime, ir Mary E h- 
bak (dešinėj), lėktuvo patarnautoja, kuri tik lengvai su
žeista.

Darbininkai bu-

kuro reikalų sutvarkymų. Jis Jei Insurance reik, pas ; • X 1V» X» tW3T
rašo: “Dabar nėra ko mums 
bijoti dėl įvairaus kuro tru
kumo, nes TSRS jo turi pa* 
kankaniai ir įvairių rūšių.“

Tame pat nuinęryje įdėtas 
tos pačios valdybos įsakymas, 
kuriuo kuro telkimas racio- 
nuojamas net aptiekoriškomis 
/svarstyklėmis. •

Visi fabrikų - darbininkai su
skirstyti į kategorijas. Pav., 
metalo pramonėje įvedamos 7, 
statybinių medžiagų pramonė
je — 10 kategorijų. Į jas dar
bininkai skirstomi pagal kvali
fikacijas. Bet kiekvienai kate
gorijai nustatyta .norma (mini
mumas), kiek darbininkas tu
ri per tam tikrą laiką padirbti. 
Tos normos yra aukštos. Jeigu 
darbininkas normos neatlieka, 
tai jam atitinkama dalis at
skaitoma nuo uždarbio. Atlik
tos normos bus kasdien griež
tai kontroliuojamos, nes į kiek
vieną įmonę paskirtas speciali
ais kontrolierius. Tad Stalino 
vergai gauna prižiūrėtoją, ku
ris dieną iš dienos stovės už 
darbininko nugaros ir tikrins, 
kaip jis dirba.

Bolševikų demagogija p’ačiai 
naudojasi argumentu, kad dar
bininkas turįs galimumo už
dirbti daugiau, dirbdamas virš 
normos. Tuomet proporcingai 
ir jo uždarbis padidėja. Bet šis 
metodas nėra niekas kilas, kaip

nėšio laikas), bet turime kai 
kurių davinių, iš kurių galima 
spręsti apie jų aukštumą. Teks
tiles fabrike “Kauno Audiniai” 
paskelbtos vad. “socialistinės” 
lenktynės (kaip arkliams!). 
Jdms buvo nustatytas minimu
mas, kurį šių katorginių lenk
tynių dalyviai produkcijoje tu
rėjo pasiekti.
vo suskirstyti grupėmis (briga
domis). Iš paskelbtų davinių 
matyti, kad nei viena grupe 
nustatyto minimumo nepasie
kė. Geriausia grupė (Budzins- 
kienės vadovaujama) atliko 
95.7% nustatytos minimalinės 
normos, po to seka Dramontie- 
nės “brigada” su 94.1%, o ki
tos visiškai atsiliko, šis pavyz
dys įtikinamai įrodo, kokios 
aukštos yra minimalinės nor
mos, kurių neatlikus darbinin
kai turi mokėti net pabaudą.

Protekcionizmas

komunistų partijos organo 
“Tiesos”. Tegu kiekvienas skai
tytojas pats sprendžia, ar jis 
norėtų būti vargšo . Lietuvos 
darbininko padėtyje: dirbti ka
torginį darba ir gyventi badmi- 
rio gyvenimą!

O į Maskvą plaukia agitato
rių sustatytos telegramos su 
padėka “mylimiausiam lietuvių 
tautos globėjui draugui Stali
nui už išvadavimą iš kapitalis
tų jungo”...

Darbininkų išnaudo 
jimas sovchozuose

Leidžiamas žymus radijo pro- 
ĮUSJOMk į WCFL Stoties, 970 
Kil. nedėlios vakarais nuo 5:30 
valandą vakare.

Darbininkus skirstant į ka
tegorijas, pasireiškia didžiau
sias šališkumas ir protekcio
nizmas. Į aukštesnę kategoriją 
pakeliami komunistai ir jų pa
taikūnai, garsiau šaukią “ura”, 
kai paminimas Kremlio dikta
toriaus vardas. Normas ir kate
gorijas nustato tam tikros 
“normavimo komisijos”, bei 
svarbiausiai lemia fabriko di
rektoriai, nes jau minėto Mi- 
celmacherio žodžiais “direkto
riai, ir lik direktoriai, ’

žuazija, kuri taip mėgo ; už* 
dengti savo ilyldįtų veidą ‘‘tau
tiškumo” ir “patriotizmo” 
kauke, varė išdavikišką pre
kybą Lietuvos žeme. Ji par
davė lenkų v imperialistams 
Villiių ir norėjo visą savo 
kraštą paversti gruoĮboniško 
imperializmo kolonija. “Tam 
tiškojf* buržuazija net neno
rėjo priimti Vilniaus, kai di
džioji socializmo šalis jį nųmi - 
grąžino.**,

Be abejojimo, bergždžias 
dalykas yra polemizuoti su 
lokiais laikraščiais, kurie va
dinasi “Tiesa**, bet už kurių 
slepiasi šlykštus melas. Iš 
šios atsiprašant, ‘*Tiesos*’ su
žinome, kad ta nelemtoji Lie
tuvos buržuazija buvo susita
rusi su gen. Želigowskiu> ku* 
riam atidavė Vilnių, o kai so
vietai Vilnių Lietuvai siūlė, 
tai ji net nenorėjusi jo priim* 
ti,‘Tokia šlykščia melaginga 
demagogija verčiasi valdau* 
čiosios komunistų partijos ofi- 
čialinis organas,,.

—Sovietų Lietuvos vyriau
sios kiiro valdybos virKinin. 
kąsjnž. J. Vidįjan.tas paskel
bė “Tiesoje** straipsnį apie rios garsinasi “NAUJIENOSE
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—-Komunistų partijos orga-

ko derliaus surinkimas Uk
mergės ir Utenos apskrityse. 
Laikraštis atvirai prisipažįsta, 
kad daugi^|ą$ja netvarkos pa
sireiškė nauja) įsteigtuose val
stybiniuose ūkiuose — sovcho
zuose. Jų administratoriai ne
mokėję darbininkams tiek, 
kiek aplinkiniai valstiečiai to
dėl darbininkai ėję pas tuos, 
kurie daugiau mokėdavo, Šis 
prisipažinimas parodo, kaip 
darbininkai yra eksploatuoja
mi naujuose sovchozuose, kur 
darbininkams ‘nemokamas 
normaliu s at yginimas. O juk 
bolševikai tiek daug prišneka 

yra at aPie išvadavimą nuo “kap’ita- 
Pasireiškus lisl« ir karininkų.”

protekcionizmui, oficiozas “Ta-
pikčiausia^ darbininkų ekploa- ryjjų Lietuva” įsidėjo net ve-Tių valsčių perleidimų sovietų 
tacija. Iš normalaus, uždarbioUamąjį straipsnį, kuriame sa-,Lietuvai, rašo: “Lietuvos bur*
negarcoamab atsiginu nuo na- Rad «nct sav0 asmeiuniam 
do, norėdamas padoriau gyven- priešur> jeigu jis gerai dirba 
ti, darbininkas bus priverstas fajjrjiie ar įmonėje, reikia nu
dėti paskutines jėgas ir steng-Lįa|yįį teisingą atlyginimą, 
tis pagaminti daugiau, kad tik 
daugiau uždirbus. Bet kaip tai Padėkos Stalinui už <fišvadavi- 
ilgainiui atsilieps į eksploituo- mą iš kapitalistinio jungo'*
amų darbininkų sveikatą, Ma- 4 , ,yi _ •

skvos diktatoriui nerupi. Ir Atvamluodann verg.šką Lip 
arklys trumpą laiką paveža per tuvos ‘įninku ir tarnautoj 
daug pakrautų vežimą, bet pas- I’a(1Cti> mės sąmoningai naudo- 
kum patrūksta. Toks likimaspan,5s autentiškomis žiniomis, 
laukia Lietuvos darbininkų, iš Paimtomis ar tai is oficiozą 
kurių paskutinius syvus dar TarJ'b,i Lietuvos , ar tai iš 
stengiamasi išspausti įvai
riais “socialistiniais” lenktynia
vimais. Lietuvos darbininkas] 
paverstas beteisiu darbo malu. 
Dirbsi normaliai, gyvensi pus
badžiu, o dirbsi už du žmones, 
— uždirbsi daugiau ir galėsi 
bent šiek tiek padoriau gyven
ti.
Nustatytu minimaliniu darbo 
normų darbininkai nepaądekia 

net per lenktyniavimą

Kokios aukštos nustatomos 
minimalinės normos, kurias 
darbininkai turi išdirbti, nes 
priešingu atveju jam atskaito
ma iš uždarbio, galima spręsti

SPECIAL
Tik Iki VASARIO 10-tos
Brakes Relined 

PLYMOUTH 
1934 to 1940

50s Už 
RATĄ

tų davinių apie tekstilės fabri
kų “Kauno Audiniai”. >

Nors minimalinės , normos 
dar ne visur galutinai nustaty-l 
tos (tam paskirtas; Męiro; mė-

Vartojant 
Thermoid Lining 

AĖT AMBROZ
Safety Clinic

N. W. Cor. 50th St. 
and Western Avė.

Kodėl Kentėti Girtuo- 
klybčs Prakeikimą.
Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 

eša nelaimių tau ir šeimynai.
>r 77 metus musų įstaiga sėk

mingai padėjo daugeliui praša 
iti šią baisią ligą.
Tik Dvi Savaitės musų medi

. uų pastangų prieinama kai- 
a, yra gana užtikrinti žmonėms 

, įaują pažiūrą ant gyvenimo.
Mes pasekmingai iŠgydėmė su

pirš 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
vidasi patogioj vietoj ir vramo- 
miškai įrengta. Mes užlaiko

me viską paslaptyj. Be jokių 
prievolių, rašykite arba telefo- 
nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago

BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO

M S. Halsted St. VICton 496S 
'ogus, rynas, st ogi angim *

sienų apmušimus
.įsonit bei ką. Atnaujinant u»

> Darbas užtikrinta* 
apdrausta*

R'-mkiU
Žydųkb

Nathan Kame* ’
MUTUAL LIQUOli
CO. — VVhokesak

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 00H

2319
.'irkite tose krautuvėse, ku-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Turtas Virš$5,500,000.001
..■ .LJL-J--------------- -- . » \

Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš |

$425.000.00 į
Nėra Saugesnės Vietos DėĮ Tampymo Pinigų!

1 s
s I
š 3
e 
i

Uode r U. S. Govt. Supt*rvi$'on

s
ĘOAN ASSOCJATIONof Chicago
JŪSTIN MACKIEWICH, 1‘rea.

(> i f;.1; •,.* ' ^*7,

4192 Archer Avenue

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekcaminacija $ 1 ftfl
ir vaistai .................. I
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
$50.00 
>25.00 

>2.00

IŠNAROS!
IŠNAROS’
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER 

Salėje, 333 S. Ashland Blvd.
z

95

Tiesa”, komentuodama ke-

0/ ON SAVINOS 
'D5 INVESTMENTS

Cuticnf Rote Šnare Actounfs

Vardas

Adresą*

Mieaus

VaUtij*
...—' "T — v"jO.

/ve-
KIENO KALTk ?

ViRginia 
z ’V ■ t ■ * . ' * i.. . ‘

—,— -—•■——----- ■J ’ ’
............ ■■ ....

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervčlū!

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

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

. . ' Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANV
IMPERIAL ASSURANCE COMPĄNY
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRĘ & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Bet-
Kas užmokės bilas?

Ąr JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto- 
liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktą dar didesnes išlaidas? įsta
tymai jums Uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojūn? Vairuok 
atidžiai*ir pasirūpink tinkamą ąpdraudą. Specia-

• rl ’ * ’ / ' . ■ ■ < f ' •»• " • ’ t • . .. * ■

lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams/
■ ■; ■' ,■ ' , ; ;•> . >. ‘ *c .'7 , ■ • ... .

Klauskite apie Šią ąpdraudą šiandieni

Rašom visokią Ąpdraudą
■Kųonies T. RYP^R-tTCl 

’......
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME)

. L’ / 2 '

P K E V I C IA gyvasties 
^AiiStEDSTREĖt apvogimų 

IR KITŲ 
,r , ..... ..4v., 

■» k »*» . 4^ • 3 .*»,■

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ

PftTTERN MOK

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,



t--

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, sausio 25, 1941

Diena Iš Dienos
. .................................. ............. .  !■■■■—■ II

•

Bridgeportiečių 
Vestuvės

Sekmadienį, Sausio 26 d. su
skambės vestuvių varpai Anta" 
nui Zigmontui ir Sophijai Wag- 
ner.

šliubas įvyks St. Barbaros 
bažnyčioje, prie Throop St. ir 
Archer Avė., po piet.

Vėliaus bus iškelta didelė ves
tuvių puota, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St..

Jaunojo Antano tėvai; Au
gustas ir Sieliu Zigmontai, rū
pinasi sutuoktuvių puota. Jung
tuvėse dalyvausią daug gražaus 
jaunimo ‘ir apie 300 svečių.

A. ir S. Zigmontai yra žino
mi biznieriai: savininkai gro- 
sernės ir bučernės, ad. 930 W. 
35th Place. — J. A. S.

Apsiveda U. Luko
šius — Bill Carn

18TA APYLINKE. — Uršulė 
Lukošienė, šiandien, 5 valandą 
vakare, išteka už p. Bill Carn. 
ši i ubą ims bažnyčioje prie 53 
ir Maplewood gatvių. P-a Luko
šienė yra visiems gerai pažįsta
ma, kaipo padori ir protinga mo
teris; dabartiniu laiku užima 
tūlos krautuvės pardavėjos vie
tą; o “jaunasis” p. Bill Carn 
eina pareigas inspektoriaus, 
ųelžkelio kompanijoje. Laimingo 
ir ilgo gyvenimo!

Bynsas.

“VienintSlė Išeitis”—Pasmaugė Meilužį

PAMOKOS
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 Lietuvių Mokykla
816 IV. 33rd Place, Chicago, III.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

J. Adomaitis, 
Atsiimkit Laišką!

Joseph Adomaitis praeityje 
yra gyvenęs pas Mrs. Brazu- 
lienę, 3435 So. Wallace.

Jam yra atsiųstas laiškas iš 
U.S. Naturalization Service. Tą 
laišką atsiimkite, nes po kelių 
dienų jis turės būti sugrąžintas 
paštui. — J. A. S.

Šivakar Cicero 
Kareivių Vakaras

CICERO. — Shemeto salėje 
šįvakar įvyksta Cicero Lietuvių 
Kareivių Draugijos uniformų 
skyriaus parengimas — balius. 
Visi Draugijas nariai ir drau
gai prašomi skaitlingai susi
rinkti. Pati Draugija atsiunčia 
savo atstovus su $5-00. Bukit 
visi! D.

NAUJIENŲ-ACM E TMephoto
Mrs. Ruth E. Steadman, 26, Pittsburgho dpdratidos 

aukšto pareigūno žmona, guli Bostono ligoninėj po ta
riamo prisipažinimo, kad ji užmušė savo vėdttsj inėilužį, 
Robert G. Emery, ir paskui pati bandė ntisižtktyti iš 
susikrimtimo, jog jiedu negalėjo apsivesti.

NEUŽMIRŠKITE!
RYTOJ RUS STATOMA

□ EMOT
NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA

/eciams Aliejus "J C
Ne mažiau 150 gal. ■
’iirnasams Aliejus C’/’Č 8^1- 
Ne mažiau 400 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COiMPANY 

Tel. IIARRISON 3500

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Charles Stulgaitis, 21, su Ce- 

cilia Knietkus, 19
George Harrin^ton, su Leoną 

Vabromaitis
Donald Bruno, 21, su Anna 

Valencas, 20
George Toschak, 24, su Helen 

Radavich, 20
George Harrington, 38, su 

Lecna Vabromitis, 25
(Nevvporte, Indianoj)

John Ruskey, 63, su Petrone 
Macenkoski, 60 (Abu iš Clinton, 
Ind.)

Kažin ką jis myli — 
Ją ar pinigus?

“Aš įpyliu tave” — sako tas 
valkata Ritskus (A. Rudis). 
Bet teta (A. Bennes) žiuri šal
tai. Galvoja, kad jam 1 urbti t 
daugiau jos pinigai rupi.

Kad Žinoti Kaip 
Statyti, Aplankyk 
Ali State Namus

SPĖČIAU
Tik Iki VASARIO 10-tos

Brakes Relined 
plymouth . 
1934 to 1940

RATĄ

Vartojam
Thermoid Lining

ART AMBROZ
Safety Clinic

N. W. Cor. 50th St. 
and Western Avė.

Reikalauja
Perskirų

Isabelle Gudelis nuo Bro
niaus Gudelio.------ „—. —
riminiai
T.icagoj

POVILAITIS, Caroline, 828 
West 34th Street, gimė sausio 
13, tėvai: Stanley ir Josephine.

STANKUS, Charles, 3123 
Emerald Avenue, gimė sausio 13, 
tėvai: Charles ir Aldona.

GRACIOUS, Carolyn, 726 W. 
21 st Street, gimė sausio 16, tė
vai : Frank ir Alberta.
Waukegane

ŠUTINIS,----------------- (Su-
^nus), gimė sausio 21, St. The- 
resa ligoninėje. Tėvai pp. An- 
thony Šutiniai, 1014 Tenth avė

“TETA IŠ AMERIKOS”
^LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Rytoj Shirley 
Uzaitės — Antano 
Juciaus Vestuves

Jaunoji Paeina Iš Auroros, 
Jaunasis-Bridgeportietis

Rytoj Bridgcporte įvyks iškil
mingos vestuvės, kuriose prie
žadais apsikcis 19 metų lietu
vaitė iš Auroros, III,, p-lė I. 
Shirley Uzaitė, ir 22 metų bri- 
dgeportietis, Antanas J. Jucius.

P-lė Uzaitė dabar gyvena Ci 
ceroj, adresu 1609 South 50th 
avenue.

Šliubą Priims Ciceroj
Jaunieji iškilmingą šliubą pri

ims Cicero šv. Antano bažny
čioje, 2-trą valandą po pietų, o 
vestuvių vakarienė įvyks šv. 
Jurgio salėje, prie 32nd Place ir 
Lituanica avenue.

Į jas atvyksta jaunosios tė
vai, pp. J. Uzai, 826 Sard avė., 
Aurora, taipgi dalyvaus jauno
jo tėvai ir kiti abiejų giminės, 
su draugais viso keli šimtai. 
Jaunasis yra sūnūs pp. Louis 
Jucių, gyvenančių ad. 854 W. 
33rd Street.

=Mabio=
■■ ' f i

Pianistas Jose 
tturbi Fordo 
Valandoj

Visame pasaulyje žinomas 
pianistas, Jose Tturbi, sekma
dienį dalyvaus Fordo Bendro
vės simfonijos valandoje, kurią 
CBS stotys transliuos nuo 8'- 
tos iki 9-tos vakare, Cbicagos 
laiku (Chicagoje stotis WBBM, 
760 kc:> < f " ' ;

Jis išpildys Šopeno “Valse 
Briliante” ir Dėbūssy ‘‘Serena
da Lėlei”. Simfonijos orkestrui 
diriguos Eugene Goossens.

■ i:' i.'- < ' ; .

"z"

Žetniau.šėlta pilnas valandos 
programas ; ; - - \ ,
Overturėj ‘‘Fra .piavolo” 
.. ......... Auber

Orkestras
Finale; Čončerto įn E Fiat

■.;.k.. Mozart 
Mr. Jtųrbi ir Orkestras

Bohemian Festival iš “Scenes 
Pittoresųues”     Massenet 

Orkestras
Bolero ..................  Moszkowski

Orkestras
Finale, Act I, “H.M.S.
Pinąfore” .......   Sullivan

Choras ir Orkestras
Serenade to The »poli DeBussy 
Valse Briliante, A Fiat Chopin 

Mr. Tturbi

Kas toliau įyyks su šita mei
le, pamatysit sekmadienį, sau
sio 26, Lietuvių Universiteto 
Kliubo statomoj trijų aktų ko
medijoj, “Teta iš Amerikos”. 
Veikalas bus Lietuvių Audito
rijoj, 4:30 vai. no pietų. Įžanga 
55c. Po perstatymo bus šokiai. 
Studentai širdingai kviečia jus 
atsilankyti. Praleisite smagiai 
vakarą. —G.

Mokesčiai Pakilo 
Kane Apskrityje z

Beveik visuose Kane apskri
čio miestuose mokesčiai šiems 
melams bus didesni negu per
nai.

' Elginas mokės $5.38 vietoj 
$4.73, Auroroj pakilo apie 10 
centų, Batavijoje — 9 centus ir 
Carpentersville — 15.

Sumažėjo St. Charlese — 
14.5 centus ir Gencvoje — 13.3 
centų. * t j

Modeliai Randasi Mieste
Jeigu rengiatės statyti namą, 

bet dar nenųsprendčte koki, ap
lankykite įvairius namų mode
lius, kuriuos visose miesto da
lyse pastatė Ail State Builders 
Si Lumber kompanija, 3959 Og- 
den Avė.

Ali Stale įstaiga yra ne lik 
lentų sandėlis, bet patarnauja 
publikai visose statymo .-rityse. 
Ji stato namus, finansuoja per 
FU A, pristato visą medžiagą to
kiems, kurie atlieka savo dar
bą, ir 1.1. Lentų sandėlis vra 
vienas iš didžiausių visame mie
ste. Visa medžiaga laikoma po 
stogu.

Ali State Builders & Lum
ber Co. padaro apskaitliavinms 
dykai. • (Sp.)

DU SUDEGĖ KLOJIMO 
GAISRE

Du vyrai sudegė prie Fair- 
field, 111., kai užsidegė klojimas, 
kuriame abu jie gyveno. Gais
ras kilo nuo cigareto ar ciga
ro.

5>udegė 54 metų A. B. Boern, 
ir 48 m. Frank Brown.

Pirkite tose krautuvėse, kn 
rios garsinasi “NAUJIENOS!

Roselando Moterų Kliubas
Rengia
ŠAUNŲ

KONCERTU IR
BALIU
Bus sulošta

“ŽIOPLIS JONAS”
Dainuos Moterų Kliubo Choras 
oo vadovyste Agnės Kenstavi- 
čienės ir Moterų Kultūros Cho
ras; bus gera muzika šokiams.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Sekm., Sausio 26 d.
DARBININKŲ : SVETAINĖJE

10413 So. Michigan Avė.
įžanga 25c. Kviečia Komitetas :

X«< X4>; X« X«< X<>- X4X X*X ,X«< X«< XAX
I' Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Draugij’a $
£ Rengia Antra Metinį Parensrimą Šu Perstatymu

| “DUKTĖ NEKALTA” J
Penkių Veiksmų Drama Su Dainomis ir šokiais '<

| Sekmadieni, Sausio 26 dieną |
| WEST SIDE HALL, 2244 W. 23 PI. |
X Pradžia 5 Valandą Vakare $
$ Visiems pranešam iš kalno kad nesivėluotų, nes ilgas programas ir £ 
X bus laiku pradėta. Įžanga 30c ypatai.

Rengiatės Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visą maisto paruoši
mą darbą pavesite Norkui.
Norkus priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums į namus arba salęf pagal užsakymą,

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu I

Universal Restaurant
750 W. 31st St. VICtory 9670

.  ..... .. ......i

PREPARE%w
for •

WINTER COMFORT
Serve At ALL STATE LUMBER CO!

BEREIKIA (MOKĖTI
TAUPYK 60%

BriJ: Siding 
žemiau 

Standardo

^4.69
ž 100 kv. pėd.

ROLL BRICK 
Siding . 
žemiau 

Standardo

®1.79
už 100 k v. pėd.

domas Stog. Cementas $ J. 95 
sv. Kenuose. Special ....

; COMPLETE LINE OF 

PLUMBING & HEATING 
Į • get our low prices

Lumber ir Millwork
Gni n
BOND

Geros 
tvųsie^

Šilto Oro

Insulc. 
Lentos

Visi 
Dydžiai 
3!4c. k v.

Pėda
Garant.
Stogams

POPIERA
95*

Rolė, su 
Viniais ir 
cementu.

MALIAVA

97^
Galionas

FURNISAS

$49
Sąlygomis

Pr,ckwool 
Maišuose 

1-mos 
kokybės

79«
Maišas

2-šviesų 
Bcdroom
FTK^E-

RIS

49<
Polvchrome

BUILD or MODERNIZE 
Guacanteed Construction

pūna Eilė Elektrinių Reikmenų, 
Fikčerių ir Hardware žemomis 

Kainomis.
Atikams Priedai, Virtuvėms Vie
netai, Porčiai, Nauji Stogai, Nau
ji Kambariai, Pamatai Insulia- 
cija.
NEREIKIA JMOKĖTI. Nuo 1 iki 
3 metų sąlygomis. Jei atliekat 
patys darbą mes pristatom VISĄ 
statymui reikalingą medžiagą ir 
finansuojam ne tik medžiagą, 
bet ir darbą. Skaitliavimai Dy
kai.

MURO AR MEDŽIO NAMUS 
Pastatom ant Jūsų Loto

Turime daug namų planų iš 
kurių pasirinksit pagal reika
lavimus ir įplaukas.
FHA FINANSAVIMAS, nuo

1 iki 20 m. Užmokėti!

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui DYKAI.

AL L STATE
BUILDERS & LUMBER C0. 

į /; 3959 OGpEN AVĖ. - 
(Cor. Pulaski'^Kd.,) ■ Entirc- ’Main ■ Fjoot?

Visi’ Telef.: CRAwford 2717-18
Atdara 8-6, Sek. iki 6. Antrad.

Ketvirtad. iki 8.
APLANKYKIT MUSŲ RODO

MUS MODELIUS.

. I.

Daug Pajaunių Ir Pamergių
Vestuvių procesija sudarys 

visas pulkas melsvomis velveti
nėmis sukniomis ir kepuraitė
mis pasipuošusių merginų, ir 
vaikinų. Pamergės bus: Lillian 
Yuknis, garbės pamergė, Mrs. 
Mary Druktainis, garbės mat
rona, ir Bernice čerkauskas, 
Sally Jaskunas, Aldona Šleinis, 
Joan Anglickis, Ann Radomskis 
su JUne Vinton, visos cicerie- 
tės.

Pajauniai bus iš Bridgeporto 
ir Brighton Parko: Albert Jak- 
šys-pirmas pajaunis, Raymond 
Lovick, John Regan, Thomas 
Lazinskas, VVilliam' Dambraus
kas, Edward Gerčas ir Albert 
Norkus. B.

KAS YRA
IŠNAROS! 

IŠNAROS!

Finale, Symphony “From 
The New World” .......  Dvorak

Orkestras
■ f’• '

Now The Da$ Iš Over Bamby 
Choras, Publiką ir Oskcstras.

n --i-, -į- j - T J,r -

Budriko Radio 
Programas

Oro Teatras, oro bangomis iš 
galingos radio stoties, WCFL, 
970 Kil. sekmadienio vakare, 
5:30 p.m.

Dalyvaus Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. Parapijos Choras, 
Brighton Park, po vadovybe 
Juflto Kudirkos, Budriko Sim
fonijos Orkestras ir nauja dra
ma iš Lietuvių gyvenimo, “Ame
rikos Lietuviai”.

Stygų Orkestras gros “Sun
ku Gyventi žmogui Ant Svie
to”. , — Pranešėjas.____ L—...
Garsinkites “N-nose”

KAŽKAS NAUJO -
LENGVAI ATŠILDOMI

ZEST Z TAMALES
Vienintelis Tamale Vyniotas CelofaneRaudonu žiedu

t

Aštrus, Minkšti, Gardus Maisto Produktai
Jei dar nesate mėginę ZEST Hot Tamales, tai padarykite 
ir rasite juos labai skoningus. Duokit jų stalan, ir laike 
reguliarių valgymo valandų. Pašildykite porą minučių ir 
valgykite.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN
NUSIPIRKITE Iš APYLINKĖS BUČERNĖS ARBA 

GROSERNĖS.
Jeigu jūsų krautuvėje negalima gauti, pašaukite arba rašykite: 

ROCKWELL 1904

ZEST TAMALES
3839 West 26th St. Chicago, III.IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT ____
PLEITAI

Lab. kaina

$9.50 |jĮĮ|j|Įgy
ir aukšč J

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 I
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
V , ■ .u ............   , z

Z"'”" J“1"1'TURINTIEJI PILĖS
$1 ir $2 GYDYMAI 

PARODO, KAD 
JUS GALITE IŠGYTI

BE OPERACIJOS
Venkite vėžio ar blogiau—Krau
jo gyslų Normalinimui Gydymai 
$1 ar $2; 3 gydymai už $5—pa
rodo per 5 ar 10 dienų — kad 
dauguma gali pasveikti be ope
racijos—be laiko gaišinimo nuo 
darbo—Tikri rezultatai nuo pir
mo gydymo be skausmo.

ŠIMTAI PASVEIKO— 
KODĖL NE JUS?

Ateikit tyrinėjimui dykai su 
reg. $2 gydymu už $1 arba rašy
kit dėl INFORMACIJŲ DYKAI 
ir Brošiūros.
RECTAL SERVICE

of NATURAL HEALTH 
INSTITUTE

’869 N. DamenAv. Arm. 8200 
20 metų patyrimas užtikrina 

geras .pasekmes.
Įėjimas per Štorą į 2 aukštą 
V A L.: Kasdien nuo 11 iki 8, 

Sekmadienį iki 2. popiet 
k - — —— y

GERBIAMI NAUJIENŲ Skaft- 
tytojai Prašomi Pirtomų Rdk 
kalaiit Eiti į tas ELrautwrM^ 
kvrl«a 8h«lbia*i Naujinta—



šeštadienis, sausio 25, 1941

Taut Kapin. Laidoja 
Fon du Lące, Wis., 
Nušautą Moteriškę

Buvo Chicagieti, Žadeikaitė; 
Laidotuvės Šiandien

Šiandien po pietų lietuvių 
Tautiškose Kapinėse bus palai
dotą 30 metų lietuvė, kurią vie
nas vietos ūkininkas nušovė tre
čiadienio rytą Fon du Lace, Wis- 
consine.

Ji buvo Mrs. Joan Ryan, bu
vusi chieagietė p-lė Joan žadei- 
kąitę.

Veliones kūnas vakar buvo, 
pargabentas į Chicago, ir pašar
votas P. .1. Ridiko koplyčioje, 
3354 South Halsted Street, iš 
kur bus palaidota 1:30 valandą 
po pietų.

Ūkininkas Nusišovė
Velionę nušovė, ir vėliau pats 

nusišovė, 33 metų ūkininkas 
Arnold Gagemann, iš VVoodhul), 
Wis. Jis, sako, velionę mylėjęs, 
bet ji, buk atsisakiusi būti jo 
žmona.

Veliones tėvas yra miręs, tš

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 23 d., 12:40 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs 23 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motiną Oną, po tė
vais Waičekoniutę, tėvą An
taną, seserį Sofiją, tetą Ma
rijoną Pranskunienę ir jos vy
rą Walter ir jų šeimyną, 2 
dėdes—Juozapą ir Albertą 
Pronskunus ir jų šeimas, 2 dė
des Walter, jo žmoną Oną Lu
košius ir jų šeimą ir Pranciš
kų Lukošius, dėdę Joną Vai- 
cekonį iŠ Brooklyn, N. Y., 
dėdę Aleksandrą Vaicekonį 

Jr i^iįŪt^JJetuvoję i^daug 
‘ kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liule
vičiaus kopi., 4348 S. Califor
nia ąve. Laidotuvės įvyks pir- 
mad., sausio 27 d., 8:30 v. ry
to iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parąp. bažnyčią, 
kurioje -atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edvardo A. Lu
košiaus giminės, draugai ir 
.pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo ir Gim.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. YAFayette 3572.

L U V Lllvlv Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININĘLAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street
?•’ Tel. YARDS 7308

Josephme Bakutis
mirė są^sio 14 dieną, 1941 m. ir palaidota tapo sausio 18

gt tarpo, ręiškiaipe giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
Jm įmonėms įę suteikusiems vainikus draugams, pėkavojąme mu-

•*

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mamą 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTĘ 5800

PADĖKAVONĖ

kuri mirė sąųsio 14 dieną, 1941 m. ir palaidota tapo sausio 18 
d-, o dabar ilsis šv^ Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus it ne
galėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją i tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų

«ų dvasiškam tėvui, Kun. Gaučiui, Kun. Joneliui ir Kun. Prun- 
skiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą; dėkavo- 
jame graboriui S. P. Mažeikai, kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums paleng
vino perkęati nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame šv. Mišių ir 
;ėlių aukautojams; grabnešiams ir pagaliau, dėkavojame vi- 
dems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylL 
ipa motelis ir motinėlė, sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

VYRĄS, DUKTĖ IR SŪNUS.

Fon du Lac?o praneša, kad ji 
turi Chicagoje motiną ir sese
rį, Mrs. Emil Minx, gyvenan
čią adresu 1640 Farragut avė., 
Chicagoje.

Šiandien “Pirmyn” 
Vaikų Choro Repet

Tėvai Prašomi Vaikus 
Į Chorą Įrašyti

Šiandien, 2-trą po pietų, Wal- 
ter Neffo salėje, 2’435 South 
Leavitt street, įvyksta “Pirmyn” 
vaikų choro repeticija. Choras 
ruošiamas dainuoti operoje 
“Carmen”, kurią “Pirmyn” cho
ras stato balandžio mėnesį.

Į chorą priimami visi vaikai, 
berniukai ir mergaites, nuo 7 
iki 12 metų amžiaus. Mokyto
jauja K. Steponavičius.

Tėvai yra prašomi savo sū
nūs ir dukteris į šį chorą at
vesti. Jie išmoks dainuoti ir 
gaus progą dalyvauti dideliame 
veikale.

Choro Valdyba.

Ugniagesiai Šitam 
Piktadariui Neturės
Pasigailėjimo

19 akarmų, nei vieno gaisro
Bridgeporto ir Brighton Par

ko ugniagesių negalima kaltin
ti, jeigu jie piktumu netrivoja. 
Vakar rylą ir užvakar naklį 
koks tai šposininkas tose dvie
jose apylinkėse davė ugniage
siams net 19 aliarmų. Devynio- 
iką kartų jie 

t rokais gaisrų
su

stotį nei vieno

Vienas, aliarmas buvo nuo 35 
ir Union, kitas nuo 35 ir Iron, 
trečias nuo 35 ir Wallace, kiti 
46th ir California, 38 ir. Wash- . t «..’A a Ji l '1 j 4/tenavv, ir nuo kitų kampų 
Bridgeporte ir Brighton Parke.

IGNACAS WALTERS 
gyv. 6101 So. Racine Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 d., 9:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs 54 metų amž., 
gimęs Titavėnų parap., Rasei
nių apskr., Kubilių dvare.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Teodorą, brolienę Ber- 
nice, /Lietuvoje —3 brolius: 
Joną, Vladislovą ir Kazimie
rą, kitas gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St. I. J. Zolpo ko.pl. Lai
dotuvės įvyks sausio 27 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Walters 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laid. Direkt. I. J. Zolp, tel. 
YARDS 0781.

NAUJIENOSpChicago, IU.

WALLACE PRADEDA DARBĄ SENATE

LOANS—

HELP WANTED—FEMALE
garažas.

711

2 flatų 
štymas.

PATYRUSI 
namų darbui, 
nereik skalbti, 
ti. Gyvenimas 
drake 3902.

PAIEŠKAU DARBO taverne už 
bartende.rį. Esu daug metų patyręs. 
DELawc.re 0726.

REIKALINGAS PORTERIS TA
VERNE. padėti virtuvėje ir prižiū
rėti furnisą. Girtuokliai neatsišau- 
Kite. 5758 West 65th St.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

So. Talman, kaina $6,000.
FLOYD G. DANCE 

7465 Vincenncs, 
RADcliffe 1500.

FEEDERS, FOLDERS shakers ir 
ironers reikalingi. Geras mokestis, 
pastovus darbas. Progress Laundry, 
4677 Elston Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SĮTUATION WANTED 
Ieško Darbo

“pie-

MERGINA abelnam 
Paprastas virimas, 

nereik langus .plau- 
vietoj. $10. SHE1-

RENDON KAMBARYS su valgiu 
arba be valgio, prie vienos mo
ters, 821 W. 35th Place, 2 aukštas.

—__ ..
PERSONAL 

Asmenų Ieško

PATYRĘ OPERATORĖS prie 
single needle mašinų. Pastovus dar
bas, dienomis arba naktimis. Mo- 
narch Pennant, 411 So. Sangamon, 
4 aukštas,

RENDON RUIMAS, vaikinui, 
karštu vandeniu apšildomas, su 
valgiu arba be valgio. 3312 So. 
Union .Ave»

OPERATORS PAT Y R U S I O S 
prie single ir double needle 
cework.” Garantuojam 37%c. į va
landą minimum. VIKING, 711 
Lake St.

N AUJIENU-ACME Photo
Naujai inauguruotas Vice Prezidentas Henry A.

Wallace pradeda eiti savo pareigas kaipo senato pirmi

ninkas ir šaukia senatorius užimti savo vietas.

PAIEŠKAU DAUGĘLIENĖS arba 
JOE GIRDENIS. 1912 m.' gyveno 
800 bloke ant Kęnstington gatvės, 
Chicagoje, viršuj* ir užpakalyj Ol- 
biko bučernės. Kas žinote, bukite 
geri, prisiųskite antrašą. Atmokė
siu už tą. Rašykite: Box 2451, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NEWARK, N. J.
REIKALINGAS DARBININKAS 

prie duonos išvežiojimo. Turi būti 
patyręs tame darbe ir geras par
davėjas. Dar.bas yra nuolatinis ge
rom darbininkui. Prašau atsišau
kti: A. Žiugždas Bakery, 182-186 
Van Buren St., Newark, N. J.

CROWN POINT, IND.
REIKALINGAS DARBININKAS 

ant parmos, kad mokėtų karves 
melžti—kitas .patyrimas nereika
lingas. Darbas ant visados. Mokes
tis geras. Joseph Orintas, Route 1, 
Crown Point, Ind. arba šaukite 
REGent 5036.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
jirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
;arnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė

Tel. YARDS 1001.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FURNIŠIUOTAS .KAMBARYS, 
su privatišku įėjimu, be valgio, yra 
tik 2 šeimoje. BOUlevard 5024, 
5229 So. Peoria, 2 aukštas.

MARQUETTE MANOR—kampi
nis 2 flatų mūrinis, po 6 kamba
rius, karšto vandens šiluma. 37%x- 
125 lotas. Didelis 2 karų 
$9250.

Arti 64-tos ir Francisco, 
mūrinis po 6 kambarius, 
garažas, $9250.

MEDORA,
8354 So. Ashland Avė. 

BEVerly 6155.

CALIFORNIA STUCCO > NAMAS
An 60 pėdų loto, ąžuolo grindys 

ir trimai per visą namą. Priekinis 
ir užpakalinis porčius su langais. 
Karšto vandens šiluma, 1% maudy
nės, 6 kambariai, 2 miegamieji, 2 
karų garažas, .puikiam stovy visur. 
6511

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

IŠRENDUOJAM jFURNIŠIUO- 
TĄ kambarį, 1 aukšte, su valgiu ar 
be valgio, geras susisiekimas. Mer
ginai ar vaikinui. 836 Wcst Cul- 
lerton St. (2000 South).

Širdies Liga Mirė
23 Metų Edvardas 
Lukošius

Laidojamas Pirmadienį
BRIGHTON PARK. — Trage

dija ištiko Antano ir-Onos Lu
košių šeimyną. Sausio 23 d., ga
vęs širdies ataką mirė jų 23 
metų sūnus, Edvardas A.

Jaunuolio kūnas yra pašarvo
tas J. Liulevičiaus koplyčioje, 
4348 South California avenue-, 
iš kur jis bus. palaidotas pirma
dieni rytą. 8:30 vai. ryto vie
tos lietuvių bažnyčioje įvyks 
pamaldos, o kūnas bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Brighton Parko Biznieriai
Fp. A. ir O. Lukošiai užlai

ko rūbų siuvimo įstaigą, adre
su 2555 West 43rd street, ir 
yra seni, geri naujieniečiai.

Kartu su visais draugais reiš
kiu jiems gilią užuojautą.

Steponas.

O ČIA GRAIKAI IR ITALAI 
GERI DRAUGAI

Rytoj po pietų C. I. O. salė
je, 1110 South Oakley avenue, 
įvyksta italų ir graikų masinis 
mitingas. Jo tikslas, sako ren
gėjai, yra parodyti pasauliui, 
kad šioje šalyje graikai ir ita
lai yra “bičiuliai”.

Mitingą rengia du italų ir 
graikų laikraščiai.

SPECIAL
Tik Iki VASARIO 10-tos
Brakes Relined

CHEVROLET 1936 to 1940 
FORD 1938 & $9 7f|
1940. Už Ratą ......  ' ■ **

Vartojant 
Thermoid Lining

ART
Safety Clinic

N. W. Cor. 50th St 
and Western Avė.

• l 2J.- ,j kviečia kun.
Garsinkitas N-nftSC komitetas. .

v

Buick Rengiasi 
Steigti Dirbtuvę 
Chicagoje-.

T r’ .

Irgi Gamins įektuvų Motorus
Chicagojč eiiia* gandai,' kad 

ir Buick’u autbmobilių bendro- 
ė ruošiasi statyti dirbtuvę

Chicagoje. Ji, kaip ir Stude- 
baker korpprąęija, gavo didelį 
lėktuvų motorų*.kontraktą.

Buick buk žada pastayti dirb
tuvę, turinčią apie 800,000 kva
dratinių pėdų vietos, ir tam buk 
norinti nupirkti 140 akrų skly
pą žeipės prie .North avenue ir 
Mannheim Road.

$5,500,000 Kontraktas Elgin 
_____^Watch Bendrovei

Elgin National Watch Com- 
pany vakar gavo $5,500,000 
kontraktą gaminti dalis artile
rijos amunicijai.

Kontraktą gavo ’ taipgi ir 
Rockfordo firma Machine Tool 
Co., įvairių mašinų ir dalių pa
gaminti už $150,000.

Viena moteriškė sudegė, o du 
vyrai kritiškai apdegė gaisre, 
kuris vakar ištiko medinį na
mą ties 4047 S. State street. 
Mirusioji yra 60 metų Jennie 
Douglas. 13 kitų namiškių išsi
gelbėjo. Visi mięgojo kai gais
ras kilo. ?•

lt 1 1J llįj ULJ 11 LJ/jK VU o 01W1JJ-tci* 
kad 'išleis $12,000,000 3,325- 
iems naujiems vagonams sta^ 
tyli ir davė kontraktą General 
Motors Electro-Motive bendro
vei LaGrange, Ill.,_ pastatyti 30 
dieselinių lokprpotyvų.

. . j J ‘

Gubernatorius vakar pareiškę, 
kad septyni valstijos kontrak
tai statybos darbams buvo nę- 
legalįąi išduoti, be varžytinių, 
ir .sustabdė darbą tokiame pat 
skaičiuj valstijos įstaigų, dau
giausiai ligoninių.

Kontraktai siekia .$850,000.

Pranešimas 7'

Lietuvių Tautiškos Parapijos 
pąmaldos įvyks 11 vai. ryto, 
sškniadienį. Po pamaldų įvyks 
svarbus susirinkimas su pra
kalbomis.

Parapijos balius įvyksta 
vakarą Jonistų saloje, 814 
33 S t. Pradžia 7 v. v. Visus

Maskoliūnas

šį 
w. 
iiž-

ir

PATYRĘ OPERATORĖS siūti 
plaunamus kautus prie single need
le mašinų. Marcus Ruben, 625 So. 
State St.

PATYRĘ OPERATORĖS siūti 
.plaunamas suknes prie single need
le mašinų. Pastovus darbas, geras 
mokestis. 404 S. Racine, 2 aukštas;

REIKIA 2 MERGINŲ dirbti ta
verne. Kad butų teisingas. Pradėti 
tuojau. Geras mokestis. 1403 South 
49th Ct., Cicero, III.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandą! ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS*' CASH-^,, .. . ... 
iiž rakandus, Sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mės pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westęrn Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

CHORO susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 27 d., Hollywood svet. 
2419 W. 43rd St., kaip 8 vai. vak. 
Bus įvesdinta naują valdyba.

—L. Dagis, Sekr.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS metinis susirinkimas įvyks 
šeštad., sausio 25 d., 8 vai. vak., 
svetainėje adr. 3720 W. Harrison 
st. Nariai prašomi susirinkti pas
kirtu laiku, nes turime daug Dr- 
jos reikalų aptarimui.

—F. B., Sekretorius.
KRUOPIŠKIŲ PROGRESS KLIU

BO susirinkimas įvyks šeštad., sau
sio 25 d., 7:30 vakaro, 5017 Cullom 
avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. —V. čepulevįčius, Rast.

ŽAGĄRIEČIŲ KLIUBO metinis 
susirinkimas įvyks sekmad., sausio 
26 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
atsilankyti,. nes išgirsite raportą iš 
praeito kliubo parengimo, taipgi 
yra daug kitų svarbių reikalų ap
tarti. —J, Keturakis, Rast.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBI
NINKŲ PĄš. KLIUBAS laikys sa
vo metinį susirinkimą, sausio 26 
d., 1941 m. 12:30 vai. popiet, V. 
Nę|fo, svęt., 2435 S. Leavitt st. 
Viši nariai prašomi dalyvauti.

—James
ŠV. MARIJOJ 

SUSIRINKIMAS 
'Union įr 35 T. 

susirinjurnas įvyks šį sekmadienį, 
11 vai. ryto, jonistų salėje, 814 W. 
33rd st. šis susirinkimas aptars pa
rapijos veikimą ir įgalios asmenis, 
kurie atliktų darbą, širdingai už- 
kviečia visus atsilankyti parapijos 
komitetas ir Kup. Ę. R. Maska- 
liunas. ' .

R. Chęrry, Rast.
PARĄPIJPNŲ 
SAUSIO 26 d.

K. B. parapijonų

-Raštininkas.

PARENGIMAI
ROSEĘANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ‘KLIUBAS tūrė’s parengimą 
sausio 26 d., 10413 So. Michigan 
avė., Roselande. Pradžia 6 vai. v. 
Bus suvaidinta “zįopĮįs Jonas” ir 
dainuos moterų kliubo choras ir 
moterų Kultūroschorąs. B?,, to, 
b'uš gera muzika šokiams. Įžąnga 
25c. ypatai. —Valdyba.

SLA. 63-čios KUOPOS Balius 
įvykę subatoj, sausio 25 d.,‘ M. 
Maciukevičienės svet., 103(J E. 93rd 
st. Visi burnsidiečiai yra kviečiami 
dalyvauti ant šio šaunas vakaro. 
Bus gera muzika, ąkanlų užkandžių 
ir įvairių gėrimų.

—Kviečia Kąraisija.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

F (J KINIS RED ROUMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

AŠ NORIU DRAUGĖS į bedrui- 
mį, gali pati virti, plauti. Vanduo 
šiltas kiekviena dieną apšildoma. 
2427 W. 45th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI STORAS su 4 kamba
riais gyvenimui. Tiktų bučeinei ir 
grosernei arba tavernui. Mūrinis' 
garažas. Kreipkitės: 3808 South 
Lowe Avenue.

RENDAI BEISMANTINIS flatas, 
3 ¥4 kambarių, 6824 S. Talman 
Avė., Helen Navickis.

FURNITURE’FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

cash.

PRIVERSTI PAAUKOTI 4 kam
barių rakandus, geram stovy. Bar- 
genąs tam, kuris pirks už 
šaukite CRAwford 0936.

SCHOOLS AND INSTRUČTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

— AVIACIJA —
“THE SKY IS THE LIMIT” 

Pačios Chicagos Didelė 
Aeronautikos Mokykla 

Kambaryj ir šapoj Mokinimas 
Prie Certified Mokytojų 

MOKSLO 
Reikalavimai:

Aplikantai tik turi mokėti skaityti 
kalbėti ir suprasti anglų kalbos 

PRIVATINIEMS LAKŪNAMS — 
AERONATIŠKAS DRAĘTAVIMAS 
— MASTER MECHANIKA — AIR- 
CRAFT WELDING — AIRCRAFT 
SHEET METAL DARBAS — RI- 
VETING — AIRCRAFT STALIO- 

RYSTĖ — IR PANAŠIAI.
—Dieninės ir Vakarinės Klasės— 

Ateikite ar šaukite Dėl 
Pilnų Informacijų

Chicago' Air College 
1240 LAWRENCE AVĖ. 

Chicago, 111. 
LONgbeach 3734

BUSINEŠS ČHANCĖS 
Biznio Progos

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosęrnė su moderniškais fikče- 
čeriais. Biznis išdirbtas per daugelį 
mėtų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 1245 So. Cicero Avė., 
Cicero, III.

PARDUODU MODERNIŠKĄ ta
verną pigiai su refrigeration, 5 
kambariai, garu šildomi. Parduosiu 
greitai, nes priversta grįžti į savo 
seną vietą. Pigi renda. 6021 Arch
er Avenue.

RESTORANAS. DARANTIS kn 
bai gerą biznį, pilnai įrengtas. Di
delis bargenas. Įmokėti $285, liku
sius lengvais išmokėjimais. 806 Ę. 
75th St. Bus atdaras sekmadienį 
nuo 1 iki 4.

PARDAVIMUI 21 KAMBARIŲ 
rooming house. 6140 Jnglcside, 
MIDway 7905.

CAMĘRĮDGE, mass.
PARDAVIMUI 2 KRĖSLŲ b.ar- 

bernė, modemiška. Ligonis jums 
parduos už‘$500. Verta $1000. Prie
žastis—nesveikata. 152 Cambridge 
St., Cambridge, Mass.

PARDAVIMUI ARTI CHICA- 
GOS, be skolų bizniava fanna In
dianoje, geri budinkai ir gera že
mė. Daugelis gyvulių ir mašinų, su 
tavernų, groserne ir gasolino sto
timi. Viskas įeina į pardavimą. 
Kaina tik $10,000 arba mainys ant 
nuosavybės mieste. Rašykite ir 
gaukite visas informacijas.

CHARLES URNICH, 
2500 West 63rd St.

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

PARSIDUODA 
nis namas, po 6 
vandens šiluma, 
Labai prieinamai. 5224 So. Pcoria

2 FLATŲ muri- 
kambarius, karšto 
2 karų garažas.

MARQUETTE PARK BARGENAI 
2 pag. namas su 2 lotais už $3,450 
6 kamb. muro bungalow.... $4,950 

^,4 pag. muro namas ..........
8 pag. muro namas ..........
12 pag. muro namas ........ ,.

Taipgi keletas Hotelių 
Ruminghauzių. 

Gerai įrengtas Roadhouse 
111-to St............................

Farma prie Chicagos ir 
didelio kelio . . ..............

Farma ir rezortas arti ežero 
ir daug kitų BARGENŲ lengvais 
išmokėjimais arba mainais.

J. J. SINKUS,
2442 W. 63rd St., Phone Pros. 9000

$11,500 
$18,500 
$22,500 
ir

prie 
$8,500
$3,500
$4,200

BARGENAS, TIK $2500. Moder
niškas namas su 6 kambarių fJatu 
ir storu apačioj, 3171 Archer. Gera 
trans,portacija. O’Connell, PROspect 
1849.

TURIME PARDUOTI GRAŽŲ 5 
kambarių mūrinį bungalovv, furni- 
so šiluma, .porčius su langais. Kai
na prieinama, lengvais išmokėji
mais. Randasi arti 69-tos ir South 
Washtcnaw A.ve. šaukite YARDS 
2187.

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE PARKE MODER

NIŠKAS 8 flatų muro narnąs, kai
na pigi. Mainys ant mažesnio na- . 
mo. Kas turite 2 flatų ar 4 flatų 
namą mainymui nepraleiskite pro
gos, nes namas geras ir šviesus.

JOSEPH VILIMAS CO. 
6753 So. Rockwell St.

FARMŠ for sale 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ PAGERINTA fanna 
artį New LeKon, $8000. 160 ąkrų 
pagerinta farma arti Plainfield, 
$125 už akrą. 126 akrų pagerinta 
farma arti Monee, $125 už akrą. 
160 akrų pagerinta farma, moder
niškas namas, $130 už akrą, arti 
Frankfort. Savininkas, Edwin Por- 
ter, Cherry Hill, Joliet, III. Tel. 
2-5358.

FLORIDOJ
PRIVERSTAS PARDUOTI gra

žią vietą labai pigiai. Didelis orin
čių sodas. 8 kambarių fornišiuotas 
namas, viso 17 akrų. Arti Daytoria 
Beaęh, Floridoj, šaukite ROCkwell 
34t)5.

NAŠLĖ PARDUODA 40 AKRŲ 
farmą, nauji budinkai, mašinos. 
Atsišaukite iki pirmadienio. 1019 
West 18th St. Mary Stokus.

PROFESSIONAL SERVICE"” 
Profesionalia Patarnavimas

ĄR TURITE FISTULĄ arba he- 
mmoroidus? Pasalsiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskit štampuotą 
konvertą- H. K. Bergman, P. O. 
Bok 56, Clucago, UI.
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CHICAGOS LIETUVIAI RENGIA DU VAKA 
RUS PREZIDENTO VAIKU PARALYŽO 

FONDUI
Trečiadienį Ristynės, Ketvirtadienio “Roosevel- 
to Gimtadienio šokiai” Dariaus*Girėno Salėje.

renglamas 
trečiad.enį 
antras — 
30 d. (Tą

šiemet ir lietuviai •— pirmu 
kariu ir net dviejais parengi
mais — prisideda prie prezi-. 
denio Roosevelto įsteigto Fon
do Kovai su Vaikų Paralyžium.

Vienas tam tikslui 
parengimas įvyks 
vakare, sausio 29, o 
ketvirtadienį, sausio
dieną Roosevelto gimtadienis 
išpuola).

Pirmasis parengimas bus ne
paprastos ristynės, kuriose da
lyvaus garsusis Maurice Tillet- 
“Angelas”, lietinių nepaprasta* 
mėgiamas s. ortininkas — Ka
rolis Požėla, taipgi riscynių mė
gėjams toli gražu ne svetimas 
lietuvis B.ll Bartush.

Risis Paralyžuotų Vaikų 
Naudai.

47th ir

Western

Jie trys sus.kibs su oponen
tais trečiadienį vakare Ashland 
Bulvaro Auditorijoje, prie Ash
land ir Vau Buren gatvių.

Ristynės prasidės 8:30 valan
dą vakare. Bilietai yra nuo 60 
centų iki $2.00, ir juos galima 
gauti sekamose vietose:

Juciaus Valgykloje, 
Ashland;

Danis, 1316 South 
avenue, ir

Lithuanian Leader
6825 South Western avenue.

Lietuviai yra raginami kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti. Vie
na, visi pamatysite labai gerų 
ir įdomių rlstynių, o antra, pa- 
remsite nepaprastai >gražų tiks
lą, kuriam visi Amerikos gyven
tojai bent kartą į metus paau
koja nuo dešimtuko iki kiek 
kas gali.

Šių ristynių pelnas bus tuo
jau perduotas National Found
ation of Infantile Paralysis, 

i

ja.
Jeigu jūsų vaikas kartais 

gautų šią baisią ligą ir neturė
tumėte pinigų* gydyti, tai turė
sit užtikrinimą, kad yra įstaiga, 
kuri mielai jums ateis į pagal
bą. Tad, paremkite ją.

Šokiai Ketvirtadienį.
Antras parengimas — tai A- 

merikps Legiono 271 Dariaus- 
Girėno kuopos rengiami “Pre
zidento Gimtadienio šokiai”, 
kuopos nuosavoje Darius-G.rė- 
nas salėje, 4416-20 South West- 
em avenue.

Posto korespondentas Frank 
Krasauskas praneša, kad bus 
trumpas, įvairus programas, o 
šokti bus galima kad ir per 
naktį, nes paimtas orkestras 
tikrai netinginiaus.

Šį sumanymą tokius šokius 
rengti iškėlė Posto komandan- 
tas Anthony Kasper, ir legio
nierių vardu jisai kviečia jau
nimą ir suaugusius skaitlingai 
atsilankyti.

“Rooseveltas Irgi Sirgo”.
Atsišaukdamas į lietuvius jis 

sako;
“Visas vakaro pelnas eis gel

bėjimui paralyžiaus ištiktų vai- 
' kų, kurių gydymu rūpinasi pats 

prezidentas Rooseveltas, ir kas 
metai skiria tam tikslui nema
žą sumą pinigų. Prezidentas 
buvo ištiktas tos 'nelaimingos 
ligos, ir jisai žino kokį vargą 
ir skausmą ji nelaimingiems 
vaikams atneša.

“Tad, Dariaus-Girėno Postas 
kviečia visus atsilankyti į Sius 
šokius ir linksniai praleisti lai
ką. Tuomi paremsime ir labai 
prakilnų, labdaringą darbą”.

i

Koks tai psichologų institu
tas New Yorke sumanė patirti 
kokios spalvos vyrus daugiau
siai veikia.

Ir jie surado, kad vyrų ir šir
dys smarkiau plaka ir jų jaus
mus labiau veikia 

stone avenue kritiškai susižeidė sirėdę mėlynomis 
31 metų advokatas William Jor-1 Raudonos spalvos 
dan, 218 N. Taylor avenue, Oak toli antroj vietoj,

> Įvažiavęs su automobiliu 
j gatvekarj prie Chicago ir Key-

Hatchins — Prieš, 
Profesoriai Ir 
Studentai — Už.

Civilis Karas” Chicagos 
Universitete.

Smarkių žodžių ir karštų 
ginčų audra verda Chicagos U- 
niversitete.

Ji prasidėjo su universiteto 
prezidento Robert Mayhard 
Hutchins’o radio kalba užvakar 
vakare, kurioje jisai pare škė, 
kad “Amerika pamažu slenka i 
Rara ir gali pasidaryti sau ga 
lą<

Jisai kalbėjo, kad Amer ka 
privalo kuogreičiausiai ginkluo
tis ir įsigyti užtektinai didelį 
laivyną, ir oro laivyną ir armi
ją atsilaikyti ne tik viena, prie
šui, bet ir visai jų kombinuo- 
tei. Bet ji “neprivalo” įsivelti 
į dabartinį karą duodama per
daug pagalbos Anglijai.”

“Anglijos Laimėjimas 
Nebūtinas”.

na-Amerikai reikia tobulinti 
mie savo demokratinę tvarką. 
Anglijos laimėjimas “Amerikos 
saugumui nėra būtinas”, o jei
gu Angliją sumušę diktatoriai 
bandys Ameriką įveikti, tai jie

meiika bus pakankamai gerai 
apsiginklavusi ir jos žmonių 
širdyse bus meilė demokrati
jai” z

Su Ilutchins’o mintimis visai 
nesutinka 125 to un.versiteto 
profesorių. Jie išleido pareiški
mą, kuriame sako, kad jei A- 
merika nutrauks pagalbų Ang
lijai ir ji pralaimės, tai Ameri
ka paliks “vienui viena dikta
torių užvaldytame pasaulyje”. 
Ji turės pati viena gintis, be 
draugų, be šaltinio pagalbai 
gauti!
Hitleris Nori “U.S. Užmigdyti

Hitleris užmigdė mažas šalis! 
Europoje, užtikrindamas joms 
saugumą, ir dabar jis tai ban
do pakartoti Jungtinėse Valsti
jose, “Bet po laiko mes gailėsi- 
mės ir sau išmėtinėsime, kad 
turėdami progą, mes nedarėme 
viską ką galėjome musų kraš
tą nuo katastrofos apsaugoti.”

Susirašę po pareiškimu tie 
125 profesorių toliau ragina 
kongresą būtinai priimti Apsi
ginklavimo įstatymą, kuris už
tikrina šios šalies pagalbą Ang
lijai, Kinijai ir Graikijai ir ki
toms šalims, kurios kovoja ar
ba kovos su diktatoriais.

Studentai šaukia Mitingą.
Su savo prezidentu nesutinka 

ir studentai Universitete. Ant
radienį jie šaukia masinį mitin
gą Universiteto sporto salėje, 
kuriame kalbės eks-senatorius 
Gibson, pirmininkas komiteto 
kovojančio už pagalbą Anglijai, 
ir garsus žurnalistas, Edgar 
Ansel Mowrer.

Jų komitetui vadovauja keli 
studentai iš Universiteto teolo
gijos fakulteto.

Moterys! Dėvėkite
Mėlynas Suknias!

moterys, pa
šaknėlėmis.

suknios yra
o žalios —

« NAUJIENOS, Chicago, TU .
......................................... ............................""" ' ■■■■■!■ V ■ ' ,!. ........................ . .......................................................................-

DIDŽIULIS LĖKTUVAS SUDUŽO: 2 UŽMUŠTA, 12 SUŽEISTŲ AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

N AUJIENŲ-ACME Tnlepii<»
Du žu.onės, vairuotojas ir keleivis sutiko mirtį, dvylika kilų buvo sužeista, ku 

šis didžiulis TWA lėktuvas sudužo ketvirtadienį netoli St. Louis municipalio aerodro
mo. TWA oficialai sako, kad nelaime įvyko kai lėktuvas palietė elektros vielas.

Streikas Pullman’o 
Dirbtuvėj, Michigan 
City, Indianoj
Allis Chalmers žada streikuoti

LaPorte

Apie 1,200 darbininkų vakar 
rytą išėjo į stre ką Pu’lman 
Standard Car Eųirlpment Co., 
prekinių vagonų dirbtuvėje. Jie 
reikalauja pripažinti kolekty- 
vėms deryboms Brotherhood 
of Railway Čarjjjen.

La Forte

darbininkai Allis-Clamcrs dirb
tuvėje, La Porte, Indianoje.

firmos įmonėse. Porą dienų at
gal dirbti sustojo visi darbinin
kai Allis Chalmersdirbtuvėje.

1 West Ąllise, prie Milwaukee, 
Wis. C. I. O. automobilių dar
bininkų unija reikalauja unijai 

' pripažinimo, taipgi prašo pa
kelti algas visų rūšių darbinin- 

s1 kains.
Auburn, Ind.

Rieke Metai Products dirbtu
vės streikas, Auburn, Indianoj, 
buvo likviduotas. C. I. O. Plie
no darbininkų unijos nariai su
tiko grįžti į darbą, kai firmos 
viršininkai sutiko derėtis. Gin
čo sprendimas buvo pavestas' 
trijų žmonių arbitracijos 
misijai.

ko-

Raudonkepurių
Vargai Teisme
“Tipai” buvo geriau negu algos

Amerikos gelžkelio stočių 
“raudonkepuriai”, kurie ,' pa
gelbsti keleiviams su valizėmis, 
turi užvedę bylą Chicagos fe- 
deraliam teisme. Jie skundžia
si, kad įvedus jiems reguliares 
algas, 25 centus, vėliau 30 cen
tų į valandą, jie negauna kiek 
pirmiau gaudavo “tipais”.

Jie mano, kad gelžkęliai tu
rėtų jiems sumokėti $1,600,000 
skirtumą, kurį jie butų gavę 
tipais, jei algos nebūtų buvę 
įvestos.

Kai kurie sako “ačiū”

Fed. teisėjui Sullivan’ui vie
nas jų liudijo, kad yra dažnai 
tokių keleivių, kurie “raudon- 
kepuriui” už valizų nešimą pa
sako tiktai “ačiū”. Daugiausiai 
kiti duoda 10 centų. Kartais ti
pai siekia 25c., retenybė yra $1, 
o kartais net pasitaiko “stebuk
lai”, kad labai duosnus kelei
vis <|uoda !r $5

C. L O.-Harvester 
Atidėjo Derybas 
Iki Antradienio
| Dvi dirbtuves tębestr ūkuoja

Abejoms pusėms sutikus, to
limesnės C. I. O. ūkio padargų 
unijos ir thtefii/rĖonal Harvcs- 
ter bendrovės derybos buvo 
atidėtos iki antradienio.

Jos buvo .pradėtos užvakar, 
bet kol kas uądave jokių rezul
tatų. Unija pareiškė d.delį ne
pasitenkinimą, ;Jbet dar streiko 
neskelbs ir lauks ka alein.nl.c

savaitė atneš. H
Streikas Harvester Rock

Falls ir East Moline dirbtuvėse 
tebėvysksta. ' •' '

WPA Prašalino 
Aštuonis .Nacius:

ležko “komunistu

. Charles E. Minei’, WPA 
šininkas Illinois valstijoj, skel
bia, kad už priklausymą nacių 
organizacijoms arba pritarimą 
buvo prašalinti iš darbų r.šbuo- 
ni bedarbiai.

WPA dabar ieško “komunis
tų” savo darbininkų eilėse. Kai 
jie turėjo pasirašyti afideivitus, 
kad nepriklauso nei prie nacių, 
nei prie komunistų, visi 125,-* 
000 WPA darbininkų valst jo
je po priesaika pasirašė, kad 
jie nepriklauso, bet pasirodė, 
kad teisybės nei vienas nedrįso 
pasakyti. \ .

vi r

Turėjo Keturis 
Vyrus, Du Nužudė

Moteriškė Prisipažino
Kast St. .Louis; III., policija 

suėmė 38 metų moteriškę, Lue 
Rademich Burns, ir kaltina ją 
nušovimu savo dviejų paskuti
nių vyrų. Viso ji buvo vedusi 
keturis kartus,

Pirmasis vyras miręs smege
nų liga. Antras, gelžkelietis, už
simušė iškritęs iš lokomotyvo 
kabinos.

Rado Ketvirtąjį Užvakar
Moteriškė prisipažino nušovu

si savo trečiu vyrą, Shelly Člay 
ii Madison, RL, Jr kad užvakar 
nušovė ketvirtąjį, 45 mėtų John 
Palmer Burns, vietos auksinių 
daiktų krautuvės savininką.

Jo kūnas užvakar naktį buvo 
atrastas prie Burns’ų 'namų. 
Moteriškė buvo atrasta buto vi
duje, sukritusi ant grindų. Ji 
pasakoja, kad vyras mušęs.

X

Galutinai Parinko
Vietą Aviacijos
Motorų Fabrikui

Užims 50 akrų plotą prie 
Archer ir Cicero

moj Southsidėj, vėliau prie 
Maywoodo ir Melrose Parko, 
kiek vėliau ir prie Cicero. Bet 
kaip pasirodo, nei viena tų vie
tų negaus milžiniškos aviacijos 
motorų dirbtuvės, kuri netru-

Kainuos $3^,020,000 
' ’ i

' Studebaker korporacija ir 
federalė valdžia, kurios dirbtu
vę stato, parinko jai 50 akrų 
žemės plotą į vakarus nuo

Cicero avenue.
Dirbtuvė nusidrieks nuo Ci

cero iki Laramie, ir nuo Ar
cher iki Indiana Harbor gelž-

Statybos darbas prasidės 
tuojau, kai pradės motorų ga
mybą, tai samdys apie 4,000 
darbininkų.

Studebaker firma šitoje dirb
tuvėje gamins Wright Aero- 
nautical firmos aviacijos mo
torus, kurie išvysto nuo 1,709 
iki 1,800 arklių jėgą.

vo nupirkta nuo Raymond E. 
ir Carlyh W. Herman. Kiek jie 
gavo, nežinia.
$15,000,000 dirbtuvėms didinti

Kiek plačiai Amerikos gink
lavimo programas paliečia Chi- 
cagos pramonę, parodo faktas, 
kad iki šiol šįmet įvairios fir
mos paskelbė, kad praleidžia 
suvirš $15,000,000 savo dirbtu
vėms didinti arba naujas sta-

Daugiausiai savo įmones pa
didins Wynian-Gordon Compa- 
ny, kuri lieja įvairias mašinų 
dalis karo reikalams. Jos dirb
tuvės randasi prie Harvey, L!

Sniegas Chicagoje
Keliose Illinois vietose vakar 

smarkokai snigo, bet Chicago
je sniegas kol kas nepasirodė. 
Oro pranašas betgi sako, 
snigs turbut šiandien, ir 
pefratura nukris iki zero.

i....... ....

Atėmė Lietuviui 
Alinės Laisnius

kad 
tem-

Springfielde, III., už tariamą 
pardavinėjimą gėrimų nepilna
mečiams laisniai buvo atimti 
nuo alinės savininko p. Charles 
Raczaičio, 806 East Washing- lio ofise, 30 East 111 th Street,
ton Street. *Roselande. X.

Ties 1811 Clybourn avenue 
automobilis numetė 140 pėdų 
ir užmušė 53 metų chicagietį 
Charles Reiger, nuo 1887 Poe 
avenue. Jam automobilis nu
kirto ir vieną koją. Vairuoto
jas, Mathexv Martin, 45, buvo 
suimtas. Jis buvęs įsigėręs.

Martin yra finansinis sekr. 
Architech turai Iron Workers 
unijos lokalo 63

žuvo du kiti
38

659
Kitoje nelaimėje žuvo 

metų Mildred Delaney, 
Tennesssee Street, ir 73 Benja- 
min Wolff, 1867 S. Kedzie avė.

Daug Illinois 
Lietuvių Gavo 
Pilietybe
Iš Madison, EdwardsviEe, Kitur

Būrys lietuvių iš kelių Illi
nois miestelių pietinėje valstijos 
dalyje šią savaitę priėmė prie
saiką ir gavo galutinus piliety
bės popierius.

štai jie:
Iš MADISONO, ILL.

Jonas Mockus
Antanas Gushleff
Matas Sever

Iš COLLINSVILLE, ILL.

Mike Naujokas 
Joe Kimutis 
Agnės Grigas 
Marie Martishius

Iš EDWARDSVILLE ILL.
Mat t Radas
Louis Gamulis
Hfenry Laske (?)
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Pirmieji Patyrimai 
Nebuvo Malonus

18 APYLINKĖ. — Du 18-tos 
apylinkės berniukai sumanė 
“pasipinigauti”. Vakar anksti 
rytą jie įsibrovė į valgyklą ad
resu 8101/-) West 18th street, 
bet ten nieko nerado. Jiems iš
einant, berniukus pastebėjo 
Arthur Kostlevy, nuo 814 West 
18th street, ir pradėjo revolve
riu šaudyti. Abu berniukai nu

jau pasidavė. Vienas buvo su
žeistas. Jie yra 16 metų Bobert 
Hejna, 2025 South Ruble, ir 15 
metų William Wertin, 717 W.

pirmasils t St. Tai buvo jų 
žygis”.

Ruoš Daugiau 
Amatininkų Karo 
Pramonėms

amati-

prade- 
ir su-

Steigia Daugiau Kliasų
Karo pabūklų gamybai valsti

joje nuolat didėjant, Illinois 
darbo biurai ir mokyklos susi
rūpino lavinti daugiau 
ninku.

Patyrusių darbininkų 
da trukti, o moksleivių 
augusių, kurie dabar mokinasi 
imat u, neužteks spragoms už
pildyti.

Tokiu budu mokyklos steigs 
naujas kliasas.

Suaugę lietuviai, kurie norė
tų amatų mokintis, arba jei ži
no mechanišką darbą, bet nori 
toliau pasimokinti, raginami 
kreiptis į artimiausią Illinois 
Free Employment Service. Ten 
suteiks pilnas informacijas.

LIETUVIAI DAKTARAI 
VAKAR MITINGAVO

Chicagos Lietuvių Daktarų 
draugija vakar laikė pirmąjį 
šių metų susirinkimą savo nau
jojo pirmininko, Dr. P. P. Zal- 

šeštadienis, sausio 25, 1941

VAKAR CHICAGOJE
• Bevalydamas 22 kalibro 

šautuvą pasišovė Hjalmar Ho- 
ckert, 17 metų moksleivis 
Steinmetz High mokykloje. Gy
vena adresu 1637 Menimac 
avenue. i

O Prie* Morrison, III., trys 
vietos berniukai, be ginklų, pli
komis rankomis vietos miške 
pagavo didelį aukštą briedį. 
Gyventojai miestelyje žada jį 
prisijaukinti ir padalyti savo 
“maskotu”. Pavadino jį “Diek”.

• Miesto teisėjas Tremko 
..askyrė prezidento Para ižo 
fondui $3.65, kur.uos poLcJa 
atėmė nuo pokerio lošėjų vie
noj biliardų įstaigoje.

9 Imigracijos biuras ruošia
si deportuoti Niek “The Greek” 
Anton, buvusį Capone gaujos 
narį, kuris operavo Chicagoje 
prostitucijos namus.

© Woodlawn polic ja ieško 
ap.e 45 melų vyro, kuria ielaje 
pr.e 66th ir Dorchester avenue 
išgėdino 19 metų mergaią.

• Duktė Mrs. Auna Maly, 
5104 So. Mobile avenue, mie
gamajam kambaryje atrado 
savo tėvą Andrew Mietus nu
sišovusį. Jis buvo 58 metų am
žiaus.

v*

® Prie 95 ir Calumet upės 
buvo atrastas į vandenį įkritęs 
naujas keleivinis automobilis. 
Vairuotojo nebuvo. M_tyt, bu
vo labai nusigandęs ir nusku
bėjo namo.

O Už pavogimą 16 moteriš
kų apatinių iš krautuvės 4030 
Madison slrcet, buvo suimtas 
41 metų Joseph Martin. Gynė
si jų nevogęs, ir “negalėjo su
prasti”, kaip jos atsirado po jo 
paltu, kur detektyvai apatinės 
rado.

• Už blogų čekių platinimą 
už grotų randasi 37 metų Nor- 
lin Ellingson, 924 Belmont avė. 
Prisipažino., prigavęs aštuonis 
biznierius.

*1
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9 Vasario 3 d. Shcrman 
viešbutyje įvyks debatai apie 
Amerikos pagalbą Anglijai. 
Prieš kalbės gen. Robert E. 
Wood, už — buvęs senatorius 
Ernest W. Gibson.

• Kę stą pasiaiškinimą turė
jo 44 metų Raymond Collins, 
buvęs kalinys Toledo, Ohio ka
lėjime. Policija jį užtiko einant 
gatve su didele štanga rankose. 
“Einu Į bažnyčią. Jeigu manęs 
neleis, tai su štanga duris at
plėštu ir įeisiu.” Pol’cja buvo 
skeptiška ir CoEins sėdi už gro
tų.

e Nusišovė Howard K. Jonės, 
66, 355 W. Madison street, bro
lis Illinois aukščiausio teismo 
vyriausio teisėjo Norman L. 
Jonės. Paliko raštelį, kad “ne
galiu pakęsti sakusmo, mane iš 
proto varo”.

• Wonderland auditorijoje, 
2934 Milvvaukee avenue, lenkų 
įsteigta pilietybės mokykla ry
toj minės penktas sukaktuves. 
Pilietybei prirengė kelis Šimtus 
ateivių.

Išvystė 2,000 A. J 
lėktuvų Motorą

G. M. turi $235,000,000 
kontraktų

Allison aviacijos bendrovė 
(kontroliuojama General Mo
tors Koq).) skelbia, kad India- 
napolio dirbtuvėse pagamino 
naują aviacijos motorą, kuris 
išvysto iki 2,000 arklių jėgos. 
-Tai 24 cilinderių motoras, ku
riam kolkas dar nėra užtekti
nai stipraus lėktuvo ar prope
lerio.

Allison firma turi $235,000,- 
000 karo kontraktą statyti ka
ro lėktuvams kelioliką tūks
tančių Allison V—-Į2 1,000 ark
lių jžgos motorų.

alein.nl



