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RENGIASI VARTOTI NUODINGAS DUJAS
Amerika teikdami britams pagelbą turi 

laiko apsiginkluoti

PRIEVARTA VERČIA PARDUOTI JAVUS

WASHINGTON, D. C., sau-: 
šio 31 d. — Laivyno sekreto
rius Knox, informuodamas se
nato užsienio komisiją, pasakė, 
kad. vokiečiai yra pasiruošę in
vazijai ir laukia tiktai gero 
oro.

Laivyno departamento sekre
torius turi žinių, jog naciai in
vazijos kariuomenę moko var
toti nuodingas dujas ir bijo, 
kad jos nebūti) pavartotos puo
lant Didžiąją Britaniją.

Knox patarė senatui priimti 
prezidento pasiūlytą įstatymą, 
nes jis yra naudingas Ameri
kai. Reikalai užsienyj taip su
sidėjo, kad Amerika tiktai teik
dama britams reikalingą pagel
bą gali turėti pakankamai lai
ko apsiginkluoti.

Jeigu Anglija bus sumušta, 
tai vokiečiai tuojau pradės pul
ti vakarų žemyną, o Amerika 
negales jiems pasipriešinti, nes 
apsiginklavimui dar nėra tinka-
mai pasiruošus.

Amerika galėtų nebijoti nacių 
karo išdavų tiktai tuo atvėju, 
jeigu jos laivynas butų pasta-

BRITALARIĖJAPRIE BENGAZI
nes ligoninėj ir bijoma, kad jisMano sutikti didelį 

italų pasiprie- 
: ' šinimą

* <4 ♦ ‘ , ___  *

KAIRAS, Egiptas, sausio 31 
d. — Britų karo vadovybė skel
bia, jog visuose frontuose jų 
kariuomenė žengia pirmyn.

Britų kariuomenė, palikusi 
užpakaly Derną, skuba prie Ben- 
gaži. Karo vadovybė mano, kad 
Šioje tvirtovėje maršalas Gra
žiam labai stipriai priešinsis bri
tams.

Bengazi yra labai svarbi stra
teginė vieta. Ten yra karo uo
stas. Graziani vyriausią savo 
štabą perkėlė kiton Bengazi pu
sėn.

Somalijoj italai nesi
priešina anglams
LONDONAS, Anglija, sausio 

31 d. — Pranešama, kad pry- 
šakinės britų kariuomenės da
lys jau pasiekė Appollonia, ku
ri randasi 40 mylių į vakarus 
nuo Demos.

Rytų Afrikoje britai artėja 
prie Moyalės, kur italai ruošia
si spirtis^ Britų kariuomenė ar
tėja prie Agirdat ir Barentu 
bazių.

Britų žvalgai buvo įsiveržę 
italų Somali jos gilumoj, bet nie
kur nematė italų. Dabar britų 
kariai eina pirmyn nesutikdami 
pasipriešinimo.

SUŽEISTAS AMERIKOS KA
RIUOMENES STEBĖTOJAS 

LONDONAS, Anglija, sausio 
31 d. — Nacių išmesta bomba 
labai sunkiai sužeidė Jungtinių 
Valstybių kariuomenės majorą 
Robert Williams.

Jis buvo pasiųstas Anglijon 
stebėti kaip veikia naujos karo 
priemonės.

Williams randasi kariuome-

tytas. Tada Amerikai nebu.3 pa
vojingi vokiečiai arba kita kom
binuota užsienio jėga, bet dabar 
Amerikai labai svarbu, kad An
glija nebūtų sumušta.

Knox pareiškė, kad lakūno 
Lindbergho parodymai^ neturi 
jokio pagrindo. Lindberghas ga
li nusimanyti apie prekybinę 
aviaciją, bet jis labai silpnas ka
ro aviacija? Reikaluose.

Lindberghas siūlo derėtis dėl 
taikos, bet Knox mano, kad da
bartiniu metu tai yra neįmano
ma. Tatai butų naudinga vien 
tiktai. Hitleriui, nes jis paver
gė didžiausią Europos dalį.

Admirolas Raeder, nacių lai
vyno viršininkas, pareiškė, kad 
Vokietija yra pasiryžusi ne vie* 
sumušti Angliją, bet tapti pa
sauline juros jėga. Tai reiškia, 
kad naciai yra pasiryžę statyti 
stiprų karo laivyną ir vėliau 
trukdyti prekybą juromis.

Kita proga sekretorius Knox 
pareiškė, kad jis asmeniškai ve
lytų mirti kovodamas prieš Hit
lerį, negu gyventi Hitlerio va
dovybėje.

nepamestų vienos akies. Nacių 
išmesta bomba sprogo visai ne
toli jo ir padarė kelias žaizdas.

Willkie matė Angli
jos pakraščių ap

saugas
DOVER, Anglija,, sausio 31 

d. — Wendell Willkie šiandien 
aplankė kai kurias Anglijos pa
kraščių vietas ir matė anglų pa
ruoštas apsaugas.

Apsauga žymiai stipresnė, ne
gu aš maniau, pasakė Willkie, 
ir vokiečiams bus labai sunku 
jas palaužti.

Belankant VVillkiui/ Dover į du 
kartus praskrido vokiečių orlai
viai ir priešlėktuvinės patran
kos buvo priverstos šaudyti. 
Willkie stebėjo jų veikimą.

Rumunijos fašistai
• ii v*ema su ašimi

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 31 d__ Zelea-Codreanu,
nužudytojo “geležinės gvardi
jos” lyderio tėvas, pasiskelbė 
Rumunijos fašistų lyderiu ir pa
sakė, kad jie eis su “ašimi”.

Sukilėlius fašistus Codreanu 
pavadino nevykusiais karjeris
tais.

Karas išardė japonų 
ekonomiją

AVASHINGTON, D. C., sausio 
31 d.—Turima žinių, jog visoj 
Japonijoj jaučiamas labai dide
lis nepasitenkinimas dėl karo, 
nes jis išardė visą krašto ūkį.

Vyriausybė uždraudė spausti 
bet kokias žinias apie ekonomi
nę krašto padėtį. Manoma, kad 
dabartiniu metų Japonija nega
li eiti karan.

NAUJIENŲ-ACME Telenhnto
Wende.ll Willkie (dešinoj), su šalipu, kurį jam paskolino vienas sargybinis, 

kalbasi rūsy su minia phsislėpusia nuo nacių oro bombardavimo ir gauna pirmos 
rankos žinias kaip anglai dabartinį karą pergyvena. (Foto praėjęs pro Britų cen
zorius; Amerikon atsiųstas per radiją).

De Gaulle kviečia ka- 
ran Weygandą

LONDONAS, Anglija, sausio 
■Bt-dr^cek' ■ "SiaiT-1
dien kreipėsi į gen. Weygandą 
prašydamas, kad jis vėl stotų 
karan ir padėtų britams visiš
kai užimti Lybiją.

Kalbėdamas į franeuzus de 
Gaulle pasakė, kad karas dar 
nebaigtas. Viduržemių juros 
pakraščiuose įvyks karo jėgų 
susidūrimas.

Nuo to mūšio išdavų priklau
sys ir tolimesnis Francuzijos 
likimas. Jis patarė visiems ryž
tis kovon.

Italai apleido Derną
ROMA, Italija, sausio 31 d. j 

— Italų karo pranešimas sako,: 
kad fašistinės jėgos apleido Der
ną. ir nuvyko į pietus. Taip ita
lai buvo priversti pasielgti, nes 
priešas juos galėjo apsupti.

Vokiečių orlaiviai, kurie pa
deda italams vesti karą Vidur- 
žemyj, bombardavo Suez kana
lu-

Iš Demos išvykusios Musso- 
lini kariuomenės dalys užėmė, 
naujas pozicijas ir pasiruošu
sios sutikti priešą.

ITALAI REGA IŠ TEPELENI MIESTO
Fašistų tankai 
klimpsta dumble

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 31 d. — Karo sluok- 
sniuosė turima žinių, jog Alba
nijoj, centralinėje fronto zono
je, itajai traukiasi atgal.

Italų kariuomenės didžiuma 
jau apleido Tepeleni miestą ir 
bėga į Valoną. Graikams pavy
ko paimti nelaisvėn 200 italų. 
Karininkai pareiškė, kad. jie ne
senai mobilizuoti ir atsiųsti iš 
Italijos.

Italai negalėjo naudoti savo 
tankų, nes jie įklimpsta Alba
nijos sniege ir dumble. Daugelį 
tankų teko palikti, nes nega5- 
Įėjo sugrįžti.

“Biznis Kaip Visada”

savo gimtadienio nešventė. 
Čia jis parodomas nepozuo
toje fotografijoje kai jis vy
ko atidaryti naują skyrių 
pašto departamente.

Italai sustabdė pra
dėtą puolimą

ATĖNAI, Graikija, sausio 31 
d. — Italų karo vadovybė su
stabdė pradėtą puolimą, nes jo 
rezultatai italams buvo labai 
skaudus. Buvo sumuštos geriau
sios italų dalys.

Graikų kariuomenė, užimda
ma italų apleistas pozicijas, ran
da šimtus italų lavonų, kurių 
jie nesuskubo nei palaidoti.

Suimti italų karininkai tvir
tina, jog italų puolimas buvo 
labai blogai organizuotas ir tu
rės blogas pasekmes kareivių 
moralei.

Hitleris priėmė japo
nų karo misiją

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 3J d^—šiandien oficial uose 
kanceliarijos *rūmuose Hitleris 
priėmė japonų karo delegaciją, 
kuriai vadovauja generolas Ya- 
mashita.

Japonų delegac ja netrukus 
aplankys buvusį karo lauką va
karų fronte.

Japonų vyriausybė, pildyda
ma trijų valstybių pasirašytą 
karo sąjungą, atsiuntė šią dele
gaciją pasitarimams. • Atvykę 
karininkai tarsis su vokiečių 
kariuomenės štabu.

Pasirašyta paliaubų 
sutartis su Siamu
SA1GON, Indokinija, sausio 

31 d.—Pranešama, kad šiandien 
tapo pasirašyta paliaubų su ar
tis tarp Indokinijos vyriausybės 
ir Siamo atstovų. Manoma, kad 
tai yra tiktai pirmas žingsnis 
nuolatiniai taikai įgyvendinti.

Japonių atstovai, kurie tarpi
ninkavo tarp franeuzų ir šia
uliečių, patarė važiuoti į Tokio 
ir pasirašyti galutiną taikos su 
tartį.

Nustatytos linijos, kurių ne
gales peržengti nei franeuzų 
nei Siamo karo laivai. Japonai 
prižiuręs nutarimo vykdymą.

Nacių Bundo lyde
ris nuteistas

NEWT0N, N. J, sausio 31 d 
—Wilhclm Kunze, Amerikos 
vokiečių bundo lyderis nuteis
tas vienerįems melams kalėji
mo už kėlimą vienos rasės ne
apykantos prieš kitą.

Nuteisti ir kiti 8 Bundo na
riai, kurie buvo kaltinami toje 
pačioje byloje.

Du naciai nubausti sumokėti 
po 2,000 dolerių, o kiti septyni 
po 1,000. Visi nutektieji kalbė
jo mitinguose ir labai smarkiai 
puolė žydus.

Giedra.
Saulė teka 7:04 v. r., leid

žiasi 5 :03 v. v.

Valdžia organizuoja 
“raudonas gur

guoles”
KAUNAS, Lietuva, sausio 31 

d. — Gedvilo valdžia ir spau
da pradėjo vesti propagandą 
“raudonoms gurguolėms” orga
nizuoti.

Kompartijos ir valdžios atsto
vai suvaro kurio nors valsčiaus 
ūkininkus ir liepia “raudonomis 
gurguolėmis” vykti į artimiau
sią kooperatyvą javus parduo
ti.

Tokių “gurguolių” pryšakyj 
komunistų agitatoriai veža ko
munistines vėliavas ir Kremlio 
valdovų ikonas.

Stengiasi patraukti 
ūkininkus

KAUNAS, Lietuva, sausio 31 
d. — “Tarybų Lietuva”, val

NUMATOMAS FLANDIN PA
SITRAUKIMAS Iš VICHY
VICHY, Francuzija, sausio 

31 d. — Politiniuose sluoksniuo
se kalbama, kad užsienio reika
lų ministeris Flandin bus pri
verstas pasitraukti iš m misterių 
kabineto.

Beveik visi okupuotos Fran
cuzijos laikraščiai reikalauja, 
kad jis butų pašalintas.

Vokiečių karo vadovybė no
ri matyti Lavalį užsienio reika
lų ministerijoj. Manoma, kad 
maršalas Petain turės nusileisti 
ir išmesti- Flandiną.

WASIIINGTON, D. C., sausio 
31 d.—Aukščiausio Jungt'nių 
Valstybių teismo teisėjas Mc- 
Reynolds šiandien padeda teisė
jo togą ir pasitraukia pensijon.

Jis dirbo teisme 26 metus 
MacReynolds atsisakė padaryti 
laikraštininkams bet kokius pa
reiškimus.

STAMBULAS, Turkija, sau
sio 31 d. — Amerikos kariuo
menės pulkininkas Donovan 
šiandien atskrido į Stambulą.
- Jis mano pasikalbėti su tur
kų valstybės ir kariuomenės at- 
sakomingais vyrais. Jis mano 
nuvykti į Ankarą. Donovan ne
senai aplankė Bulgariją, Jugo
slaviją ir Graikiją.

Turkijon pulkininkas Dono- 
zan atskrido britų orlaiviu, ku
rį vairavo lordas Forbes, britų 
karo atachee Atėnuose.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Italų laivas Renuncio, kuris plaukė j Albaniją, užsuko į 

Jugoslavijos uostą. Jis pabėgo nuo submarino, kuris jį ap
šaudė. ; .

— Italijos laikraščiai skelbia, kad Italija tęs karą net ir 
tuo atveju, jeigu jai teks prarasti visas savo Afrikos kolo
nijas.

— Vokiečių patrankos, kurios įstiprintos Francuzijos pa
kraščiuose,, apšaudo pietų Angliją. Jos pasiekia 10 mylių kra
što gilumon.

— Italai bandė pulti Adriatikos pakraštyj, bet graikai ir 
čia sunaikino visus puolusius dalinius. Užmuštų italų skaičius 
labai didelis.

— Filipinų prezidentas pareiškė, kad dabartinio krizio me
tu Filipinų salos yra pasiryžusios glaudžiai bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis.

— Už gerą tarnybą Stalinas pakėlė čekos viršininkui L. 
Berijai “činą” ir pavedė prižiūrėti visus sovietų vidaus rei
kalus.

— Britų aviacija labai vykusiai bombardavo italų aerodro
mus, kurie randasi Bengazi apylinkėse.

džios oficiozas, sako, kad “rau
donomis gurguolėmis” valstie
čiai “suduoda smūgį tarybinės 
santvarkos priešams ir parodo 
savo dėkingumą partijai ir vy
riausybei”.

Miestelin atvažiavusius gur- 
guolininkus pasitinka komunis
tų agitatoriai, pasako atvary
tiems ūkininkams kalbas, nusi
veda į kiną ir tt.

Ūkininkai parduoda, bet nusi
pirkti nieko negali.

Merkinė je didžiausia 
ūkininkų gurguolė
KAUNAS, Lietuva, sausio 31 

d. — Merkinėje valdžios orga
nai suorganizavo gurguolę iŠ 
200 vežimų.

Dzūkijos ūkininkai, apsikaišę 
komunistinėmis vėliavomis, at
vežė 10,800 kilogramų javų. Tad 
kiekvienam vežimui išeina po 
54 kilogramus javų.

Žiežmariuose taip pat buvo 
suorganizuota gurguolė. Vyriau
siais jos organizatoriais buvo 
“draugai” Iljonskis, Codikovas, 
Reichmanas ir Bičkovskis.

RUSU VALDININKAI IN- 
___ STRUKTUOJA SPOR

TININKUS
KAUNAS, Lietuva, sausio 31 

d. — Kaune buvo sušauktus 
sporto apygardų vadovų pasita
rimas.

Petronis, kūno kultūros rū
mų direktorius, ragino sporti
ninkus dalyvauti priešrinkiminė
je kampanijoj.

Vėliau sportininkams davė 
instrukcijų iš Rusijos atvažia
vę valdininkai Da ir Kapeliuš- 
nik. Jiems taip pat kalbą pasa
kė Kauno apygardos sporto in
struktorius Esąs.

Išėjo subolševikintos 
“Kultūros” numeris

KAUNAS, Lietuva, sausio 31 
31 d. — Po ilgesnės pertraukos 
išėjo mėnesinis žurnalas “Kul
tūra”, kuris labai skiriasi nuo 
anksčiau ėjusios “Kultūros”.

S. Ravin joje rašo apie Sta
lino konstituciją, Geller apie im
perialistinį karą. Deriabin para
šė straipsnį apie sielą ir sme
genis.

Kitais autoriais yra V. Bukin, 
N. A. Nekrasov, Sterngeld ir 
tt. Nėra nei vieno straipsnio, 
kurį butų parašęs lietuvis.

taid
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Ir taip gimė stebuklas...
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

darni užmokėjo ne tik krauju, 
bet ir gyvybe...

Ir vėl teko eiti pas dvarinin
ką baudžiavą už karvės gania-

Lanko Prezidentą

I.
Kadaise, prieš karą, prieš pir

mą Pasaulinį karą, daugelis ti
kėjo, jog jei lenkai geri katali
kai ir turi nemaža šventąją 
vietų ir pačių šventųjų, visgi 
nemenkesniais katalikais buvę 
lietuviai, kurie savo mažoje te
ritorijoje turėjo ne tik daug 
stebuklingų vietų, bet veik 
kiekviename apskrityje vienas 
kitas šaltinėlis, pakelėse kryžius 
ar apgriuvus koplytėlė turėjo 
ypatingą dievo palaimą ir gydė 
nuo kurios nors nelaimės ar li
gos.

Šidlavos, Parcinkulio, šv. O- 
uos, šv. Petro atlaidai, Vilniaus 
Aušros vartai, tai Lietuvos liau
dies krauju ir ašaromis nušlak- 
styti keliai po sunkiu, dideliais 
ūsais dvarininkų ir nemenkes
niais pagurkliais klebonų jun
gu.

Lietuvos valstietis, gavęs 
kartu su pirmu krikštu, dar Jo- 
gaiks laikais, lenkų ponų “iš-

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 3M% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sm.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

ganymą”, noko ant savo žemės 
kampelio pasislėpęs į žemę į- 
lindusiais langais, pasišiaušu
siais šiaudų stogais pirkelėse, 
kurios dargi šio menko vardo 
nebuvo vertos dėl aplūžusių 
sparų ir buvo vadinamos bakū
žėmis...

Brizgo lupos nuo maldą
Blizge Lietuvos valstiečio lu

pos nuo maldų ir rankų bučia
vimo, linko nugarkaulis po 
sunkia vargų ir skaitlingų šei
mų našta, gi įdubusios akys, 
taip gražiai senovėje apdainuo
tos liaudies dainose, nei kiek 
nepanešėjo į mėlynas vosilkas, 
bet į piktžoles, kurios teršė jo 
nualintą dirvą ir visą Lietuvą 
— tėvynę...

Nepakaktų viso pasaulio rą
žančių poterėlių visų Lietuvos 
vargų suskaitymui, nei dargi 
tuomet, kuomet Lietuvos vals
tiečio sūnūs 1918-20 met. kana
pinėmis kelnėmis, lininiais, ap
driskusiais marškiniais ir vir
vute pasirišęs šautuvą kovojo 
už Lietuvos nepriklausomybę 
tikėdamasis šviesesnio rytojaus, 
didesnio žemės gabalėlio. Par
vykęs namon iš karo ligoninės, 
iš apkasų, kurių daugelis jo 
draugų nesuskubo dargi išsi
kasti perverti bermontininkų 
ar lenkų kulipkos, apsivylė, nes 
valsčiaus raštinėje rado tą patį 
caro laikų “pisorių” su valsty
binės pusbonkiu kišenėje, tą 
patį lenkų dvarininką, nors ap
karpytais laukais, bet išdidų sa
vo “honoro”, savo “oicizna”, 
kuri buvo ne čia, bet apie Var
šuvą, tą patį vokiečių okupaci
jos laikų “klumočių”, kuris vir
to policininku ar žvalgybinin
ku? o jam bepasiliko ta pati į- 
gritivusi bakūžė ir švilpiantis 

’hidens vėjais vargelis,..
• • •»* - < ’ i •

Ir vėl baudžiava ' a 
i 1 ■-t* : .< \

Gi jei kurį ištiko* “laimė” 
gauti už bado metus ir dar ne
užgijusias iš karo žaizdas ga
balas žemės, atėjęs į tą pliką 
lauką, pilną kurinių ir akmenų, 
tekdavo vien atsidusti pagalvo
jus apie tą kruv.ną prakaitą 
kurį teks išlieti šiame žemes 
kampelyje už7 kurį, rodos, jau 
pakankamai broliai fronte gin-

nyti ir dukterį d.rbti, kad už 
visų pelną įstengtum nusipirk
ti aplūžusią žagrę, virvėmis te
besilaikantį vežimą ar sūkiai

Aplinkui ošė lietuviški šventi 
miškai, bet tu, juos gynęs, ne
turėjai teisūs dargi juose įženg
ti, gi dvarininkai gavę kaip at
lyginimą iš valdžios už tavo nu
plikusį lauką, juose kėlė šunų 
vestuves mėnulio šviesoje.

Ir apsivylęs tėvyne, nusispio- 
vęs ant pralieto už ją kraują 
bei prakaitą, pardavęs ar išnuo
mavęs savo daržą vykai per- 
Atlanto vandenyną ne laimes, 
bet pinigų ieškoti, kad jais ga
lėtum dar kartą išpirkti tą že
melę, kurią tu ir tavo bočiai 
bei broliai tiek kartų išpirko 
savo krauju bei gyvybe...

II.
Ir sutinki kunigą...

Prakeiktas lietuvio likimas!
Nepabėgsi nuo savo likimo, 

nuo amžinų pančių, nors lėk
tinu į mėnulį pas Tvardauską...

Ir laive, kuriame tupi lyg sil
kė bačkoje, daug žemiau už ki
tus, kur tika dažytos, dvokian
čios spalvomis sienos tau taip 
primena vemti verčiančią padė
tį nelaimingoje tėvynėje, aplei
dus šią landynę ir išėjus pa-

Kunigas ir čia!.. Ir tas pats 
gloslytojas prieš plauką žadąs

jąs tavo paskutinį kąsnį su po
nu, liesa, kitoniškos išvaizdos, 
kitoniškais rūbais apsirėdžiu
siu, bet dvasia ir nepasotinamu

likusius...
Šie kunigai šiek tiek kai kuo 

skiriasi nuo tėvynėje Lkusių — 
batai — pusbačiai, panašus į 
tuos, kuriuose tu matei paveik
slėliuose kardinoluš apsiavusius 
ar savo parapijos tretininkes, 
skrybėlė šiek tiek priplota, 
bet platesniais bryliais ir... ne 
taip nutukę... Liesesnį, daug lie
sesnį ir pajuodę ne tik rūbais, 
bet ir veidu bei akimis...

—Blogą duoną turėjo, — gal
voji tu.

Jei jie važiuoja, bus gerai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
sales '1 mx ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... yg

2743 — Mėgsta staltiese

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2743
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.____ —,
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Ann Sklepovich, 13 me
tų, iš Gary, W. Va., apleid
žia Baltąjį Namą po apsi
lankymo pas Prezidentą 
Roosevelt’ą. Ji į Wasliing- 
toną nuvyko po to, kai ga
vo iš Prezidento “pakvieti
mą”, kurį pasirodė šposais 
parašė jos broliai. Kada Pre
zidentas sužinojo apie jos 
atvykimą, tai pasiuntė tikrą 
pakviętimą.

Turtai ne Amerikoj
Jo turtai ne ;ten, Amerikoje, 

kur jis vyksta, tai butų pagun
da tikintiems, bet... nesižeg- 
nok, brolau; U® dangaus kara
lystėje jo turtai, bet jo tėvynė
je... Ispanijoje ar Italijoje...

Ten jis krauja turtus, ten jis nežinančiu 
nokina vynuoges pasodytas už mergelės 
mišių ir vestuvių pinigus...

Jo pirktuose laukuose dirba1 
nuo tamsos iki tamsos toks pat 
valstietis kaip ir tu, nors anas 
daugiau vyno išgeria, negu tu 
vandens, bet abiejų pirkelės į- 
linkę prie kamino, lyg per ank
sti išjodintas kumeliukas...

Judič valstiečiai lygus, nors ir 
kalbat skirtingomis kalbomis, 
nors tavo ponas vadinas dvar
poniu, o jo — hidalgo, bet ju
dviejų abiejų sriuba ištisus 
tus su pasnyku...

III.
šventas Lujan miestas

Argentina didžiuojasi savo 
šventu Lujan miestu (kurio 
šventoje istorijoje taip pat ne
truko Macocho), nes ten yra 
stebuklingas šv. Marijos paveik
slas, visos P. Amerikos patro
nus.

Visi Pietų, dargi Centro A- 
merikos ministeriai deda pagar
bos vainikus prie Argentinos 
didvyrio, Pietų Amerikos Na
poleono—San Martin, perskro- 
džiusio aukščiausius pasaulio 
kalnus sų savo kariuomene 
(Andus)., bet jų moters ir duk
ters, daug puikesnius vainikus 
gabeną Lujan miestan prie šv. 
Marijos altoriaus.

Gal ji ir patrone, gal ji ir 
stebuklinga, gal ji ir užtaria 
tuos, kurie .jai deda tokius pui
kius vainikus, bet jei jus apie 
tai pasakytumėte paragvajie- 
čiui arba dargi šiaurinės Ar
gentinos dalies gyventojui, jis 
iŠ jūsų ne tik pasijuoktų, bet 
ir paskaitytų blogu kataliku,

stebuklingos šv. 
medinės stovylėles 

Paragvajaus miestelyje Caacu- 
pė ant sraunaus upelio kranto!

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MID1VIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v.
šeštadienį ir sek- 
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Bevei'ly S h o r e s,

~ City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas' 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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
TeL Hemfock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 oi
Namų Tek VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ , 

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

k Teiefmute LAFAYETTE 9727

4 koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radis programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meMafe, 19^9 vai. ryte H W. H. L F. stoties <1486 K.)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

- Tel- Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai? 
pgi ant lengvų 
'išmokėjfrnų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
iš; kyrus seredomis ir subatomis.

KUAIAUCIAI

jei juodvainiąi skrenda į toli
mą Anicr.ką, gali liuli tikras 
busima laime, nes jie turi ge
rą uoslę, už 1,000 kilometrų 
užuodžia “dūšelę” norinčią pa
aukoti šventai bažnyčiai sutau
pytą iš svetimų burnų kąsnelį...

Atsidusime lengviau!—-gal
voji tu žiūrėdamas į kunigą 
vykstantį ta pačia linkme, ųes 
tiki, jog jie gerai numano kur 
auksas randamas lengviau...

“'Uikinčiųjų dangtis” —- pasa
kė Krislus kulne...

Lu nemoki dar jo paklausti 
iš kur ir ko jis važiuoja... Bet 
jei įstengtum?...

Jei galėtum tu su juo pasi
kalbėti...

Broli! jei tau Lietuvoje nulu
po du kailiu, vieną už vedybas, 
kitą už laidotuves, tai šis, su
liesėjęs, bet ištiesi] nunokęs ant 
“išganytų” “dūšelių” turto — 
nuo tavęs mokės septynis nu
lupti, jei nemokėsi dairytis...

Atmeni savo kuopos vadą — 
nutukusį, akiniuotą, nuolatos 
su nagaika rankėse? Jis buvo 
geras žmogus, bet jo ūkvedys 
— liesas, įdubusiais veida s, i$ 
klypusiomis lyg naras kojomis? 
Kuris daugiau vogė pulko san
dėliuose? Bet daugiausia vog^s 
pasiliko liesas, gi tik trupiniais 
vagystės maitinęsis kuopos Vą- 
das — nutukęs...

Tas pats ir su šiąis liesais ku
nigais... Jie vagia, jie renka $v. 
Petro skatikus iš kurių Vatika
ne išaugo dešimties tūkstančių 
kambarių rūmai, nors ahts tik 
dalį tenai nusiuntė, bet jis. {. 
taip pat ne vargšu pasiliko...

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
. ^RU$IJOS

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NĄRIAI
Chicagos, 
Cicero 1 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

—į' .
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; ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVeįstem Avenue • Phone LAFayette 8024

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 jLituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY b. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Wėstern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULĘVTČĮUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So Ualsled Street YARds 1419

T. J. ZOT.P
J 646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. r>. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1189

L ACHAWTCZ TR SŪNŪS
2314 Weet 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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.

Telefonas YARDS 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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679
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IŠ KENOSHOS
BRAZIAI LANKĖSI FLORIDOJ, SLA* KUOPA 

RENGIA “MŪVIU’* VAKARĄ
KENOSHA, Wis. — Sausio 

29 d. tapo pašaukti vieniems 
metams tarnybos kariuomenėje 
ir šie lietuviai: Alex Kraujalis, 
Stanley Paleski ir Stanley Sa
dauske

žiema pabodo
žiema daugeliui musų atsi

bosta šaltas oras, purvynas ir 
kiti nesmagumai, tad kada yra 
galimybė, stengiasi išsprukti 
nuo to “brudo“. Tad ir musų 
pilietis C. K. Braze trumpam 
laikui buvo nuvykęs j saulėtų 
Floridų podraug su sunarni 
Dr. Alcx Braze iš Rockford, 
III., ne tiktai kad turėti kelias 
dienas smagumo saulės spindu
liuose, bet ir aplankyti p-ių Ju
lių Braze, kuri pastoviai dabar 
gyvena Floridoje sveikatos su
metimais. Musų žiemos jau ne
begali pakęsti.

^lusų Kazys užganėdintas 
paėmęs kad ir trumpas atosto
gas žiemos laiku. Praleidus 
liuesai dienas, atsitraukus nuo 
užsiėmimo, kada vėl pradeda 
dirbti kasdieninį darbų, tad ir 
energijos yra daugiau.

pos susirinkime Amerikos Le
giono parade laike praeitos va
saros konvencijos, o priedams 
dar bus rodomi vaizdai iš ke
lionės po pasaulį ir senovės ko
medija. šie du filmai pagamin
ti studio specialistų. Bus ir šo
kiai. Įžanga visai žema — tik
tai dvidešimts centų; vieta vi
siems žinoma — German-Ame- 
riean Home, viršutinė svetai
nė. Pradžia 7 vai. vakare.

Jelen’ų dukters vestuvės
25-tą sausio turėjau laimę 

būti vestuvėse p-nų Viktorų 
Jelen dukters Antoinette, kuri 
pasirinko sau amžinai laimei 
jaunikaitį, Carl Eils. Vestuvių 
apeigos įvyko St. Andresv’s 
Chapel, o priėmimas svečių ir 
banketas — Jtalian-Amerięan 
Home.

P-nai Viktor ir Antonia Je
len yra gana populiarus kaip 
lietuvių, taip ir amer.konų tar
pe, o ir duktė gerai žinoma 
veikėja musų parengimuose, 
tad ir svečių buvo susirinkę 
apsčiai, — pora šimtų. Jaunie
siems suteikė daug gražių do-

DRAFTO VENGfiJAS NUŠAUTAS
Ką Žmones Mano

SMETONOS VIZITAS
CLEVELAND, O. — Pirm Dabar Smetona atvyksta pas 

negu svetys atvažiuoja visados tuos paprastuosius amerikie-! 
pridera pasirūpinti kuo jis ėius, apie kuriuos 
reikės pavaišinti 
priimti.

Spaiidoj jau. 
pranešta, kad šį 
inerikų atvyksta 
vos prezidentas Antanas Sme-.pažinti, kad klydo jis, kad 
tona. Daugeliui dabar kyla 
mintis kų čia tas svečias veiks 
Kalbant apie Smetonų kaip 
asmenį, tai Amerikos lietuviai 
gal nieko ir neturi prieš.

Paėmus jį kaip pirmųji Lie- laisva tai, kad ji turės būti 
t u vos 
ma sutiks, kad 
reikėtų. Juk jis buvo legaliai, 
išrinktas pirmuoju preziden- kalingo nusižeminimo 
tu ir tokiu istorijoj pasiliks. |kys, kad užmirškime mane,

geraisįais 
ir kaip jis laikais nenorėjo daug girdėti.

| Dabar jis turės ištiesti savo 
pakartotinai rankų paprastam ūkininko ar 
mėnesį į A- darbininko vaikui. Bet ar jis 
buvęs Lietu- turės užtektinai drųsos prisir

suklaidintas buvo ir dėlto tė
vynė turėjo kentėti diktatūrų?

Ar bus jis užtektinai didelis 
pat £ fotas prisipažinti^ jog 
ateity, kada tėvynė bus vėl

prezidentų tai daugu- tvarkoma demokratiškais 
pagerbti jis grindais?

Ar turės užtektinai jis
ir

pa-

rei-
sa-

bet dirbkime visi brangios 
Lietuvos naudai? ’l

<■ -^Juozas Balčiūnas;
(Už šiame skyriuje telpančių

Kita “Pusė.”
Bet paėmę kilų medalio pu

se atrandame, kad tas pats 
žmogus buvo prezidentu ir ra§tų mintis redakcija nesiima
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Budriką

Įdomus vakarai
šeštadienį, 8 d. vasario, 212 

kuopa SLA rengia nepaprastų 
vakarų. Bus rėdomi k utam’eji 
spalvuoti paveikslai—“movies”, 
pagaminti mums gerai žin mo 
fotografo Juozo Macnoriaus. 
Programas susidės iš paveiks
lų, nuimtų laike įvcslinino 
naujų narių reguliariam kuo-

vanų.
Buvo ir chicagiečių

Buvo smagu man susitikti 
po ugų metų nesimatymo su 
Domi nikų Varnių iš Chicagos 
Brighton Park kolonijos ir pa
žinti jo du sūnūs, Longinų ir 
Dominiką. Vyrai nuaugę kaip 
nendrės, tikros dvasios lietu
viai. Taipogi iš Chicagos bu
vo vestuvėse p-ai A. Misev:čiai

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
(Viršuj) Deputi šerifas Robert, Jonės ligoninėj po 

to, kai jis ir U. S. maršalai buvo subadyti bandant su
areštuoti Ernest Eisele, 22 metų ūkininkaitį iš Crook 
Creek, III., už tai, kad tas neįsiregistravo karo tarnybos 
draftui. (Apačioj) Ernest Eisele, besipriešindamas ii* še
rifų su maršalu bebadydamas buvo pats nušautas.

MAŽAI LIETUVIU GARSIAM NIAGARA 
FALUS, BET JIE GRAŽIAI VEIKIA

PREPARE O
FOR

WINTER COMFORT
Sov» 41 4Lt STATE LUMBER CO

su šeima iš Marąuette Park. 
I K. Karanauskai irgi su šeima, 
o J. Gečai,., negalėdami pribūti, 
prisiuntė gražių dovanų.

Joms v suomst darbo 
netrūksta

SLA 270 kuopa minės 25 metų jubiliejų

antrų kartų — net trylika ir 
pusę metų — bet jį niekas į 
tų vietų antru kartų nerinko, 
jį ten įdėjo grupę dvarininkų, 
karininkų ir karjeristų, kurie 
troško ištųigingesnio gyvenimo 
—mažai darbo, bet daug pin- 
gų, dvarų ir kitokių gyveni
mo smagumų.

Smetona atvykęs į šia šalį 
neras dvarininkų, karininkų ir 
kitokių išlepintų jai valų, bet 
vien tik paprastų ūkininkų 
bei darbininkų vaikus. Ir di
džiuma šių žmonių, kaip ir jų 
broliai Lietuvoje niekad nesu
tiko su Smetonos diktatorišku 
rėžimu,- kad jį buvo apspitę 
Kaune daug dviveidžių išdavi
kų. Smetonai valdžioj besė
dint laižėsi jie prie Smetonos, 
bet kada Rusija okupavo Lie-

jokios atsakomybės, čia savo 
nuomonę išreikšti gali ir ne 
yra kviečiami visi musų skaity
tojai. Rašykite kokiu tik noru 
te klausimu. Tik svambu, kad 
laiškai nebūtų ilgi. 
GIJA.)

Tel. VICTOR

REDAK-

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

CarrMoody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai' na
mams. Pagerinimus finąnsuęjame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš- 

' mokėjimai, lietuvis pardavėjas.
STANLEY LITVVINAS.

Generalis Vedėjas.
3039 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

{NEREIKIA ĮMOKĖTI
TAUPYK 60%

INSULIUOTAS 
B r ilk Siding 

Žemiau 
Standardo 
54.69 

už 100 kv. pėd.
Lipdomas Stog. Cementas $ J.95 
50 sv. Kenuose. Special ....

ROLL BRICK 
Siding ; 
Žemiau 

Standardo 
51.79 

už 100 kv. pėd.

COMPLCTE LINE OF

PLUMBING & HEATING
GET OUR IOW PRices . j

Lumber ir Millwork
GOLD 
BOND 
Insulc. 
Lentos

Visi 
Dydžiai 

3*4 c. k v
Pėda

Garant.
Stogams

POPIERA

95*
Rolė, su 
Viniais ir 
cementu.

NIAGARA FALLS. 
miestelis yra visam 
garsus — turime čia

Geros 
Rųšies

MALIAVA

97*
Galionas

šilto Oro

FURNISAS

549
Sąlygomis

Rockwool 
Maišuose 

1-mos 
kokybės

79*
Maišas

2-šviesų 
Bedroom
FIKČE-

RIS

49*
Polvchrome

Kaip ir kiekvienoj puotoj, 
gaspadinėms tai jau reikia sun- 

' kiai padirbėti paruošiant val
gius. Tad ir šiuo kartu tas sun
kus darbas teko ponioms T. Je
len, B. Stankus ir p-iai Dildą. 
Tvarka sėkmingai vedė dėdė 
jaunosios, Teofil Jelen, o kitas 
dėdė, Leopold Jelen prižiūrėjo, 
kad nebūtų ištroškusių svečių.

Po trumpo medaus laikotar
pio jaunieji apsigyvens pasto
viai musų mieste, kur Carl 
Eils turi pastovų darbų už 
“dispateher” Ycllow Cab Co..

77 metų jaunikaitis
Turbūt nieks neturėjo tiek 

smagaus laiko kaip mano para- 
pijonas, 77 metų jaunikaitis J. 
Bružas, šokdina jaunas pane
les taip vikriai, kad man net 
pavydas ėmė. Patarlė teisybę 
sako, kad žmogus yra taip se
nas kaip jis jaučiasi. —H. L.

tų didįjį 
gali lan

ko. Sako< mažai būna tokių 
europiečių, kurie grįžtų po lan-

Į'F' BUILD or MODERNIZE 
|WGuar.anteed Construction

Pirna Eilė Elektrinių Reikmenų, 
Fikčerių ir Hardware Žemomis 

Kainomis.
Atikams Priedai, Virtuvėms Vie
netai. Porčiai, Nauji Stogai, Nau
ji Kambariai, Pamatai Insulia- 
cija.
NEREIKIA ĮMOKĖTI. Nuo 1 iki 
3 metų sąlygomis. Jei atliekat 
patys darbą mes pristatom VISĄ 
statymui reikalingą medžiagą ir 
tinansuojam 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- 
|av;mus ir įplaukas.
FHĄ FINANSAVIMAS, nuo 

1 iki 20 m. Užmokėti!

SU BUOŽE UŽMUŠĖ 
BERNIUKĄ

ELDORADO, III. — 11 metų 
berniukas Charles Boutwell’as 
buvo užmuštas vakar, kai kas 
tai jam kirto per kaklų su buo
že. Berniuko teta, Mrs. E. Bout- 
wellienė, liudijo policijai, kad 
Charles buvo susikivirčijęs su 
draugu ir kad tas draugas tur
būt jam pragaištingų smūgį 
kirto.

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui DYKAI.

BM- S T A T E
BŲIIOERS » LUMBER C0.
3959 OGPEN AVĖ.

(Cor. Pulaski Rd.> Entirę M»m FJoor

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

Ketvirtad. iki 8.
APLANKYKIT MUSŲ RODO

MUS MODELIUS.

DIDELIS GAISRAS 
SPRINGFIELDE

SPRINGFIELD, III. — Labai 
smarkus gaisras vakar rytą su
naikino penkis didelius nanlus 
Springfieldo vidurmiestyje. Pa
darė apie $100,000 nuostolių. 
Tik didelės ugniagesių pastan
gos ugnį suvaldė, kuri kitaip 
butų sunaikinusi visą kvartalų 
ir Sangamon apskričio valdžios 
ramus.

gara Falls krioklio. , J -
Tas krioklys randasi dvejose 

šalyse: Amerikoj ir Kanadoj. 
Musų pusėj jo yra 200 pėdų, o 
anoj — 165 pedęs. Pati\ upė 
virš krioklio yra 1,200 pėdų 
pločio. Tokio ilgio buvo ir tas 
tiltas, kurį anais metais ledai 
nuvertė. Dabar įstatoma nau
jas tiltas, kuris bus tik 968 
pėdų. Jį stato J. V. ir Kanada, 
ir jis atsieis $3,500,000.

Darbai gerai eina
Niagara Falls miestelis nšra 

didelis, bet švarus. Pramone jo 
daugiausia yra chemikalų ir 
popierio išdirbystėj. Dabartiniu 
metu visos dirbtuvės čia dirba 
gerai.

Miestely yra visokių tauty
bių gyevntojų, yra ir lietuvių 
apie pora'šimtų. Biznyje lietu
viai turi dvi grosesnes, smuk
lių nėra, neturime nei lietuvių 
profcsijonalų.

SLA kuopos jubiliejus
Yra, betgi lietuvių bažnyčia 

su kunigu; yra šv. Jurgio 
Draugystė, R. K. Susivienijimo 
kuopa, L. D. S. kuopa (nors j 
dabar vos ne vos kruta) ir 
SLA 270 kuopa. Ši tai yra tvir
čiausia ir gyviausia, 
jau 25 metus ir daug 
kolonijoj nuveikusi.

Per tuos 25 metus
Falls SLA kuopa visados pri
sidėjo su savo parama kiekvie
nam vertesniam reikalui; Pini- 
giškas aukas . pasiuntė ir Vil
niaus lietuvių šelpimui) Da
riaus-Girėno skp4ynui, SLA 
našlėms ir našlaitėms, šv. Jur
gio bažnyčiai, taip pat parėmi
mui užsitarnavusių lietuvių k. 
a. Paltanavičius, K. Novadvor- 
skis, M. Bolesko ir kit.

I SLA 270 kuopa savo Sidabri-

-J- Musų.nio jubiliejaus paminėjimui 
pasąųly ♦ rengia vakarų vasario 8 d., šv. 

Jurgio svetainėj, 19 East Falls 
Street.

Iš karto kuopa buvo nusita
rus savo vakarų rengti vasario 
16 d„ bet atradome, kad para
pija tų vakarų minės Lietuvos 
nepriklausomybę toj pačioj Šv. 
Jurgio parapijos salėj * '■ , . ‘

‘ Wm. Stulpin.

tų tuoj komunistų garbinto
jais pasidarė ir pradėjo komi
sarų darbų siėkti. . .
Ar Prisipažins, Kad Klydo?

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė 
Bridgeporte

Specialus ‘ Išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

BOURBON DEGTINĖ 
51.39 51.39

Aplankykit musų naują krautuvę 
B. & W. LI0UOR STORE, 

3424 S. Halsted St.

gyvuoja 
lietuvių

Niagara

RACINIETĖ APSIVEDA
SU GARSIU GOLFISTU

RAGINE, Wis: — Jauna, ra- 
cinietė, Florence Žigas netrukus 
žada apsivesti su bene geriau
siu amatorium-golfistu Ameri
koje) Wilford Wehrle. Jis yra 
buvęs racinietis.

[dykai; įcoupoNi dykai;
ATNEŠK ŠĮ KUPONĄ. SU JŪSŲ' UŽSAKYMU 

DEL PUIKIAUSIO PASAULY ■
BLUE FLAME RANGE ALIEJAUS IŠ

CITY OIL C0.
VIRginia 3344

PENKIS GALIONUS
A1UŠŲ BLUE F L AM E ALIEJAUS SU JŪSŲ 

PIRMU ORDERIU

3535 So. Oakley A ve.
IR GAUSI — VISIŠKAI DYKAI

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

/iv V K Bu Z

UKIVEBSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/2 Nuošimčio ant Visų Investmentų.

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

r

Nnujęs 194/ Badijos
Naujos Radio*Kond)inacijos

Naujos Blektrikinės 
Ledaunės

Nauji Rakandai Del Namų

Perimant VųSar/o Mėnesio 
Išpardavime Daug

Sutaupoma

Naujai įdainuoti Lietuviški 
Rekordai garsios Metropoli
tan Operos žvaigždės Auna 
Kaskas dabar tik padaryti

po 50£
Elektrikiniai “record play- 
ers” groja rekordus per jūsų 

radiją tik $6*95

LIETUVIŠKI REKORDAI
16322 Kur Bakūžė Samanota— 
Mano Rožė, Įd. Auna Kaskas
16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, Įdain. Anna Kaskas
16193. Marytės ir Jonuko Daina— 
Žęmaitelių Polka. Mahanojaus 
Orkestrą su daina
16206 Stoviu Prieš Tave — Oi 
Mergelio. Mahanojaus Orkestrą 
,su daina
16209 Liudvinavo Polka — Pauk
ščių Polka. Mahanojaus Orkestrą 
16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
Polka. Pennsylvanijos Angliaka
sių Orkestrą
16242 Močiutė Valcas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas 
16254 Aukšti Kalneliai—Ak No
rėčiau. Mainerių Orkestrą su 
daina
16256 Ulonai — Ar Ar Tau Sese? 
Vanagaitis ir Stogis
16259 Toks Vaikinas Polka — 
Plikių Polka. Mainerių Orkestrą 
su daina
16280 Storo Yono Polka Ves- 
kie Mane šokti Polka. Shenado- 
rio Orkestrą
16281 Tarpe Rūtų Polka — Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus 
Orkestrą
16284 Kam šeri Žirgelį — Kai 
Aš Turėjau. Vanagaitis ir Ol
šauskas
16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą

: 16300 Lakštutės Polka — Dėdie
nę Polka. Klaipėda Lithuanian 
Orkestrą
16302 Gegužine Polka — Jau
nuoliui Polka. W. Gula ir Orkes
trą
,16303 Polka Del Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Gulos Ork.
16304 Kanapių Polka — Ona 
Pblka. W. Gulos Ork., dainuoja 
Ąlėx Vasiliauskas
16305 Beržų Polka — Daratyte 
Polka. W. Gulos Ork., dainuo
ją Alex Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 
—Ar Atsiminsi? Anglų Valsas 
įdainavo A. Sabaniaųskas

•16307 Marš, Marš, kareivėli — 
Geležinio Vilko Maršas. Karo Mo
kyklos Choras
16308 Drulia — Tų Lietuva, Tu 
Mano. Įdain. Akiras Biržys — 
Pupų Dėdė id Dėdienė
16309 Buk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. Jd. 
A. Dvarionas
16310 Septintame Rojuje. Anglų 
Valsas — Jaunystės Meilė, Tan
go įdainavo A. Sabaniaųskas
16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valsas. 
Įdainavo A Sabaniaųskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dai
nelės — Dalis 1 and 2 A. Saba- 
niauskas. < . ■
16313 Našlaitės Kapas — Grio
vusių Gėlelė. Akiras Biržys, Pu
pų Dėdė ir Dėdienė
16314 Anūkų Polka — Pupų Dė
dės Polka. Įgrojo Akiras Biržys
16315 Buk Vyras Polka—Sukas 
Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai — Gražus 
Miško Budas. Įdainavo A. Biržys
16317 Sužadėtinių Valsas — Ro- 
saliutės Polka. Jd. Pupų Dėdienė
16318 Marijampolės Polka — 
Gardus Alutis, Valsas. Įdainavo 
Pupų Dėdienė
16319 Obelių Polka — Sekmi
nių Valsas. Įgrojo Akir. Biržys
16320 Merkinės Polka — Kre
tingos Polka. Įgrojo Ak. Biržys
16321 Pasakykite Mergelės, Tan
go — Kai Smuiku Groji Tu, 
Tango. Įdain. A. Sabaniaųskas 
Užsakant rekordus į kitus mies
tus ar vieną ar šešis rekordus, 
reikia pridėt 25c už prisiuntimo

lėšas

Jos. F. Sudrik
Incorporated

FURNITURE HOUSE 
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARds 3083

Žymus radijo programai iš sto
ties WCFL, 970 k. nedėlios va- 
kąrais nuo 5:30 p. m.
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“Imperialistinis karas”

ir karas,

o Serbija 
šių dienų

Literatūros Reikalais Atidarys Tilta Prie 
79 ir Kedzie "

ABEJOTINAS KOMPLI
MENTAS N. THOMASUI

Chicagos “Tribūne” apgailes
tauja, kad pereituose preziden
to rinkimuose republikonai bal
savo už Willkie, kuris dabar 
pasirodo esąs “Roosevelto agen
tas”. Esą, butų buvę geriau ati
duoti savo balsus socialistų 
kandidatui, Thomasui:

“Atrodo, kad jie (republi
konai) butų pasielgę geriau, 
balsuodami už Normaną 
Thomasą, kuris tikrumoje 
pasirodė, daugeliu atžvilgių, 
artimesnis republikonų plat
formai, negu tas žmogus, ku
rio kandidatūra buvo ta plat
forma paremta.”
Šitoki “Tribune’os” kompli

mentai Normanui Thomasui jo 
reputacijos darbo žmonių aky
se nepakels.

“N.” Red.), neduo-

ANGLŲ ATSIŠAUKIMAS 
Į INDIJOS ŽMONES

Gerokas skaičius Anglijos 
parlamento narių paraše “atda
rą laišką” Indijos žmonėms, ra
gindami juos išspręsti tarpusa- 
vės nesusipratimus ir stoti į 
talką Anglijai kovoje prieš hit-

Senu papročiu kai kurie žmonės dabartinį karą va
dina “imperialistiniu karu”. Bet ką tai reiškia?

Terminą “imperialistinis karas” sugalvojo pereitojo 
pasaulio karo metu bolševikai.’ Leninas ir jo šalininkai 
aiškino, kad karas eina tarp didelių kapitalistinių vals
tybių, kurios varžosi dėl kolonijų. Svarbiausios tų vals
tybių tai — Anglija, kuri turi didelę imperiją, ir Vokie
tija, kurios imperija buvo maža ir ji norėjo ją padidinti.

O kam tos “imperijos” reikalingos? Tam, kad kapi
talistai galėtų iš savo kolonijų gauti maisto produktų ir 
medžiagų pramonei ir kad galėtų j tas kolonijas ekspor
tuoti savo kapitalų perviršį.

Šita bolševikų teorija ne labai tiko jau ir pereitam 
karui. Kaip visi žino, tas karas kilo daugiausia dėl kon
flikto tarp Austro-Vengrijos ir Serbijos (dabartinės Ju- 
goslavijųs). Serbiją užtarė Rusija, o Austro-Vengriją už
tarė Vokietija. Paskui įsikišo kitos valstybės, 
galų gale, apėmė kuone visą pasaulį.

Austro-Vengrija jokių kolonijų neturėjo, 
iš viso nebuvo kapitalistinis kraštas. Dar ir
Jugoslavijoje kapitalistų yra nedaug. Šis agrikultūros 
kraštas susikirto su Austrija dėl šavo tautinių, o nez ko
kių ten “imperialistinių” interesų. Rusija, kuri užtarė 
Serbiją, vadovavosi taip pat ne kapitalistiniais, bet tau
tiniais ar rasiniais sumetimais: ji norėjo apginti savo 
“brolius slavus” nuo “teutonų” priespaudos. Jokių kapi
talo perviršių cariškoji Rusija neturėjo; — jų neturi dar 
ir sovietinė Rusija.

Taigi 1914-18 metų karą tikrumoje pradėjo ekono
miniai atsilikusios žemdirbių šalys, o ne stambusis “im
perialistinis” kapitalas, ieškantis kolonijų tolimuose pa
saulio kraštuose.

Reikia čia pastebėti dar ir tai, kad Jungtinės Vals
tybės, kurios i tą karą įstojo 1917 m., jokių kolonijų sau 
nereikalayo. Nežiūrint to, kad Amerika ir jos talkinin
kai karą laimėjo, ji neprašė nė vienos pėdos svetimų že
mių, — nors Amerikos kapitalistams reikia gauti daug 
pramonės medžiagų iš užsienių ir jie nemažai eksportuo
ja savo kapitalų į svetimas šalis. Naujų kolonijų Ame
rika nenori; ji dargi ketina nusikratyti Filipinų, kuriuos 
ji atėmė prieš ketvertą dešimčių metų nuo ispanų. O bet
gi bolševikų “teoretikai” pavertė ir Jungtines Valstybes 
“imperialistine” valstybe!

žodžiu, ta visa Lenino ir jo vienminčių “teorija” 
apie pereitąjį pasaulio karą neišlaikė kritikos. Ji buvo 
sulipdyta iš įvairių viena kitai prieštaraujančių politi
nių ir ekonominių doktrinų, kurių pats Leninas niekuo
met kaip reikiant nesuprato.

Tačiau šiandien Maskva ir jos gramafonai vėl tarš
ka apie “imperialistinį karą”. Ir vėl jie pasakoja, kad 
dabar kova eina tarp įvairių šalių kapitalistų, kurie 
trokšta įsigyti kaip galint didesnes “imperijas”, nes ne
turi kur padėti savo atliekamų prekių ir kapitalų. >

Šį kartą pasaka apie “imperialistinį karą” turi dar 
mažiau prasmės. Dabartinį karą, kaip visi žino, pradėjo 
Hitleris. Jisai jį pradėjo ne dėl kolonijų: Anglija ir Fran
cuzija butų sutikusios duoti Vokietijai geruoju daugiau 
kolonijų, negu kad ji gali jų įgyti ginklu, žaliavų pra
monei Vokietija gaudavo iš užsienių, kiek tik jai reikė
davo, prekybos keliu. Atliekamų kapitalų Vokietijoje 
nėra.

Visi žino ir tą faktą, kad stambusis kapitalas Ang
lijoje ir Franeuzijoje karo vengė ir darė didžiausias nuo
laidas Hitleriui, kad tik jisai nurimtų. Patys Rusijos 
bolševikai ir jų papūgos kitose šalyse griežčiausiai smer
kė kapitalistus už tą jų nuolaidumą. Kas neatsimena, 
kaip komunistų spauda koliodavo “Miuncheno vyrus” 
(Chamberlainą ir Daladier) už Sudetų žemės atidavimą 
naciams!

Pagaliau, šiandien jau ir maži vaikai numano, kad 
Hitleris nėra kapitalistų tarnas arba atstovas. Jisai skel
bia kovą Anglijos ir Amerikos “plutokratams”, dejuo
damas, kad garbingiausioji ir prakilniausioji pasaulyje 
vokiečių tauta esanti “biedna”. Tai ne kapitalistiška ide
ologija. Hitlerio “arijonų rasės” teorija yra kilusi iš tam
siųjų viduramžių. Aplink Vokietijos “fiurerį” yra susi
spietę tokie elementai, kurie nori gyventi ne iš biznio, 
bet iš plSimo.

Laiško autoriai nurodo, kad 
Anglijos žmonės yra griežtai ir 
galutinai nusistatę suteikti In
dijai pilną politinę laisvę. Ar 
šita laisvė bus išreikšta domi
nijos ar nepriklausomybės for
moje, tai — mažos vertės klau
simas ir dėl jo ginčytis šian
dien yra bergždžias laiko eik
vojimas.

Bet anglai nori, kad Indijos 
žmones patys susitartų dėl lais
vos Indijos konstitucijos. Indi
ja susideda iš daugybės skirtin
gų valstybių, su kuriomis ang
lai turi padarę sutartis. Anglai 
negali, lengva širdžia tų savo 
pareigų išsižadėti. Bet ir įvai
rios grupes Indijoje privalo at
sižvelgti į tai, kad jų krašto 
problema butų išspręsta paten
kinančiu jos gyventojams būdu.

“Mes atsišaukiame į Indi
jos žmones”, rašo parlamen
to nariai, “kad jie stengtųsi 
suprasti, ■ jogei ta problema 
reikalauja iš jų pusės pavar- 
loti visus savo proto gabu-

laikraščių špaltos. “Tarybų Lie
tuva”, pav. rašo r

“Už musų didžiosios tėvy
nės (t. y. sovietų Rusijos. — 
“N.” Red.) sienų liepsnoja 
antrasis imperijalistinis ka
ras... Nuo jo kenčia visi žmo
nės, nuo jo kenčia ir žūva 
kultūra ir civilizacija. Impe- 
rijalistai, absoliutiškai nesi
skaitydami su darbo žmonių 
interesais, pavertė juos bai
siausio išnaudojimo objek
tais: privertė dirbti per die
ną po 12-16 valandų (kurio
je “imperijalistinėje” šalyje 
darbininkai po tiek valandų 
dirba ?
darni bent minimumą mais
to (kur taip yra? — “N.” 
Red.). Bet dar blogiau yra 
su jų šeimomis. Įvestosios 
kortelės visokiems maisto 
produktams, žmogų verčia 
pamiršti, kad jis turi pilvą, 
ir kad tas pilvas reikalauja 
maisto. Visa s tai, ką darbo 
žmogus kapitalistiniame pa
saulyje buvo iškovojęs, visa 
tai dabar iš jo atimta ir su- 
likviduota (ar atimta Angli
joje? —- “N.” Red.).* Badas 
ir mirtis kaip miestiniai sve
čiai beldžiasi į kapitalistinio 

i pasaulio darbo masių duris.
Nė vienas nežino, kurią va
landą jį pritėkš iš padangių 
nukritusi bomba...”

liktose “Skaitymų” knygose 
Vincas Krėvė atspaude M. Kem- 
šio straipsnį, kuris pavadintas 
“Sovietų poezijos pamatinės 
idėjos”.

M. Kemšis tai yra pats Vin
cas Krėvė. Jam nepatogu buvo 
būti vyriausiuoju žurnalo re
daktorium ir rašpti tokias ne- 

i švankias kritikas, todėl jis ir 
pasirinko sau slapyvardę. Krė
vė ne tiktai pats “kritikavo”, 

[bet ir kitiems leido labai smar
kiai ne tiktai bolševikus rašy-' 
tojus dergti. Jis leido su bolše
vikais sumaišyti visus pažan
giuosius.

Kai pasiskaitai šiame straips- 
nyj atspaustas mintis apie so
vietų .rašytojus ir palygini jas 
su rašomomis panegirikomis a-

prieš Anglijos žmonės. Jos 
išsprendimas yra Indijos 
žmonių rankose.”
Galima neabejoti, kad Indija 

gaus laisvę, kaip kad gavo Pie
tų Afrika, Australija ir kitos 
britų durpini jos. Bet konserva- 
tyviški Anglijos valdovai* per

dabar, karui atėjus, Anglija tu
ri keblumų.

AK, TIE IMPERIA
LISTAI !

Dabartinį karą išprovokavo 
Stalinas, pasirašydamas 1939 m. 
rugpiučio 23 d. “nepuolimo” 
paktą .su Hitleriu. Jeigu Hitle
ris nebūtų gavęs Maskvos už
tikrinimo, kad iš rytų pusės 
jam nėra pavojaus, tai jisai ne
būtų drįsęs stoti į kovą su 
Francuzija ir Anglija, kadangi 
jisai bijojo karo dviejuose 
frontuose. Maskvos paktas šitą 
baimę pašalino.

Bet, išprovokavę karą, bolše
vikai dabar fariziejiškai giriasi, 
kad jie, girdi, nėra tolti blogi, 
kaip “imperialistai”, kurie į- 
traukė žmoniją į tą baisią ne
laimę. Šis karas esąs “imperia
listinis karas”.

Šitokia filosofija dabar yra 
užpildytos Kauno ir Vilniaus

O kuomet pereitą žiemą kri
to iš padangių Stalino bombos 
Suomijoje, lai ar tuomet buvo 
žmonėms geriau?

Pripasakojęs ištisą litaniją 
melagysčių apie “imperijalisti- 
nes” šalis', Kauno oficiozas lie
pia Lietuvos žmonėms dirbti 
kaip galint smarkiau “musų 
didžiajai tėvynei, musų Tarybų 
Sąjungai”, kuriai reikia —

“daugiau fabrikų ir pramo
nės įmonių, daugiau mašinų, 
daugiau

XXIII.
Krėve ir Jakštas.

Pirmais nepriklausomo gyve
nimo metais Vincas Krėvė pra
dėjo spausti įvairiuose žurna
luose prieš karą rašytus savo 
darbus. Kiek vėliau jis juos su
rinko ir dar kartą perspaude 
savo raštų tomuose.

Kunigas Jakštas-Dambraiis- 
kas katalikiškuose žurnaluose 
savo laiku labai smarkiai buvo! 
išgyręs Krėvės “Dainavos šalies 
padavimų” kai kurias apysakas. 
Su didžiausiu nekantrumu ir 
dar su didesnėmis viltiinis jis 
pirko ir skaitė spausdinamus 
Krėvės raštų tomus. Jakštas 
juose tikėjosi rasti anos krė
viškos literatūros.

Juo daugiau Krėvė spausdino I pie Krėvę, tai žmogus negali 
savo tpmų, tuo gilesnian nusi- suprasti kas čia darosi, 
miniman puolė Jakštas. O kai 
Krėvė pradėjo spausti nuobo
džias pasakas apie sapnus, il
gesius neišpasakytus, apie arus 
ir tolimas Gango bangas, tai ir 
pats Jakštas neteko kantrybes 
juos skaityti. O Jakštas Lietu
voj buvo žinomas, kaip kant
riausias žmogus Rymo katalikų 
tarpe!

Jakštas dar toliau nuėjo. Štai I laukinės kultūros neapykantos 
ką Jakštas pasiūlė: Musų išma- pasauliui. Tiesiog leido žmo- 
nymu, visus tuos rašinius kuni- nėms, galų gale, visokiariopą 
gai drąsiai galėtų uždavinėti sa- begėdiškumą ir nedorybę lais
vo penitentams skaityti “paku- vai daryti. Anksčiau tam kliu- 
tos” vietoje. O dar didesniems dė policija ir cenzūra, o dabai 
nusidėjėliams — tai reikėtų 
liepti atmintinai išmokti kokį 
Krėvės sapną. Tai bent pavarg
tų nabagai ir jau kitą kartą, be 
abejo, taip lengvai nebebristų į 
“griekus”.

Jakštas, žinoma, apsiriko. 
Apsiriko, nes lietuviai Krėvės 
neskaitė ir didino “nusikalti
mus” prieš “šventą” Romos

Iškilmes pirmadienį

Pirmadienį galiau bus ati
darytas tiltas per gelžkelio bė
gės prie Kedzie avenue ir 79-os. 
Darbas čia ėjo suvirs metus 
laiko, ir trugde automobilių su
sisiekimą Kedzie, 79-toj ir ke
liose kitose stambiose gatvėse.

Atidarymui pažymėti yra 
rengiamas paradas, kuris pra
sidės nuo 79-tos ir Western 
apie 9:30 valandą ryto.

101 minėtų “Skaitymų” pu- 
slapyj Krėvė-Kemšis štai ką ra
šo apie sovietų rašytojus:

“Dieve mano, kiek jų prisi
veisė malonioj jiems Lenino 
karalijoj. Paprasti futuristai, 
imaženistai, supermanistai, ni- 
čevokai ir p. Tai puvimo žmo
gaus dvasios, antimoralinio ci- 
niškumo, lyties begėdiškumo,

naftos,anglių ir
plieno ir 
garvežių ir vagonų, 
tankų, daugiau pa-

daugiau
daugiau
tranki^’daugiau lėktuvų. Ta- 
rybų« Sąjunga turi turėti ge
riausiai apginkluotą ir mo
derniausią armiją.”
žodžiu — vergaukite Stali

nui, o kad ne, tai jus sučsx“im- 
perijalistai”!

5*. _-į?

Jakštas apsiriko dar ir todėl, 
nes pusė Lietuvos gyventojų iš- 
pažintin pas kunigus nėjo ir 
pastarieji jokios “pakiltos” 
jiems užduoti negalėjo. O tie 
skaitytojai, kuriems kunigai

“LIAUDIES PRIEŠAI”

pri- 
‘ne- 

nepa tenkintųjų:
I

Lietuvos TSR

Komisaras M. Gedvilas 
pažįsta, kad Lietuvoje yra 
maža armija”

“Naujasis 
gyvenimas
dvarininkams, iš kurių žeme 
atimta (taip pat ir ūkinin
kams, iš kurių atimta dalis 
žemės. — “N.” Red*), negali 
patikti bankininkams, nete
kusiems bankų, pyksta pra
monininkai ir prekybininkai, 
netekę savo pelningų įmonių, 
nepritaria ir kunigai, nes ir 
iš jų jl’a išslydęs šioks toks 
biznis,, nepatenkinti nauja 
tvarka buvę policininkai ir 
valdininkai, turėję šiltas vie
tas. Nepatenkintųjų armija 
nemaža. Jų nepasitenkinimu 
užsikrečia ir jų pažįstamieji, 
nepasitenkinimas sėjamas ir 
nesąmoningų darbininkų tar- 
,pe.” (“žiur. “Tarybų Lietu
va”, 1940 m. lapkričio 28 d.) X
Reiškia, nepasitenkinusiųj ų 

“armiją” sudaro visų sluoksnių 
žmonės. Jeigu taip, tai kokiu 
budu per įvairius “rinkimus”, 
kurie buvo pravesti “tarybinė
je” Lietuvoje, galėjo būti pa
duota 95% balsų už bolševi
kus? Aišku, kad tie “rinkiniai” 
buvo humbugas.

tinai Krėvės vasaros ar žiemos 
sapnus išmokti, jų vistiek butų 
nesimokinę, nes tokia “pakula” 
jiems butų persunki buvusi.

Jie butų išpažinties nuėję pas 
tokį lietuvišką kunigų, kuris ne 
tiktai apie Vincą Krėvę nieko 
negirdėjo, bet ir Jakšto patari
mų neskaitė. Arba butų paieš
koję tokį kunigą, kuris visai 
“pakutos neužduoda”. Lietuviš
ki katalikai pažinojo ir tokių 
kunigų.
Krėvė ir bolševikiški rašytojai.

Kiekviena proga Dekanozovo 
paskirtų tarnų spauda priduria, 
kad Krėvė yra liaudiškos sro
vės rašytojas, kad jis yra rim
tas kultūros ir taikos gynėjas 

be Vinco 
tamsesne, 
panegiri- 
bolševikų 

grįžta

bei kūrėjas ir, kad 
Krėvės Lietuva butų 

Beskaitant šitokias
kas šiandieninėje
spaudoje, nenoromis 
mintis į pirmuosius nepriklau
somo gyvenimo metus.

Krėvė juk ir tuo metu rašė 
lietuviškoj spaudoj ir buvo sto
rų literatūros sąsiuvinių vyriau
siuoju redaktorium. Kai pavar
tai tuo metu Krėvės redaguo
tus žurnalus, tai juose randi to
kių dalykų, kuriais patikėti ne-

Ir kas įdomiausia šiuo atve
ju, kad tuose žurnaluose randi 
ištisų eilę rašinių, kuriuose der
giami tie patys rašytojai, kurie 
šiandien lyginami su Krėvė ir 
kartu su juo giriami.

1921 metais. V. Krėvė reda
gavo žurnalų “Skaitymai”, kurį 
leido švietimo ministerija. Dvy-

Pirmieji Mokiniai 
Grįžta į U. of C.

Šiandien Chicagos Universi
tete įvyks įdomios iškilmės — 
universiteto auksinio jubilie
jaus iškilmėse dalyvauti susi
renka pirmieji studentai. Se
niausias bus bene Lewis Sa- 
muel Cole, iš Glenview, kuris 
pradėjo universitetą lankyti 
1872 metais.

Viso tokių studentų suva- 
jiuoja 35, vienas net iš Burma, 
rytinėje Azijoje.

Paskutinė Proga 
Įstoti Į “Pirmyn” 
Vaikų Chorą

nesivaržyk, bliauk!”
Kiek toliau, kitame puslapyj, 

padaryta sovietų rašytojo Ma- 
jakovskio eilėraščio citata ir 
pridėta ši pastaba:

“Kiek akiplėšiškumo, cha- 
mingumo ir kažin kokio be
kraščio sulaukėjimo. Kiti sovie
tų futuristai eina dar toliau. 
Nėra nedorybės, kuri nesumur
mėtų jųjų subjaurintoj sielpa- 
laikčj ir kurios viešai neišpa
žintų jų akys savo eilėraščiuo
se.”

Prisimeni šiuos Vinco Krovės 
redaguotus raštus ir nežinai 
kuriuo Krėve tikėti: ar tuo Krė
ve, kur jis pats niekino ir ki
tiems leido, vietomis labai ne
sąmoningai ir beprasmiškai, 
dergti rusų rašytojus, ar tuo 
Krėvė, kuris spausjinamas gre
ta tų pačių, Krėvės ir jo drau
gų išdergtų, sovietiškų rašyto
jų?

1920-21 ir sekančiais metais 
Krėvė redagavo lietuviškos lite
ratūros žurnalus, kuriuose la
bai nešvankiai buvo niekinami 
sovietiški rašytojai. 1940 me
lais bolševikų redaguojamą 
spauda kelia Krėvę į padanges, 
jį skaito “lietuviškos literatūros 
sąžine” ir spausdina greta vers
tų sovietiškų rašytojų.

Liepsnoms ir kiti’ bolševikų 
garbintojai šitokių dalykų ne
žino ir vargu kada juos suži
nos. Nežino todėl, kad nepri
klausomos valstybės gyvenimo 
pradžios nepažįsta. Nesužinos 
todėl, kad dabar jau yra suda
ryta komisija, kuri rūpinasi iš
imti iš apyvartos visas tas kny
gas, kurios gali pakenkti bet 
kuriam su bolševikais nuėju
siam buvusiam “antibolševi- 
kui”. Kazys Varkala

šiandien yra paskutinė proga 
tėvams atvesti savo mažus sū
nūs ir dukteris (nuo 7 iki 12 
metų, amž.) į “Pirmyn” vaikų 
chorą. Repeticija įvyks W. Nef- 
fo salėje, 2435 South Leavitt 
Street, 2 vai. po pietų.

Mokytojas K. Steponavičius 
šį chorą ruošia operai “Carmen”, 
kuri bus pastatyta Goodman 
teatre, balandžio mėn.

Valdyba.

Atidaro Naują 
Žinių Kinoteatrą

irŠiandien, prie Dearborn 
Madison, atidaromas naujas 
nių kinoteatras, <:TODAY”, ku
ris rodys 
kronikas 
bes.

Teatrus 
viškai, ir
sako savininkai,

tiktai filmuotas žinių 
ir trumpas įvaircny-

įrengtas labai naujo- 
visos patarnautojos, 

brune
tės”. Jos yra renkamos konkur-v 
so keliu.

AUTOMOBILIŲ UNIJOS 
VIRŠININKAS MILWAUKĖJ

Vakar į Mihvaukee atvyko R. 
J. Thomas, generalis C.I.O. au
tomobilių unijos prezidentas, 
dalyvauti derybose dėl streiko 
Allis Chalmers dirbtuvėje, 
Wcst Allise, kur 7,000 nedirba 
jau savaitė laiko.

Čia unija reikalauja algas pa
kelti ir pilno pripažinimo uni
jai.

Tai yra gengsteriai, nuo kurių turi gintis visi žmo
nės, nežiūrint, ar jie kapitalistai, ar darbininkai. O bol
ševikai šitoje kovoje eina su gengstęriais.

Jeigu Lietuvos žmones gale- 
tų pareikšti savo balsą laisvuo
se rinkimuose, tai Maskvos pa
stumdėliai vargiai gautų 1% vi- 

Į sų balsų.

Lietuvių Vaikai 
Baigė Calumet 
Mokykla

(Pereitų ketvirtadienį 
met mokykloje diplomus 
sekami lietuvių vaikai, 
aukštesniuosius mokslus:)

Alexander Galinski 
Algerd Janulis 
Genevieve Kachin 
Dolores Lutkus 
John Saikius 
Helen Sebastian

Calu- 
gavo 
baigę

Garsinkitčs “N-nose”

SIŪLO STREIKUS 
“SUVARŽYTI”

Chicagos universiteto profe
sorius W. Ii. Speneer (iš biz
nio fakulteto) pasiūlė įsteigti 
bešališką paprastų piliečių ko
misiją pramonės ginčus spręsti.

Unijos negalėtų skelbti strei
kų, o dirbtuvės — lokautų, jei
gu tokia komisija surastų, kad 
priežastis streikui ar lokautui 
nėra užtektinai svarbi, ir kad 
ginčą galima išrišti derybomis.

NAUJOS VALANDOS 
CICERO DRAFTO 
RAŠTINĖJ

Cicero Drafto raštinė No. 3, 
1823 S. Cicero Avė., prašo pa
skelbti, kad su vasario 1 d., ji 
bus atdara sekamomis valando
mis:

Nuo 9 iki 5 v.v. antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais;

Nuo 9 iki 5 v. v., ir nuo 6 v. 
v. iki 9 v.v* — pirmadieniais ir 
penktadieniais.
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šeštadienis, vasario 1, 1941

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
MASKVA LIETUVIAMS ĮSAKE ŠVĘSTI 

ČEKOS SUKAKTUVES
LIETUVOS SOVIETINĖ VALDŽIA NESIRENGĖ 

ČEKOS SUKAKTUVIŲ MINĖTI
Gruodžio 21 d. Vilniuje, Kau

ne ir kituose miestuose buvo 
paminėta kruvinosios Čeką (vė
liau pavadintos GPU, o dabar 
šias funkcijas perėmė SSSR vi
daus reikalų komisariatas) 23 
metų sukaktis.

Matyti, Lietuvos bolševikėliai 
nč nemanė šios pasibaisėtinos 
įstaigos sukaktuvių minėti. Bet 
iš Maskvos atėjo įsakymas, kad 
Čekos sukaktį reikia minėti kuo 
iškilmingiausiai.

Dar gruodžio 19 d. Vilniaus 
teatras skelbė, kad gruodžio 21 
d. bus vaidinamas G. Haupt- 
mano veikalas “Prieš saulėly
dį”, o jau gruodžio 20 d. buvo 
paskelbta, kad tų dienų vaidini
mo nebus, nes teatre busiųs Če
kus minėjimo “iškilmingas po
sėdis”.

Tad tiktai vienų dienų prieš 
vaidinimų čekos įpėdinė teatrų 
teperspėjo, kad ji tai dienai re
kvizuoja teatro patalpas.

Maskvos komisarai giria 
Dzeržinskį.

Kaune Čekos sukaktis taip 
pat buvo paminėta valstybės 
teatre. Į prezidiumų buvo iš
rinktos visos raudonosios Lie
tuvos viršūnės su generalguber
natorium Pozdniakovu ir Iciku 
Meskupu-Adomu priešakyje.

Pranešimų apie čekos veiklų 
darė vidaus reikalų komisaro 
pavaduotojas “draugas” Bara
nauskas, kuriame jis nurodė, 
kokias “svarbias ir garbingas” 
pareigas ėjusi čeką, ypač nuo 
to momento, kai jos priešakių 
atsistojo surusėjęs lenkų bude
lis Feliksas Dzeržinskis.

Pasak Stalino, Dzcržinskis 
buvęs riHiržuazijos perkūnija”. 
Baranauskas skundėsi, kad če
ką užsienyje buvusi šmeižiama, 
bet tai neturį pagrindo.

Čeką likvidavusi savo veiklos 
pradžioje “spekuliantus ir bal

tagvardiečius”, vėliau kaipo 
GPU jai tekę likviduoti “diver
santus ir šnipus”, o kaip vidaus 
reikalų komisariatas ji likvida
vusi “trockistų-buchariniečių” 
gaujas.

Tačiau “draugas” Baranaus
kas nepaminėjo, kad Stalinas 
likvidavo taip pat Jagodų ir Je- 
žovų, kurie po Dzeržinskio va
dovavo šiai šlykščiųjai įstaigai.

Dabar vidaus reikalų komi
sariatas, perėmęs Čekos ir GPU 
pareigas, turi savo atskirų ka
riuomenę, kurios vienintelis 
darbas tėra šalinti visus tuos 
žmones, kurie negarbina “my
limojo” Stalino.

Ši kariuomenė taip pat sau
goja Lietuvos pasienį, kad nei 
vienas nepaspruktų iš raudono
jo “rojaus”.

GPU eina čekos pėdomis.
Kaip žinoma, budelio Dzer

žinskio seseriai okupuotosios 
Lietuvos žmonės turi mokėti 
net pensijų. Tuo tarpu Dzeržin
skio laikais Čeką yra nuvariu
si į kapus šimtus tūkstančių 
žmonių.

Vien GPU, kai buvo sufabri
kuota maršalo Tuchaeevskio, 
lietuvių generolų Putuos ir U- 
barevičiaus bylos, sušaudė ke
lias dešimtis tūkstančių kari
ninkų. Tuo tarpu jų nusikalti
mas tebuvo tas, kad jie siekė 
susitarimo su Vokietija, nors 
po kelių metų “išmintingasis” 
Stalinas padarė tų patį.

Čeką ir GPU buvo likviduo
tos po to, kai jų vardas pasi
darė visuotinio pasibaisėjimo 
sųvoka. Tuo metu Stalinas flir
tavo su demokratinėmis Vaka
rų Europos valstybėmis, todėl 
jis paaukojo GPU, kad išdi
džius šį baisųjį vardų. Bet vi
daus reikalų komisariatas, per
ėmęs GPU pareigas, ištikimai 
eina senomis pėdomis. In. B.

[Tn E LAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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

OTMALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERAL!AI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY ’
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
M1CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

“AUŠRA”
TIKYBINIS BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ

ŽURNALAS
“AUŠRA”-- Protingai ir suprantamai aiškina apie Pasaulio

Pabaigą, Kristaus antrąjį atėjimą, simboliškąjį 
žemės sudeginimą, jos "elementų sutirpirną’’ 
ir taip toliau.

“AUŠRA”— skelbia įkūrimą NAUJO DANGAUS ir Nau
jos žemės—busimos Dievo Karalystės, kurioje 
viešpataus teisybė ir kurioje visos tautos bus 
palaimintos.

___ rodo Krikščionims tikrąjį kelią, kurs veda į 
nuonn amžinąjį gyvenimą, moko juos kaip pasirodyti 

patinkamais Dievui ir prirengto jiios dalyvauti 
su Kristumi visų žemės giminių palaiminime.

, IŠEINA KAS MĖNESJ. 16 PUSLAPIŲ. 
PRENUMERATOS KAINA $1.56 METAMS.

Pirmą numerį gali gauti dovanai. Rašykite šiuo- antrašu:

“AUŠRA”
6429 So. Damen Avenue, Chicago, III

NAUJIENOS, Chicago, III.

*• a tJJTENU-A< 'ME
Ken Barlhelomevv (kairėj), iš Minneapolio, ir Car

inei ita Landry, iš Fitchburg, Mass., laimėję visos Ame
rikos ledo lenktynių seniorų divizijos čėiiipijonatirs La 
Crossc Wisconsin.

Į BAHAMAS
—I...................■ .11 . ............................  ,, ....... .. H ■- „ f ,, 1„>.„ H H.lli.Z

Rašo Dominikas Kuraitis

butų neatleistina. Aš buvau Ry
me ir mačiau popiežių, bet kol 
pamatėm reikėjo per visokias 
cerėm ohiįa’s pereiti.

/ Be Cetėftitihijų.
Garsųjį Anglijos ex-karalių 

EthvHrdų, kuris dabar yra Ba
hamas salų gubernatorium bu
vo daug lengviau pamatyti. .Jo
kių ceremonijų, jokių trobelių. 
A.įvažiavo jis į ubstėlį apžiūrė
ti laivų, kuriuo turėjo vykti į 
kitas karrtij’nystėj esančias sa
las. Atvažiavo fcdwardas net 
nepilnu automobil.u, o paprašy
tų trbkeliii “štate coach”, ku
riame yra vietos penkiems ke
leiviams ir bagažui.

Atvyko jis vienas, be polici
jos, tik su savo šoferiu ir de
tektyvu. Išlipęs* iš trokelio ku
nigaikštis kokias penkias minu
les kalbėjo su esančiu uoste 
valdininku. Aplink prisirinko 
būrelis negrų nieko nevaržo
mas ir nevaromas. Bet jie ne
rodė, kad jie savo valdovo bi
jotų ar kokių tai ypatingų pa
garbų jam išreikštų. Niekas Ed- 
\vardo nei nesaliutavo. Aš pa
klausiau vieno praeivio kodėl 
niekas didelės domės į kuni
gaikštį nekreipia, \ tai atsakė

man, kad jis, girdi, čia kasdien 
gatvėse matomas ir žmonės ap
sipratę.

Ir žmona Neišjhiikus.
Jo žmona, buvusioji Mrs. 

Simpson paprastai du kartu į 
savaitę nuvyksta į Raudonojo 
Kryžiaus stotį. Iš ten eina sker
sai gatvės į grožio saliohų plau
kų taisyti. Ji važinėja taip pat 
viena, su šoferiu ir detektyvu. 
Tik ji vieton trokelio važinėja 
1939 Buick Roadmaster’iu.

Rūmai kiniuose Duke ir 
Duchess gyvena iš lauko puses 
taip pat nepasižymi kokiu puoš
numu. Tai tik paprastas val
džios namas. Prie vartų stovi 
policija. Ir jos viršininkas su 
kuriuo kalbėjausi atrodė dides
niu žmogum už Echvardą esųs. 
Kunigaikštis rėdėsi ir elgiasi 
kaip eilinis salos gyventojas. Jo 
Dokti drobinai rūbai kuriuose jį 
mačiau nėra daugiau kaip 
vertės. Gal dėlto jo valdiniai 

r taip savo Duke ir myli, kad yra 
labai demokratiškas ir nerodo 
jokių išdidumo ženklų.

(GALAS)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

........... . " x
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL ČO.
3216 S. Hahrted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
.................................. i .... .................../

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

MM

Pirkite tusę krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

minui*;

Nassau Gatvėse.
Svarbioji ?\Tassau miesto gat

ve, kurioje randasi didieji vieš
bučiai, yra užpildyta įvairiais 
taksi vežimais ir jų vežikai 
praeinantiems nepaliauja siūly
ti kur nors važiuoti. Gal kokia 
pusė tų taksi tai karietos su 
arkliais.

Kadangi arklių traukiami ve
žimai eina labai palengvėle, tai 
gatvėj judėjimas atrodo didelis. 
Gatvėse taip pat yra daug vie
linių gyventojų, kurie siūlo 
praeiviams nusipirkti įvairių

vaikščioja lyg užmigę.. Moters 
dar kaip kur tmisinejasi. Vai
kų lai pilnos gatvės. Matyt gar
niai į šias salas mėgsta lakio
ti. Tiesa, kaip jau minėjau, sa
lose vietos yra labai daug, bet 
kadangi visas pragyvenimas re
miasi turistais, tai varginga bū
klė laukia tų vaikų.

Negrai čia visi kalba angliš
kai tik nelekiu stovu tonu kaip 
mūsiškieji Amerikos negrai. Čia 
jie turi keistai plonus ba|strs.

Senoji patarlė suko, būti Ry
me ir nepamatyti popiežiais

Į Turtas Virš$5,500,000.00 I
B

S

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00
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| JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
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Currc’t Rate
£ INVESTMENTS

Share Account,

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 Art
Ir vaistai .................. I .UW
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00

rankų darbų. Moters savo pre
kes paprastai neša pintinėj ant 
galvos. Jos rankomis nelaiko, 
bet tos ant galvos laikosi tvir
tai ir neteko pastebėti, kad ku
riai nupultų.

Daug Yra Basų.
Pažvelgus į vielinių gyvento

jų kojas matosi, kad daug basi 
vaikščioja. Ir kadangi oda juo
da tai sunku pasakyti, kada to* 
kojos- paskutinį kartų buvo 
plautos-. Bet atrodo jos nešva
rios. Ir reikia -pastebėti, kad 
vietinių pėdos yra plačios, tur
būt nuo dažno vaikščiojimo ba
somis.

Vaikų tai irgi daug ir jie ne
atsilieka nuo suaugusių sekime 
ir bandyme kų nors turistams 
parduoti. Kartais žiūrėk kelis 
blokus uždusę bėga, kad tik pa
sivyti.

Negrų Gyvenimas. Gaisras yra jūsų namo didžiausias

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

tru-fit ...__
PLEITAI

Lab. kaina$g.5° ĮgĮjjaPP'
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 I 

' diena * ■ . ir auks.

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 

nųp laisniuotų dentistų.

KAS YRA
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE
AMALGAMATED CENTER

NAUJA
Vienas negriukas laikraščių 

pardavinėtojas dainavo vienų iš 
Amerikos vėliausių dainelių, 
“1’11 never smile again”. Pažiu
rėjau į jo storus lupas tai sa
kau, jei reiktų jam “Smaililiti” 
lai gal ir vargo turėtų.

Prie viešbučio gatvėje stovi 
btrrys negrų su gitaromis ir se- 
renadtioja turistus laukdami, 
kad tie kų nors pinigiško iš
mestų. Bet tie turistai bando 
tam tikrų atšilimų nuo Vietinių 
taikytis ir vaikščioja labai iš
didžiai. Atrodo tarsi jie butų 
koki valdonai, o tie vietiniai 
licgtai jų vergai. Dažnai tie ne
grai liet s<i liūtį roja praeinančius 
tlitistUS.

Vienoj vietoj dat mačiau ne
gres moteris nešančias akmenis 
ant galvos užsidėjus, lt pypkės 
rūkė.

Gyvena Prastai.
Kada nuvyksti į tų miesto 

dalį kur gyvena biednieji neg
rai tai įspūdį nekokį išsineši. 
Gatvės netiestos, šaligatvių nė
ra, oras padvokęs ir jokios sa
nitarijos nesimato. Gyventojai

• ATYDžiAi tėrtrykrt, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

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

• TĖMYKITE^, kad reika- ‘ 
lingi remontai prie natrių 
butų tuoįau atliekam i. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

PRIEŠAS!
MADŲ

KNYGA

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

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ AfrDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

iaukile G A N AL 8500
, v, ■ • ' • ■ ' i ' - y '
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KAINA 15 CENTŲ 
Hk kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, UL

Vardas ________ ___

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

Miestas _________________________

Valstija .........................



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasario 1, 1941

Ciceriečiai Sudėjo 
5113 Lietuvos 
Reikalams

Kalbėjo P. Daužvardis, 
kun. Prunskis

CICERO. — Cicero lietuviai 
užvakar vakare sudėjo virš 
$113.00 kovai už Lietuvos ne
priklausomybę. Aukos buvo ren
kamos prakalbose, kurios įvyko 
šv. Antano parapijos salėje. 
Kalbėjo konsulas P. Daužvardis, 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
kun. J. Prunskis ir vietos kun* 
J. Klioris.

Konsulas pareiškė, kad Lie
tuva yra netekusi laisves, bet 
užsienyje ji skaitoma nepriklau
soma, ir didžiuma užsienio val
stybių skaitosi tiktai su Nepri
klausomos Lietuvos atstovais 
ir konsulais.

tai akių dūmimas kaip Lietu- 
Vos Ūkininkams, taip užsienio 
lietuviams, žemė ne buvo “pa
dalinta” bežemiams, bet ji buvo 
atimta nuo visų buvusių ūkinin
kų ir “naujakurių”. Jie tėra 
nuomininkai. Bet kurių dieną 
jie gali būti pavaryti nuo že
mės ir jie negali jos perduoti 
nei savo vaikams nei kitiems 
įpėdiniams.

Bet pasaulis ne visuomet ka
riaus, ateis taikos konferencija, 
kur ir Lietuvos likimas bus 
sprendžiamas. Tai dienai visi 
Amerikos ir užsienio lietuviai 
turi ruoštis dabar keldami Lie
tuvos nepriklausomybės atstei
gimo klausimų ir jam energin
gai dirbdami. ‘

Lietuva Vėl Prisikels

Šiandien Laidotuves
Diena Iš Dienos 'Rytoj, Trečią

Popiet!

kad

Ieva (Ančiutė) Gasparaitienė

Janushauskai 
švenčia 25 Metų 
Sukaktuves
Rytaj Ūkelio salėje “sidabrinės 

vestuvės”

Tik Lietuvos Atstovas 
Pripažįsta

Jis davė pavyzdį. Jeigu 
tuvos pilietis iš Amerikos 
važiuoti į užsienį, jisai 
kreiptis paso prie Lietuvos

Kun. Prunskis pareiškė, 
daug perkentėjusi senovėje 
tuva prisikėlė, daug kenčia da
bar, bet nėra abejonės, kad ji 
ir vėl atgaus savo laisvę ir vėl 
galės nepriklausomai, savaran
kiai tvarkytis, be okupantų jun
go. B-s.Lie- 

nori 
turi 
kon

sulo. Tiktai jo, o ne Rusijos at
stovo išduotas pasas bus pri
pažintas legaliu. Panašiai ir vi
sais kitais reikalais, Lietuvos 
vardu gali kalbėti tiktai Lietu
vos legaliai atstovai, o ne rusų 
okupantų įstaigos užsienyje.

“žemės Reforma” — Akiu 
Dūmimas

Konsulas priminė, kad komi
sarų vykinama žemės reforma,

Šįvakar Šokių
Ir Pasilinksminimo
Vakaras

šiandien 2-trą valandą po pie
tų Lietuvių Tautiškose Kapinė
se bus iškilmingai palaidota Ieva 
Gasparaitienė *(iš namų Ančiu
tė), kuri mirė po trumpos li
gos sausio 29 d.

Laidotuves, prasidės, iš namų, 
5021 S. Kildare avenue, kur kū
nas yra pašarvotas.

Velionė buvo viena steigėjų 
Joniškiečių Kliubo, ir daug vei
kė kitose lietuvių grupėse. Jos 
mirtis yra labai skaudus smū
gis ne vien šeimynai, bet ir 
visam lietuviškam draugijų vei
kimui. Dėdė B. Vaitiekūnas.

Agota ir Ka-tnnt s Janu- 
hauskai, kurie turi savo nuo 

ravų biznį - (barzdasklityklų). 
po antrašu 3461 S. Morgan St. 
per daugelį motų, sekmadieni’ 
vasario 2 dienų, švenčia 25 me 
lūs vedybinio gyvenimo.

1916 metais- vasario 2 d. Kas
tantas Janushauskas pasiėmė 
sau už mylima gyvenimo drau
gę Agolų Kalmkailę, su kuria 
jau sugyveno laimingus 25 mo
tus.

Ji veikli org.mizac’jOse, yra 
darbšti ir veikli nare Lietuviu v 

Moterų Piliečių Lygos nuo pir
štos organizacijos 

ir jau treti metai 
finansų raštininkės

mų metų 
įsikūrimo 
kaip eina 
pareigas. Ji tankiai darbuojasi
įvairiuose parengimuose.

Iš “Amerikos Kataliku 
bažnyčios” veiklos

lt. Moterų Sąjungos 49-tos
kuopos. Dabar e.na vicc-pirini-

AUDITORIUM 
RESTAURANT

šeštadienio vakare bus sma
gus šokių ir pasilinksminimo 
vakaras Jonistų salėje, 814 W. 
33rd St., o sekmadienį 11 vai. 
ryto bus bažnytinės apeigos, o 
po apeigų parapijos susirinki
mas.

Visi šie parengimai ir suėji
mai yra draugijinio pobūdžių},

Beno iždln’nkas

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

daug smagumo ir malonumo. Į 
visus ‘suėjimus širdingai visus 
užprašo parapijos komitetas ir 
dvasiškiai.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR

Pečiams Aliejus 
Ne mažiau 150 gal. 
Kurnasams Aliejus Cl/2Č 
Ne mažiau 400 gal. w

Rengs vas. 16 prakalbas
Sausio 25 ir 26 įvyko parapi

jos šokių, pasilinksminimo ir 
pasitarimo sueigos, kuriose 
publikos dalyvavo gana daug. 
| visus susirinkimus atsilanko

GlLIUOJA
70 gaL

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. IIARRISON 3500

dagiai užsilaiko.
Parapijos susirinkime buvo 

apkalbėta apie platesnį ir gy
vesnį veikimą. Buvo paliestas 
klausimas ir. apie, vasario 16 d. 
Visi sutiko, kad tų dienų butų 
suruoštos prakalbos su šokiais. 
Visi parengimai bus vykdomi 
Jonistų salėje, 814 W. 33rd St.

Kun. E. R. Maskoliūnas.

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

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant
750 W. 31st St 

V............ ..............
VICtory 9670

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBARD, Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLSIDE TAVERN
IR PICNIC GROVE 1
135th and Harlem, Orland Park, III

Tel. Orland Park 45-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

Šiandien Operoje 
Dainuoja Anna 
Kaskas

Operų mėgėjai, kurie šešta
dieniais jų klausosi iš New Yor- 
ko Metropolitan Operos per ra- 
dio, šiandien išgirs garsių lietu
vių dainininkę, Anna Kaskas. 
Ji pildys Lotos rolę “Cavaleria 
Busticana”, kuri bus transliuo
jama per NBC radio stotis Ame
rikoj ir Canadian Broadcasting 
System Kanadoje. (Chicagoje 
W.M.A.Q., nuo 1 vai. po pietų.)

Anna Kaskas Rekordai
J. F. Budrike krautuvėje, 

3409 South Halsted Street, da
bar galima gauti, labai priei
namai p. Anna Kaskas įdainuo
tus rekordus.

Budriko Radio x 
Programas

Oro teatras iš radio stoties 
WCFL, 970 kil., sekmadienio 
vakare, nuo 5:30 p. m. Simfo
nijos orkestras gros lietuviškas 
liaudies melodijas, žymus due
tai išpildys liaudies dainas, bus 
drama “Amerikos Lietuviai”.

Leidėjai yra Jos. F. Budrike 
Ine., krautuve rakandų ir radi
jų, 3409-21 Si Halsted Street.

Pranešėjas.

Žino Francescatti 
Fordo Valandoje

•Visam pasaulyj žinomas 
smuikininkas, Žino Francesca
tti, rytoj vakare gros Fordo 
Simfonijos valandoje, kurių 
transliuos CBS stotys nuo 8-os 
iki 9-tos, Chicagos laiku (Chi- 
eagoje, WBBM).

Orkestrų ir Fordo chorų šį 
kartų diriguos žymus kanadie
tis muzikas, Reginald Stewart, 
Toronto simfonijos vedėjas.

Programo numer.'ai
žemiau seka valandos prog

ramas :
Holiday in SeviJle — Albeniz, 

orkestras; Zigeunerweisen — 
Sarasate, Mr. Francescatti or
kestras; Benedictus — Macken- 
zie, Dance Russe Trepak; “Nut- 
cracker” Suite—Tschaikovvsky, 
orkestras; March and Chorus, 
“Carmen” — Bizet, Choras ir 
orkestras; Sicilicnne — Per- 
golesi, Mr, Francescatti orkest
ras; The Swan — Saint Saens, 
Mr. Francescatti lyra; Rond i 
dės Lutins — Bazzini, Mr. 
Francescatti orkestras; Talės 
from Vienna Woods—Strauss, 
orkestras; As Seasons Comc 
and Go — Hiles, choras, pub
lika ir orkestras. (Sp.)

Rytoj, trečių popiet, prasidės 
K. R. (Kultūros Ratcl.o) card 
ir bunco party, Dariaus-Girėno 
salėj, 4414 S. Westein Avė.

Linksmai pra eisite kelias va
landas ir dar, be abejo, dava- 
nų gausite, nes jų daug Ims! 
Komisija sako, kad bus dovanų 
ne vien “le.dčms’, bet ir vy
rams.

Taigi visi kviečiami aLsilan-

Kastantas Janushauskas yra 
narys Lietuva Beno per dau
gelį metų ir dabar eina uždi- 
ninko pareigas.

Paminėjimui jų 25 metų su
kakties yra rengiamas pokilis 
vasario 2 d. Ūkelio svetainėje, 
3436 S. Lituanica avė., kurioj 
žada dalyvauti daugelis jų 
draugų ir giminių. Jiems lin
kiu sulaukti auksinio jub.bi
jaus su tokia energija ir pasi
ryžimu, kokia abu turėjo iki 
šiolei. Linksmai ir laimingai, 
viso gero> linkėdama, Lietuvių 
Moterų Piliečių Lygos pirm.

M. 'Zolpienė.

K.

Naudokitės City 
Oil Kompanijos 
Siūlomu Kuponu

Šios dienos “Naujienose” ra
site kuponų iš City O 1 Co._ 
3535 So. Oakley Avė., kuris yri 
veltas penais galionus Biue 
Flame aliejaus su jūsų p’rinu 
orderiu tai kompanijai.

City Oil kompanija paidavi 
nėja tiktai aukščiausios lų-nc 
pečiams ir f< valsams aliejų, pi
gesnėms nei paprastu kaino 
mis.

Jei vartojote alėjų išs’kirp- 
kito kuponą ir pašaukite tų į-

Kordelia Conrad 
Baigė Mokyklą 
Su Pasižymėjimu

Rytoj gaus leg’ono garbės 
medalį

Kordelia Conrad yra 
žinomo fotografo Con-duktė

rad, 420 W. 63rd St. Ji lankė 
Be!le pradinę mokyklų ir ji ten 
buvo viena populiarišk'ausių ir 
gabiausių mokinių.

Kada buvo Englevvood An- 
niversary minėjimas, Kordelia 
parašė apie tai straipsnį ir kon- 
teste buvo laimėtoja. Sekma
dienį, vasario 2 dienų, Civic 
Operoj, Moris B. Sachs, radio 

bus 
gar-

amatorių programo, jai 
įteiktas American Lcgion

Turi antrų dukterį
Suprantama, pp. Conradams 

yra didelis malonumas, kad jų 
dukrelei taip gerai sekasi mo
kykloj ir gyvenime, nes ji ir 
namuose yra pavyzdinga mer-

(Sp.)

Per paskutinius tris mėne
sius National Steel Corporation 
padarė $6,271,187.08 gryno 
no, apie $£.‘,500,000 daugiau 
gu per užpereitų metų tris 
nesiūs. Per visus pereitus
tus firma uždirbo $17,112,315.

pel- 
ne-
mė- 
m ti

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 Lietuviu Mokykla
816 W. 33rd Place, Chicago, III.

PATRUKĘ!

TAlIDVI/f Busi turtinges- nUril\inis iri ivi iiii gegjjjg. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Mokame 3^% Dividendų

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

T vmsS $1.000,000.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
gaiantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

opkie
arcus

SUSIRGO BRUNO 
SHUKIS

Namų statybos kon trakto
rius, Bruno Slinkis, 4131 So. 
Fran Cisco Avė., „ąįųli Šv. Kry
žiaus ligoninėj, kambarys 221.

Lankymo valandos nuo 2 iki 
4 dienų ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Gydytojai sako, kad turės išgiu 
lėti ligoninėj apie 10 dienų.

Linkiu B. Slinkiui greitai pa
sveikti. —-A. Z.

IRGI ATOSTOGAUJA 
FLORIDOJE

, Ilgoms kelių savaičių atosto
goms į Floridų yra išvykęs chi- 
cagietis p. Michael Markus, nuo 
5529 South Neva avenue. Jis 
yra apsistojęs Miami> Florido
je, ad. 752 N. West 50th Street. 
Ten .bus iki kovo 15.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
"(Chicago j)
Paul Mesko, 47, su Sadie Sa

kalas, 40
. Charles Timm, 30, su Marie 
Pawląuskis, 31

Lefcter Koop, 2L su Marie
Gaber,, 22

Reikalauja
Perskiru

Estelle Dragonas nua Dan 
Pragonas ;

Gimimai
Chicągoj,

BOBIS, Marion, 2837 South 
Wells Street, gimė sausio 22,. 
tėvai: Michael ir Dorothy.

Pereitais metais valstija at-t 
ėmė vairavimo leidimus nuo 2,- ( 
321 valstijos gyventojų, kurie ( 
nusižengė trafiko įstatymams, 
vairuodami automobilius kai 
buvo įsigėrę arba visai girti.

Leiskit tik Specialistui 
L cl Daktarui pritaikinti.

100% Garantuoti Pri- 
taikymai .padaro Raištes 

[ w 100% Apsaugančias ir 
s. .100% Pataisančias. Duo- 
U(JT Jda specialę stimuliaciją

1 l) (—Naujus drutus musku-,
| liūs ir išgydo visas men-

, / to įkas dalis, PAGERINT 
1 \ (E)7® MAS trumpam laike pa
lu liuosuoja nuo RAIKŠ
TI l /ČIŲ VERGIJOS.

\ | / šimtai pasveiko. Ko- 
It i /I dėl ne jus? Pamatykite 
1 -U I laiškus. Ateikite DY

KAM pritaikymui ir pamatykite 
kaip jūsų . raikštė arba nauja už 
taip mažai kaip $5. duoda puikius 
rezultatus, arba rašykit dėl infor
macijų DYKAI.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Po Lasniuotų Daktarų Priežiūra 
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasisekimu
Dirbtuvė gamina baldus NYA 1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
. , . 1 1 Įėjimas kber krautuvę į 2 aukštą
įstaigoms. Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

Antra |ip. Conradų duktė ir
gi yra pavyzdinga ir gabi mer-

Linkiu laimės ir sveikatos 
pp. Conradų šeimynai.

Streikas yra kilęs Chicagos, 
NYA dirbtuvėse, adr. 153 West 
Hurson street. Darbų metė 110 
jaunuoliai, kai šeši darbininkai 
buvo prašalinti už tariamų nu
sižengimų NYA taisyklėms. |

REMONTO IŠPARDAVIMAS!
Laike remontavimo padidinimui musų krautuves, 

turim mažai vietos tadgi

Viskas turi 
būt parduota!

VISOS PREKĖS
UŽ ORIGINALg KAINĄ $ 
SIUTAI, 0VERKAUTAI 
IR TOPKAUTAI

Ateikit Anksti Kol Pasirinkimas Didelis

BRIGHTON GLOTHES SHOP
4246 ARCHER AVENUE

TAIP ŽEMAI KAIP

16s
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA

MONEY-BACK 
GUARANTEE OF J
SATISFACTION

IseTeeth
Ndays* 
TRfAt.:

♦BE 
♦DALI-

•♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

ŠIOKIOMS
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

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

DAKOMK DANTIS TIK laisniuotam Ir 
registruotam dentistui užsakius arba 
jo Impresijų receptu gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 

Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIO.t 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

FLEITAS
1 (Ienos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musy laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleltų Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE t

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone WEBster 4632
202 SO. STATE STREET 

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

SouthSide Office: 404 E. 47 ST. ATLantic 6880

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose
MADOS

4421

No. 4421—Graži ir praktiška 
suknelė. Sukirptos mieros nuo 14 
iki 50.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St.. Chicago, I1L

NAUJIENOS Patters Dept. 
1789 S. Halsted SU, Chicago, DL

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti mau pavyzd} Na.... ........ .

Mieroa ----- — per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(KiMtai ir vaisia)



šeštadienis, vasario 1, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

Ką veiki aChicago Lietuvių Draugijos
Nori Visus Lietuvius! 
Prirašyti Prie SLA
Rytoj 178 Kuopos Susirinkimas

MOUNT GREENVVOOD. — 
Rytoj, 1-iną valandą po pietų, 
Bartkuno salėje, 3260 lllth st., 
įvyks svarbus SLA 178-tos kuo
pas susirinkimas. Nariai susi
rinkite skaitlingai ir pasidalin
kite mintimis apie musų ir vi
sų lietuvių darbą.

padaryti, tai į savo kuopą kvie
čiam tik tuos, kurie netoliese 
gyvena, bet ir visus kitus lie
tuvius raginame rašytis į arti
miausią SLA kuopą.

SLA galima apsidrausti nuo 
$100 iki $5,000, ir imti pašal
pos nuo $6 iki $12. Tai musų 
didžiausia organizacija, ir ji ra
šo gerą, saugią ir pigią apdrau- 
dą.

B. Walantinas,
Organizatorius.

Į Vieną Kuopą Netilptų ...
Neturi būti nei vieno lietuvio 

nepriklausančio prie SLA.
žinoma, norėtume; visus sura

šyti prie 178-tos kuopos, bet 
kadangi tas butų gana sunku

Rengia Krutamu 
Paveikslų Vakarą 
Northsidėje

Margas 226-tos Kuopos 
Parengimas

Kliubas yra nutaręs pakeisti 
savo antspaudą ir tam darbui 
pakvietė R. Shnuką ir J. Ado
maitį.

Susirinkimas pagerbė savo 
buvusią raštininkę p. Kondro- 
taitę įteikdamas jai $5.00 dova
nėlę. Ji ištarnavo kliubui tris 
metus, čiagimusi ir augusi jau
nuolė, bet lietuvių kalbą gražiai 
vartoja.

z Nauji Nariai
Į žagariečių tarpą atėjo keli 

nauji nariai: Antanas Tamke- 
vičius, visiems gerai žinomas 
paminklų pardavėjas prie Tau
tiškų Kapinių, ir Alex Milleris, 
4258 South Western avenue. Jis 
ne tik geras žagariečių rėmė
jas, bet ir didelis naujienietis. 
Pasiėmė knygutę “Naujienų” 
pikniko bilietų platinti. Pp. MiL 
leriai malonus žmones, o jų duk
tė Christine yra gabi, graži dai
nininkė.

Kor. B. Gurskienė.

Rytoj Argentinita
Auditorium Teatre

Rytoj po pietų (3:30) ir va
kare (8:30) Auditorium teatre 
įvairius ispaniškus ir Pietų A- 
merikos šokius šoks garsi ispa
nė šokėja Argentinita ir jos ba
leto trupė.

Šokiams akompanimentą su
darys gitarų orkestras ir pačių 
šokėjų choras.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbininkų-Darbinink^
REIKALINGA VEDUSI PORA 

už šoferį daržininką, handyman, 
namų darbui, virti. Pietvakarinis 
kampas 123-čios ir 90th Avė. 
George L. Stebbins, Palos Park, III., 
mieste tel. HARrison 1674.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

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

A. f A.
SOFIJA' SRGO 

gyv. 2608 W. 42nd St. 
po pirmu vyru Dzimidas, po 

tėvais Bielskaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 30 d., 10:40 v. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Liet., Stulgėse, kilo iš 
Kražių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
6 sūnūs: Pranciškų, Mykolą, 
Edvardą, Juozapą, Antaną ir 
Joną, 3 dukteris: Charlotte, 
Helen Blakeslee ir Frances, 
marčias: Mary, Anne ir Stel
ių. žentą Raymond Blakeslee, 
anukus, pusseseres, pusbrolius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkus kopi., 4704 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks ant
radienį, vasario 4 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Sofijos Srgo gi
minės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Sūnus, Dukterys, Marčios, 
Žentas ir Giminės.

Laid. Direkt. Albert V. Pet- S 
kus, Tel. LAFayette 8024.

NORTHSIDĖJE. — Jei nori
te pamatyti labai gražių filmų, 
o po filmų pakortuoti, arba bun- 
co palošti, būtinai sekmadienį, 
vasario 9 d., atsilankikite Ar- 
mitage salėje, 2804 W. Armi- 
tage avenue, kur įvyksta SLA 
226-tos kuopos vakaras. Pra
džia 4 v. pp., o įžanga 33 cen
tai.

Bus daug visokių dovanų, 
tarp jų ir geros veislės gyvas 
šuniukas, Northsidėje dar nė
ra buvę tokio parengimo, kaip 
šis kuopas 226 Filmų ir Kortų 
vakaras. Visus kviečia,

Komisija.

Reikalaus Senai 
Žadėtu Pagerinimą 
Marąuette Parkui
Lietuviai nori daugiau policijos 

apsaugos parke

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u oš i- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800
JKII III., 1111 VIHHBMBOTHBnKBgMBHi

^agariečiai Nenori 
debatų Lietuvos 
Okupacijos Reikalu

Atmetė Pasiūlymą 
Juos Rengti

Pereitame Žagariečių Kliubo 
susirinkime narys p. Adomaitis 
pasiūlė surengti debatus apie 
rusų okupaciją Lietuvoje, bet 
sumanymas nepraėjo. Tokie de- 

■ batai gal butų buvę labai įdo
mus ir supažindinę amerikie
čius, kuriems dalykai nėra aiš
kus, su tikra situacija Lietu
voje.

Perkėlė Dalį Pinigų
žagariečių kliubas turi apie 

$2,000 turto. Ikišiol jį laikė 
First National Banke, bet sau
sio 2’3 d., nariai nubalsavo pu- 

i sę iš ten išimti ir padėti Stand- 
i ard Federąl bendrovėje.

MARQUETTE BARK.— Mar
tinei te Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą sausio 26 d. vietinės para
pijos svetainėj.

Kliubo valdyba daugumoje 
liekasi senoji, tik naujas pir
mininkas išrinktas. Tai J. D. 
Simans. Nutarimų rast. Edw. 
Birgelis, fin. rast. — Adam (Iš
kalamas, iždininkas — V. Bir
gelis.

Yra paskirta komisija po va
dovybe adv. J. J. Grišiaus va
žiuoti pas parkų administraciją 
reikalauti senai žadamų page
rinimų ir daugiau policijos ap
saugos parke.

Tikisi aukštssnių taksų
Buvo apkalbėta nusirinkime' 

kad šiemet tikimasi gauti gero
kai aukštesnius taksus už ne
judinamą turtą (real estate).

Komisija išdavė raportą apie 
pramogą, renigamą trumpoj 
ateityj.

Šiandien L. Raben 
Micevičius Mokinių 
Koncertas

'1 n
/

Auditorium Salėje, 2:30 pp.
Auditorium tea.tro Rose 

Room .salėje (9-tas aukštas), 
Wabash ir Congress, šiandien 
2’:30 po pietų įvyksta p. Lulu 
Raben-Micevičienės mėtinis mo
kiniu koncertas.

Ji yra smuiko mokytoja, ir 
turi kclioliką labai gabių lietu
vių mokinių. Ir jie, kartu su 
kitais mokiniais, šiandien kon
certe dalyvaus.

V. Beliajaus Grupės 
Meksikietiškas
Vakaras
International House rūmuose 

šįvakar
Šįvakar Chicagos Universite

to International House rūmuo
se, 1414 East 59 street, įvyks
ta “Our Lady of Guadalpe 
Fiesta” — meksikietiškų liau
dies šokių vakaras. Programą 
rengia ir jį pildo Vytautas F. 
Beliajus ir jo šokėjų grupė.

Po programų įvyks šokiai, 
kuriuose galės dalyvauti visa 
publika. Bilietai yra po 55 ccii-j 
tus. —Mėgėjas.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PA- 

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

Helen Chapas, Rast.
, DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

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

Nut. Rast. Frank Bakutis.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 2 d., 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas svarbus. Kas atsilikę mokes
čiais, būtinai .pasirūpinkite apsi
mokėti. —P. K. Sekr.

. DR-JOS ŠV. PETRONELLĖS su
sirinkimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 2 d., 1 vai. popiet, parapijos 
svetainėje. Ateidama į susirinkimą 
malonėkite atnešti dovaną dėl ren
giamo bunco party.

—A. Laurinaviche, Rast.

PARENGIMAI
ŠĮ VAKARĄ JOE SHAMETO 

svetainėje SLA 301 kuopa turi savo 
metinę iškilmę. Nariai ir šiaip lie
tuviai ateikite, o tikrai smagiai lai
ką praleisite. Patys nariai sunešė 
daug vertingų dalykėlių, kurie bus 
išdalinti atsilankiusiems. —D.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
1 VASARIO 23 D. MATYSITE

KĄ VĘROUy PASIRINKTUMET?
Ar 180 rendų kvitas ar gražų namą, kuris bus be jokių skolų po 
15 metų? Bet kuris miisų dvylikos pardavėjų mielai suteiks dau
giau informątijų apie bet kurią žemiau paduotų penkiasdešimt 
nuosavybių, ii jums patarnaus greitai, sumaniai ir mandagiai.

i-

ATDARA NUO 1 P. M. IKI 8 V. VAK. SEKMADIENĮ.
Nuosavybės Kurios Randasi Cicero j

REIKALINGA VEITERKA mer
gina arba moteris; darbas dienomis 
ar vakarais. Universal Restaurant, 
750 W. 31st St. Atsišaukite tuojaus.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. 2 šeimynoje. Gyvenimas 
vietoje. LAWndale 3831.

OPERATORĖS SIŪTI pirštines, 
dienomis arba naktimis. Glove- 
makers Ine., 2835 N. Western Avė.

OPERATORĖS PRIE SINGLE 
needle mašinų. Patyrę prie suknių. 
Naktimis arba dienomis. Gera mo
kestis. Joanne Kiddy Dress Co., 
212 So. Market St., 6 aukštas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

CROWN POINT, IND.
REIKALINGAS DARBININKAS 

ant farmos, 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.

REIKALINGAS PATYRĘS kler
kas grosernėje, kad noriai dirbtų 
ir butų teisingas. Pastovus darbas. 
1841 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui ♦ •

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė. ’
Tel. YARDS 1001.

"PARSIDUODA 6 FLATŲ moder
niškas namas, 3 flatai po 4 kam
barius ir 3 po 5 kambarius ir 4 
karų garažas. Adresas 81st and 
Rhodes Avė. Arba mainymui ant 
2 ar 3 flatų be morgičio. Ir aš tą 
noriu atlikti privatiškai. Box 2453, 
1739 So. Halsted St.
MARQUETTE PARK BARGENAI 
2 .pag. namas su 2 lotais už $3,450 
6 kamb. muro bungalow .... $4,950 
4 pag. muro namas .......... $11,500
8 pag. muro namas .......... $18,500
12 pag. muro namas ......  $22,500

Taipgi keletas Kotelių ir 
Ruiminghauzių.

Gerai įrengtas Roadhouse prie
111-to St............................ $8,500

Farma prie Chicagos ir
didelio kelio ..................... $3,500

Farma ir rezortas arti ežero $4,200 
ir daug kitų BARGENŲ lengvais 
išmokėjimais arba mainais.

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, nėra šei
mynos, geri parankumai ir trans- 
portacija. šaukite HEMlock 0391.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino ar merginos su valgiu ar 
be valgio. 1-mas aukštas. 836 W. 
Cullertoh St.

PIGIAI PARSIDUODA MŪRI
NIS kampinis namas 4 pagyvenimų 
—arba parsiduoda vienas tavernas. 
5959 So. Carpenter. NORmal 4152.

PIETRYTINIS KAMPAS 111-tos 
ir Ridgeland Avė., 2 aukštų namas, 
štoras ir 7 kambarių apartmentas. 
Kaina $6,500, išmokėjimais. Reikia 
įmokėti $3,000. J. E. CARMODY, 
CEDarcrest 4556.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

PADEKAVONĖ;

EDVARDAS A. LUKOŠIUS
Gyveno adr. 2.755 \V. 'i3id SI. T.el. Lafayelte 1310 

su šiuo pasauliu sausio 23 d., 12:40 v. 
sulaukęs 23 metų amžiaus, gimęs Chi-ryto, 1911 m. 

cago, Illinois.
Paliko dideliame nuliudime mylimą motiną Oną, 

po tėvais Waičekoniutę, tėvą Antaną, seserį Sofiją, te
tą Marijoną Pranskunienę ir jos vyrą Walter ir jų šei
myną, 2 dėdes—Juozapą ir Albertą Pronckumis ir jų 
šeimas, 2 dėdes: NValtcr, jo žmoną Oną Lukošius ir jų

Brooklyn, N. Y., dėdę Aleksandrą Vaicekonį ir jo šeimą

i.
ir

Tapo palaidotas sausio 27-tą d., 1941 m., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavoti tiems, kurie -suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžiny-. 
bes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
musų tarpo reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems ‘ 
šermenyse ir laidotuvėse ir suteikusiems vainikus. Dė- 
kavojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui J. Lu* 
levičiui už mandagų patarnavimą laidotuvėse; ačiū vi
siems giminėms, o ypač tiems, kurie atvažiavo iš tolimų 
miestų, Mykolas, jo žmona ir Aleksandra (slaugė) Lu- 

J košiai. Ačiū Onai Piežienei už gražų pagiedojimą baž- 
( nyčioje; širdingai ačiū gerbamam klebonui A. Briškai 
j už pamaldas ir gražų pamokslą.

Liekame nudiudę: Motina, Tėvas, Sesuo ir Giminės.

Veikia 15 metų
Kliubas pradeda naujus me

tus su pasiryžimu darbuotis 
pagerinimui trukumų musų 
apylinkėj. Šis kliubas jau vei
kia Marųuette Park kolonijai 
jau per penkioliką metų, ir to
liau s ši organizacija nepaliaus 
savo darbuotės. —A. J. M., 

korespondentas.

Apiplėšė Krautuvę 
Bridgeporte

Trys ginkluoti jaunuoliai, vie
nas jų italas, apiplėšė Burdeen 
avalinės krautuvę; adresu 3434 
South Halsted Street. Suvarę sa
vininką H. Burdeen ir tris pir
kėjus j užpakalinį kambarį, pik
tadariai iš regi,eterio ir nuo 
savininko pasigrobė <$317.

Kostumeriams kišenių neap
tuštino. VBA.

IšleidžiaPallūlį
Į Kariuomenę

CICERO. — Jaunasis Peter 
Paliulis gavo pašaukimą j ka
riuomenę ir pirmadienį išvyk
sta į Rockfordą, III.

Tėvai šiandien rengia išleis
tuves savoj užeigoj, 2320 So. 
Cicero Avė. Tas daroma grei
tomis. Kam laikas pavėlina, at
eikite ir pasakykite jaunam 
Paliuliui sudiev ir palinkėkit ge
ros laimės sveikam grįsti prie 
tėvų. D.

Skelbimai Naujienose 
Jimda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Ąustin Blvd. arti 25th St. 7 km. mur. bungalow .......... $6,200
47th Ct. arti 19th St., 6 kamb. mur. bungalow .......   $5,500
24th PI. arti 54th Avė., 4 ir 5 kamb. medinis .............. $3,750
50th Avė., arti 32nd St., 4 ir 4 kamb. mūrinis ............ $5,300
S. E. Cot. GOth Ct. ir 23rd St,, 6 kamb. mur. bung......... $7,500
58th Ct. arti 24th St., 6 kamb. mūrinė bung. .............. $6,900
22nd PI. arti 53rd Avė., 6 kamb. mur. rezidencija ......  $7,600
Austin Blvd. arti 15th St., 6 ir 6 kamb. mūrinis ........... $8,900
25th PI. arti 55th Avė., 4 kamb. cottage ......................... $3,400
Cermak Rd. ir 58th Ct., N. W. kamp. mur. bus. pty...„ $24,000 
61st Avė. arti 36th St., 5 kamb. med. cottage .............  $4,300
59th Ct. arti 13th St., 6 kamb. mūrinė bungalow .......... $G,400
S. E. kamp. 57th Avė. ir 18th St., kamp. lotas, 30 pėdų $1,200 
50th Avė. arti 23rd St., 7 kamb. rezidencija ................... $6,500
49th Avė. arti 21st, 5 ir 5 kambarių mūrinis ................... $6,700

Ct. arti 27th St., 6 kamb. cottage ............................ $3,900
PI. arti 50th Avė., 6 ir 6 kamb. mūrinis .............. $7,100
Avė. atti 23rd St., mūrinis bus. pty.......................... $6,900
Avė. arti 31st Št., 4 ir 4 kamb. mūrinis ......  $5,000

61st Ct. arti 18th St., 6 kambarių mur. bungalovv ....... $6,500
57th Ct. artį 13th St., 4 kamb. medinė cottage .............. $2,000
51st Avė. arti 21st St., 6 ir 6 kamb. mūrinis .............  $8,900

v 60th 
23rd 
56th 
54th

Nuosavybės, Kurios Randasi Benvyne
Kenilworth Avė. arti 36th St., 6 kamb. mur. bungalow $7,500
Clinton Avė. arti 14th St., 5 kamb. mur. bung. ..........  $5,750
VVisconsin Avė. arti 13th St., 5 ir 5 kamb. mūrinis    $7,700 
Ridgeland Avė. arti 25th St, 6 kamb. mur. bung............. $5,900
Harvey Avė., arti 15th St., 3 Batų medinis ................. $5,300
Cermak Rd. arti Home Avė. Biznio lotas ....................  $3,100
Highland Avė., arti 13th Si., 5 kamb. mur. bung......... $7,400
3'2nd St. arti Ridgeland AvO., 6 kamb. med. rez............ $5,300
Grove A Ve. arti 14th St., 5 kamb. mlir. bung................. $6,500
Cuyler Avė. arti 27th St., 5 kamb. mur. bung ......... $5,000
Clinton Avė. arti 35th St., 7 kamb. rezidencija ....... :.... $6,900
N. W. kamp. Harvey Avė., ir 28th St., 30 pčd. lot......... $900
Wenonah Avė., kamp. 32nd St., 8 kamb. rezidencija .... $7,500 
Cuyler Avė., arti 38th St., 6 kamb. mur. bung............. $6,400
Grove Avė. ir 37th St., S. E. kamp. 6 kb. mur. bung. $6,300

Nuosavybės, Kurios Randasi Chicagoj I
Albany Avė. arti Cermak Rd., 4 ir 4 kamb. mur.......... $2,800
Hamlin Avė. arti 31st St., 4 kamb. mur. cott................. $4,300
Sawyer AVe. arti 19th St., 5 ir 5 kamb. mur. .............. $3,700
Trby St. arti 24tR St., 5 aukštų mūrinis .......................  $8,300
Millard Avė.* arti 28th St., 7 kamb. mur. rezidencija .... $5,500
Draka AVe. arti 24th St., 6 kamb. mur. rez. .................. $3,100
Francisco Avė. arti 65tb St., 5 kamb. mur. bung......$5,600
Tripp Avė. arti 14th St, 4 ir 5 kamb. marinis ............ $3,100
Christiana Avė., Krautuvė ir 5 flatai, mūrinis .............. $5,900
Troy St. arti 30th St., 4 ir 5 kamb.................................... $2,800 
Spaulding Avė., arti Cermak Rd., 6 kamb. mur. rez...... $4,600
Avers Avė. arti 19th St., 5 kamb. mur. cottage ............ $3,075
21st St. arti California Avė., 9 flatų mūrinis .............. $10,500

PASKOLOS ant Pirmų Morgičių 
NUO S800 IKI S5.000 Palūkanų 
Gaukit Musų ApsKaitliavimą Dykai

S Y KOR A
TIKRAI GYVA ORGANIZACIJA!

2411 S. 52nd AVE., CICERO. CICERO 453
26 METAI REAL ESTATE BIZNYJE.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA COMBINATION 

PEČIUS, anglinis ir gesinis — .ma
žai vartotas—nebrangiai. Atsišau
kite po 3:00 popiet. 7030 So. .Rock- 
well St., HEMlock 0630.

PARSIDUODA RAKANDAI, be
veik nauji labai pigiai. Savininkai 
apleidžia miestą. Jums kainuos 
labai mažai. Ateikit še.štadiepį ir 
sekmadienį. 3356 So. Emerald.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PĄRSIDUODA GROSERNĖS biz
nis, išdirbtas per daug metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Pašaukite Tel. LAFayette 5496.

VAISTINĖ PARDAVIMUI. Gerai 
prekėmis sukrauta. Bargenas už 
$1800 cash. Priežastis — nesveikata. 
Šaukite PULlman 10038 tiktai po
piet.

SPECIAL PARDAVIMUI bučer- 
nė labai geroj vietoj, daro gerą 
biznį. Arba mainysim ant kitko, 
šaukite YARds 5118, 3553 South 
Halsted St.

SCHOOLS AND 1NSTRUCTIONS 
_____ 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 DRAFTAVIMAS 
— 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 AVE. 

Chicago, III. 
LONgbeach 3734

VVHOLESALE “ FURNITURE 
Rakandai ir Įta^i Pardaviinui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

PROFESSIONAL SERVICE
Profesionalis Patarnavimas ‘

AR TURITE FISTULĄ arba he- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskit štampuotą 
konvertą. H. K. Bergman, P. O. 
Box 56, Chicago, III.

4 fl. po 5 kamb. Marųuette Par
ke. Kaina tik ....................  $14,600

6 fl. moderniškas apartamentas, 
Kaina $17,500; įmokėti $5,000.

8 fl. stiprus namas. Kaina 
tik ...........  $19,000

10 fl. moderniškas namas, Mar-S 
ąuettc Parke. Kaina .......... $25,500

13 fl. apartmentas, gerai procen-* 
tuojas. Kajna tik .............  $24,500

štoras ir 6 kamb. fl. apšildomas/ 
Kaina tik ........................... $6,600

5 kamb. katežas ir 3 lotai —« 
Mountgreenvvoode. Kaina.... $3,600

4 fl. 2 po 5 ir 2 po 4 kamb^ 
Lotas prie šalies. Kaina .... $5,800

Darbo žmogui kąsnis. •
Bučernė ir Grosernė, randasi ant’ 

privatiškos gatvės — Brighton- 
Parke. Svarbi priežastis verčia .par-’ 
duoti už’ žemą kaina.

DėĮ~ platesnių, informacijų kreip
kitės pas:

K. J,. MACKE-MAČIUKAS ’T’ 
2346 W. 69th St. 2-ros lubos.

Tel. PROspect 3140.
DIDELf BARGENAI ’

2 flatų mūrinis po 6 kambarius*, 
karšto vandens šiluma, ekstra lo
tas, arti 32-tros ir Emerald. *»

12 flatų, 11 metų senumo, šty£ 
mo šiluma, 8 flatai po 4 kambarius** 
4 po 5. Rendomis $6500 į metus£ 
Kaina $21,500.

10 flatų. 12 metų senumo, 7 po
4 kambariuš, 3 po 5. Rendomi£ 
$5.500 į metus. Kaina $17,500.

PAUL and SIRUS *
3553 So. Halsted St.,

Tel. YARDS 5118. *
3 FLATAI IR TAVERNAS, ge

roje vietoje, biznis išdirbtas. Par
davimo priežastis — kitas biznis. 
2552 W. 63rd St.

40 AKRŲ, GRETA golf course. 
Arti ežerų. Kaina $4,000. THOS;’ 
BROMPTON, Lake Vilią, III.

PARDAVIMUI
8 flatų mūrinis, štymu apšildo

mas, su garažu. $13,500, išmokėji
mais, ' 'i.

6 flatų mūrinis, štymu apšildo* 
mas, arti gatvekarių, tik $14,000, 
lengvais išmokėjimais.

3 flatų mūrinis, apšildomas, 4 
kambarių, tik $7,500.

Gerai įsteigta grosernė su nuo
savybe. Nėra konkurencijos. Parsi- 
duos labai prieinamai.

Road House, tavernas, lunch- • 
room, gąsdino stotis su 60 akrų 
farma. Gražus budinkai, geri gy
vuliai. Daro gerą biznį .per visus 
metus, net geresnį vasaros metu. ' 
Parduos pigiai arba mainys ant 
nuosavybės mieste.

Mes jums užtikriname greitą ir 
teisingą patarnavima.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St. 
Tel. PROspect 6025.

MARQUETTE
MANOR

AUKŠTOS RŲŠIES 6 apart- 
mentų muro namas, randasi prie 
pietvakarių kampo 62-ros ir South .. 
Albany Avė. 12 flatų po 4 kamb. <• 
ir 4 po 5. Nuosavybė puikiam sto- ‘ 
vy ir 100% išrėnduota. Rendomis 
per metus $7,506. Bargeno kaina 
lengvais išmokėjimais.

STANLEY REALTY
COMPANY, \

179 W. Washington St. ■.
Telefonas: ::

RANDOLPH 7055. j



NAUJIENOS, Chieago, III. šeštadienis, vasario 1, 1941

PRISIPAŽINO MIRTINAI SUMUŠĘS 
BRIDGEPORTIETI PETRĄ ŠIRVIDĄ

Einant į spaudą iš patikimų šakinių atėjo pranešimas, kad 
vienas bridgeportietis prisipažino pereitą antradienį mirtinai su
mušęs 52 metų lietuvį, Petrą Servey-širvidą.

Asmuo, kuris prisipažino, WiEiam Schullz, irgi yra lietu
vis, ir gyveno viename name su širvidu, adresu 820 Wcst 35th 
Street.

Schultz yia po areštu. Jis prisipažino, kad pereitą antra
dienį širvidą labai smark ai sumušė, kai tas apkaltino jį “vo
gimu malkų”, žaizdų rezultate širvidas netrukus mirė apskri
čio I gon nėję.

šiandien širvidas yra laidojamas iš S. P. Mažeikos koply
čios, 3319 Lituanica avenue, šv. Kr z mero kapinei e.

labai Įdomi Ch-gcs 
Ugniagesių Paroda

Atsidaro šiandien; įžanga 
la’sva

Šiandien penkiolikei d’enų 
(iki vas. 15) Commonweallh 
Edison rūmuose. 72 W. Adams 
strect, atsidaro labai įdomi 
Chicagos ugniagesių paroda, 
kur os tikslas yra parodyti ko
kios yra moderniškos priemo
nės gaisrams kovoti, ir kaip 
gaisrų išvengti. Valandos nuo 
9 iki 5. Įžanga laisva.

Parodoj parodys kaip ug ia* 
gesini gauna aliarmus, kas ta
da įvyksta šaukiamoj gaisro 
stotyje, kaip gaisrai buvo ko- 
ojami praeityj, etc.

ŠIANDIEN 110 METŲ 
AMŽIAUS

Chicagietė Sarah Jane Swan- 
son, 9855 Exchange avenue, 
šiandien švenčia savo ne 100, 
bet 110 gimtadienį. Ji turi 2 
pra-pra-pra-anukus. Mėgsta ra
dio klausyti ir mėgsti.

Naujos Harvester 
Streiko Derybos 
Pirmadieni **

Padėtis K tose Dirbtuvėse 
Nepasikeitė.

Naujos C..LO. ir Lite: naticnal 
Ilaives.cr derybos dėl streiko, 
k hisio Ci.icagos t ak oriu d rie
tuvėje, įvyks pirmad.enį.

Pasitarimui abi puses suvedė 
federalis aibitrator.us Ro.icLey, 
bet do ybos buvo atidėtos kai, 
Lendi o\ė s pranešimu, “susirgo 
vilnis jos atstovų deiy om .’

Prie Dirbtuvės Ramu.

Prie traktorių dirbtuvės, 31st 
ir \Vestern, vakar buvo ramu, 
ir nesitikima, kad bus susikir
timų tarp pikietininkų ir sargų 
ar s t reik a laužiu.

Padėtis kitose dviejose Har
vester dirbtuvėse, McCormick, 
prie 26th ir \Vestern, ir West 
Pullmane, vakar nepasikeitė 
Tų dirbtuvių viršininkai atme
tė viltos lokalų reikalavimus 
derėtis dėl algų, bet unija pa
lauks su streiku iki po pirma
dienio derybų dėl traktorių 
dirbtuvės.

Streikas turi palietęs apie 6,- 
500 darbininkų, o streikuoja a- 
pie 5,500.

Liet. Deklaracija 
Prezidentui Kabės 
Hyde Parke, N. Y.
Pagamino Po Fotostatinę Kopi

ją Delegacijos Nariams.
Viktoras Sholis praneša iš’I 

Washingtono, kad lietuvių de
legacijos deklaracija, kuri buvo 
įteikta prezidentui F. D. Roo- 
sevelui, spalių 15 d., bus įdėti 
į rėmus, ir pakabinta prezden- 
to rezidencijos knygyne, Hyde 
Parke, N. Y.

Bus Muziejus.
rooseveltas yra pavedęs tą 

namą federalei valdžiai ir ten j 
bus įsteigtas muziejus visų is
torinių dokumentų iš jo admi
nistracijos laikų.

V. Sholis toliau praneša, kad 
Baltasis Namas pagamino de
klaracijos fotostatines kopijas 
ir pasiųs po vieną visiems lie
tuvių delegacijos nariams.

Tarp kito ko jis priminė, 
kad “gal lietuviams bus įdomu 
žinoti, jog gintarinė dėžutė, ku
rią delegacija įteikė preziden
tui dovanų, lebepuočia jo raš 
tinęs biurą”.

Apleidžia Komercijos Dept.
Iš kitų šaltinių teko patirti, 

kad p. Sholis kaip šiand en, 
vas. 1 d., apleidžia Komercijos 
Departamentą, į kurį jis buvo 
paskirtas buvusio komercijos 
sekretoriaus, Harry Hopkins’o.

(Hopkins dabar yra asmeni
nis prezidentto Rooseve to ob- 
servatorius Anglijoje,’o Komer
cijos departamentą valdo Jesse 
Jonės, R.F.C. viršininkas).

P-s Sholis turi kelis pasiūly
mus iš radio tinklų, pramonės 
ir Kirkeby viešbučių Chicagoje 
(Drake ir Blackstonc), bet dar 
nėra nutaręs kurią darbo šaką 
pasirinks.

Įžymenybės Baltajam Name F. D. R. Gimtadienį Mini.

NAUJIENŲ-ACM e TPlpnboh
Amerikos kino, scenos ir operos garsenybes Baltajam Name, kur nuvyko švę

sti Prezidento Rodsevell’o gimtadieni. Iš kaires dešinėn, sėdi: . Edna Slihvell, 
Deanna Durbin, Mrs. C. C. Pettijohn, Maureen O’IIara, Kay Aldridge, Mrs. Roosc- 
velt, NJargaret Davis, Carol Ann Berry, Mrs. I.auritz Melchior, ir Mrs. Davė Mc- 
Coach. Stovi, iš kairės dešinėn: Preston Fostėft Tom Harmon, J. C. Flippen, Ancly 
Kelly, Glenn Ford, I.auritz Mėlchior, Meįvin Hazęn ir Wallace Berry.

Mokės Dar Nuo 3 
fki 12% Dividendų

Užsidariusių bankų rcceiveris 
skelbia, kad žemiau paduoti 
Cook apskričio bankai mokės 
savo depozitoriams nuo 3 iki 
12% dividendų, po to likvidaci
ją užbaigs. Bankai yra:

Citizens State of Melrose
Park
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su vaidinimu 3 afyu komedijos

Citizens State of Chieago 
Columbia Statės Slvings 
Commeręial Bank of Chieago

Heights , r ; ....
Cpmmomvealth Trust
Cottagė Grove Statė ir 
Cragin State.

© Nukritusi nuo 38-to iki 28- 
to aukšto Skyline rūmuose, 157 
N. Wells, užsimušė nežinoma, 
jauna moteriškė.

PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

Likvidavo Kasyklos 
Streiką ■

GALESRURG, III. — 100 ka
sėjų grižo į darbą Thermal Coal 
Mine kasyklose, prie Knoxville, 
III., likvidavus streiką sutarties 
pasirašymu tarp operatorių ir 
AFL angliąkasių unijos. Kito
se kasyklose prie Knoxvii*ie 
streikas tebeina.

Surinko Chicagoj 
$100,000 Vaikų 
Paraližo Fondui
Nusisekė Dariaus-Girėno Posto 

Rengti šokiai.
Herbert J. Lorber, preziden

to Infantile Paralysis Fondo 
viršininkas Chicagoje, apskai
čiuoja, kad viso Chicagoj ir 
Cook apskrityje kovai su vaikų 
paraližu buvo sukelta apie 
$100,000.

Daugiausia įplaukų davė į- 
spudingas balius, užvakar, Sher- 
man viešbutyj, kur buvo apie 
5,000 žmonių.

Ir Lietuviai Prisidėjo.
Prie Fondo šiemet nemažai 

prisidėjo ir lietuviai. Keliolika 
dolerių fondui davė ristynes, į- 
vykę trečiadienį, Ashland Bau- 
levard Auditorijoje, ir keliolika 
dolerių pelno bus davę ir šo
kiai kuriuos Fondo naudai už
vakar surengė Dariaus-Girėno 
Postas savo salėje, žmonių bu
vo nemažai.

Bandys Atgauti 
Nuo Zurio $8S6.95

Miesto teismo civiliame sky
riuje vakar buvo užvesta byla, 
paliečianti teisėją John T. Zif- 
ris, .kuris dabar klauso bylų ra- 
ketierių teisme;

Skundėjai reikalauja civilio 
teismo įsakyti Zurini atiduoti 
jiems $886.95, kuriuos jisai at
sisakė sugražinti šešiems žmo
nėms, kurie buvo suimti laike 
kratų “bukių” įstaigose.

VAKAR CHICAGOJE
□

• Savanoriai gaisrininkai 
Nottingham Parke, Ilk, šiandien 
didžiuojasi. Iš degančio namo 
ties 7142 West 73rd Street, jie 
išgelbėjo 7-is mažus vaikus, vy
riausią 5, jauniausią — 16 mė
nesių. Gaisras kilo M. Finch na
muose, kai jie buvo išėję į sve
čius. Vaikai kokiu tai budu už
degė lovą.

e Į 18 minučių trys ginkluo
ti piktadariai apiplėšė tris mai
sto krautuves Northsidėje: N. 
Laikeno, 2659 Evergreen, J. 
Wala, 2157 Evergreen ir J. Pi- 
turzski, 1014 N. Winchester. 
Nuo visų trijų susirinko $180.

• Nežinomi piktadariai va
kar rytą pasivogė kelioliką do
lerių iš valgyklos, ad. 161 W. 
North avenue, ir pabėgdami ją 
padegė.

• Ties 15 S. Racine trys jau
nį berniukai atėmė pinigus nuo 
32 metų Pauline Roberts, 2642 
Cortez. Ji laukė gatvekario.

© Motorui sugedus, vakar 
su lėktuvu prie Soldier’s Field 
nusileido lakūnas Pierce O’Car- 
roll. Tai kelintas toks atsitiki
mas, kad lėktuvai nutupia Sol- 
dier’s Field apylinkėje.

• Jei įdomu — štai kelios 
skaitlinės. Pernai turėjome 173 
debesuotas dienas,. 107 — šiek- 
tiek apšiniaūkusias', d tik 93 — 
pilnai giedras dienas.

• Union stotyje policija su
ėmė du berniukus, 11 metų 
Teddy Matusiewicz, 1438 No. 
Bell, ir 12 m. Lawrence Ahl- 
strom, 1432 N. Bell. Jie turėjo 
vieną revolverį. Aiškinosi, kad 
norėjo pabėgti iš namų — ir va
žiuoti “zuikių šaudyti”.

O Federaliai agentai konfis
kavo slaptą degtinės varyklą 
ties 4421 S. LaSalle ir suėmė 
septynis jos savininkus: Harry 
Anderson, William York, Tonis 
tavender,, Jack Soroka, Hany 
Segal,1 M ii ton Gladstonė, ir Eli 
Frank. Visi laukia teismo.

© Trys iškalbingi vyrai atėjo 
pas Mrs. Frances Skupien, 3350 
N. Bell, ir pardavė jai labai 
brangių kailiukų už $600. Va
kar ji paprašė policijos vyrų 
ieškoti ir bandyti pinigus jai 
atgauti. Kailiukai beverčiai.

© 52 metų chicagietė Mary 
Braza nusilaužė abi kojas ir 
įsjlauže kelis šonkaulius nukri
tusi nuo eleveiterio traukinių 
platformos prie Kedzie ir Roo- 
sevelt Road.

• Illinois gvardijos 33-čia 
divizija skelbia priimsianti 3,- 
219 rekrutus divizijai padidin
ti iki autorizuoto skaičiaus. Ko
vo 5 d., ji pradės federalę tar
nybą. Aplikacijas reikia priduo
ti ad. 7 South Dearborn.

• Kai žmona užvedė divor- 
są ir užareštavo jo baldus, 34 
metų chicagietis Alfred Neu- 
mann, 39, išėjo iš lygsvaros, ir 
vakar nusišovė savo namuose, 
ad. 4620 N. Kedvale avenue.

• Nacionalis saugumo komi
tetas skelbia, kad nelaimėse per
nai 96,500 žmonės buvo užmuš
ti, o 9,100,000 sužeisti. Dau
giausiai žuvo automobilių nelai
mėse, ir įvairiose nelaimėse na
mie.

• Chicagos federalis teismas
ruošiasi atimti pilietybę 40-čiai 
Chicagos nacių, kurie priklausė 
prie Bundo, ir dabar gyvena 
Vokietijoje. Dviems kitiems pi
lietybę jau atėmė...... ...................

Šį Kartą Wenskaus 
Komanda Laimėjo

Po kelių liūdnų nepasisekimų 
George Wen.skaus vedama Lo- 
yola krepšininkų komanda gą- 
liau parode, kad ji gali smar
kiai lošti.

Užvakar vakare ji supliekė 
Chicagos universiteto krepšinin
kus, 47-27. ’




