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ITALAI BĖGA VISIŠKAI DEMORALIZUOTI 
----------- ,---------------- į ų

Maršalas Graziani nepajėgė suorganizuo
ti pasipriešinimo Bengazi mieste

LIETUVIŠKON MOKYKLON GRŪDAMOS 
RUSIŠKOS KNYGOS

KAIRAS, Egyptas, vas. 7 d. 
— Britų karo vadovybė prane
ša, kad Bengazi, paskutinė ir 
stipriausia italų tvirtovė rytų 
Lybijoj, britų kariuomenės ta
po paimta šiandien.

Didelė Mussolini kariuomenės 
dalis bėga vieninteliu plentu į 
Tripoli, o kitos italų dalys bri
tams j nelaisvę pasiduoda be 
mūšio.

Visa italų kariuoipenė yra 
visiškai desorganizuota, moralė 
labai nukritusi ir jokiam pasi
priešinimui netinka. Nelaisvėn 
paimti karininkai tvirtina, kad 
maršalas Gražiam nuorėjo su
organizuoti pasipriešinimų, bet 
buvo bejėgis.

Labai daug prisidėjo britų 
aviacija, kuri bombardavo ita
lus be pertraukos. Italai laukė 
vokiškų lakūnų, manė, kad jie 
pakels karių nuotaiką, bet bri
tai ir juos išvaikė.

Nelaisvėn paimtų italų skai
čius yra labai didelis. Karo va
dovybė dar neturi konkrečių 
davinių, bet jis .siekia kelis tuk
siančius.

Britų aukšti karininkai mano, 
kaį italai stengsis stipriau pa
sipriešinti pačiame Tripoly fe. 
šis paskutinis italų miestas ran
dasi 400 mylių atstumoj nuo 
Bengazi.

Britai puolė Bengazi iš dvie
jų pusių. Juros pakraščiais ir

WEYGAND NEDUAS NACIAMS BAZIŲ
Nutarimas paskelb

tas per radiją
VICHY, Francuzija, vas. 7 d.

— Gen. Maxime Weygand, kal
bėdamas francuzų vyriausybes 
vardu, pareiškė, kad gandai buk 
francužai atiduosią vokiečiams 
karo bazes Tunisijoj, nealatin- 
ka tikrenybę.

Taip pat neleis vokiečių ka
reiviams ten išlipti, kad gale- 
tų vykti į Lybi ją.

Weygandas yra francuzų ka
ro jėgų viršininkas Afrikoje ir 
šiuos pareiškimus padarė per 
radiją Alžerijoj.

Francužai neduos 
naciams savo laivyno

VICHY, Francuzija, vas. 7 d.
— Admirolas Darlan yra pasi
ryžęs neleisti iš savo rankų 
francuzų karo laivyno minis
terijos. Jis neatiduos francuzų 
karo bazių nei vokiečiams, nei 
italams, nei 'britams.

Jeigu bus bandoma jėga im
ti karo laivai, tai bus duotas 
įsakymas gintis.

Blogiausiu atveju karo laivai 
bus paskandinti. Darlanas įta
kingas karo laivyne. Jį palaiko 
admirolai.

Fašistai stengiasi 
paveikti Petainą 

ROMA, Italija, vas. 7 d. — 
Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris nuvyko į Vichy. Ten 
jis mano susitikti su nacių fiu
reriu.

Jie mano padaryti didelį

monstracijos kreipiamos prieš 
britus, bet ne prieš amerikie
čius.

Šiandien studentai visai ne
priartėjo prie ambasadas. Jie 
stoviniavo gretimose gatvėse.

dėmesio į artimųjų vakarų 
amerikiečius, , kur hitlerizmas 
yra įleidęs savo šaknis.

Demokratai mano, kad Will- 
kie gali paveikti minėtus Hitle
rio Šalininkus. /

plentu iš dykumos. Daug prisi
dėjo britų karo laivynas ir avia
cija.

Italijos fašistams lai yra la
bai smarkus smūgis, nes Ben
gazi buvo skaitoma viena stip
riausia italų kolonija. Ten gy
vena keli tūkstančiai italų, ku
riuos Mussolini prievarta išsiun
tė. Fašistų valdžia įdėjo daug 
milijonų Bengazi pagerinimams 
įvesti.

Britai mano, jog Bengazi pra
radimas atsilieps į visą Italijos 
vidaus gyvenimą. Tai labai pa
veiks ir Afrikos gyventojus.

Eritrėjoj britų kariuomenė 
paėmė nelaisvėn 3,500 italų. Be
laisvių italų skaičius didėja, nes 
dykumose paklydę kareiviai pa
tys pasiduoda britams.

Kartu su italų kariuomene 
traukiasi ir ten apsigyvenę ita
lai. Jie paliko savo ukius ir te- 
ga su šeimynomis. Jie bijo, kad 
vietos gyventojai nepradėtų 
keršyti už anksčiau italų pada
rytas skriaudas.

ROMA, Italija, vas. 7 d. — 
Italų vyriausybė paskelbė, kad 
Italija tęs kovą prieš britus net 
ir tuo atveju,’ jeigu ji neteks" 
visų savo kolonijų.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
manoma, jog tuo norėjo pasa
kyti, kad italai nutrauks pa
sipriešinimą Afrikoje.

spaudimą į seną maršalą. Vo
kiečiai pareikalavo francuzų 
laivyno ir karo bazių Afriko
je.

Taip pat nori, kad francuzų 
kareiviai bendradarbiautų su 
“ašimi”. Suvažiavę valstybės 
vyrai mano įtikinti seną mar
šalą.

Ispanai padeda spau
sti franeuzus

ROMA, Italija, vas. 7 d. — 
Jeigu francužai nesutiktų paten
kinti vokiečių reikalavimų, tai 
visa Francuzija atsidurtų labai 
kritiškoje, padėtyje.

Ispanai yra pasiryžę įleisti 
vokiečių kariuomenę į savo Ma
roko, kad iš ten galėtų pulti 
franeuzus.

Italija perleido Siciliją vokie
čiams. Iš ten vokiečiai gali la
bai lengvai pasiekti francuzų 
Tunisiją. Italai mano, kad fran- 
euzai patenkins nacius.

• -..t • u

Demonstracijos prieš 
Amerikos konsulatą

ROMA, Italija, vas. 7 d. — 
Vakar ir šiandien fašistų įsa
kymu mokyklų jaunimas sten
gėsi demonstruoti prieš Ameri
kos konsulatą Romoje. Valdžia 
pastatė kareivius, kad namai ir 
tarnautojai butų apsaugoti.

Vienas studentas pareiškė 
konsulato tarnautojui, kad de-

ITALAI SUIMTI TIES BARDIA VEDAMI STOVYKLON

Keli šimtai italų kareivių, kuriuos anglai suėmė ties Bardia, vedami į kali
nimo: stovyklą užmiesty. Anglai šakoki paėmė Bardia mieste net 38,000 nelaisvių.

Europoj mirtingu
mas didėja

NEW YORK, N. Y., vas. 7 
d. — Turima žinių, kad Euro
poje mirtingumas didėja, visai 
neskaitant kare žuvusių žmo
nių. Visose valstybėse labai 
smarkiai plečiami šiltinė.
-^Ypatingai -

šta nuo šiltines Rumunijoj. Vie
tomis ištisus kaimus išguldo 
Lenkijoj ir Vengrijoj.

Mirtingumas yra labai dide
lis Amsterdame ir Kopenhagoj. 
Uogas maistas yra šiltinės prie
žastis.

Winant netrukus iš
važiuos Anglijon

WASHINGTON, D. C., vas. 
7 d. — Turima žinių, kad Wi~ 
nant netrukus išvažiuos į An
gliją, paskirtai vietai užimti-.

Jis turi pasitarti su preziden
tu ir su užsienio departamen
to sekretorium bei aukštais val
dininkais.

Iš PARYŽIAUS ŽYDŲ ATIM
TOS KRAUTUVĖS

VICHY, Francuzija, vas. 7 d J 
— Pranešama, kad nusavinta 
21 didelė prekybos firma Pary
žiuje. Jos priklausė žydams.

Dabar šios bendrovės perduo
damos arijų kilmės direkto
riams. Nusavintųjų skaičiun įei
na pagarsėjusios Galeries La- 
fayette, Raoul, Cecil ir kitos.

Tai buvo didžiausi magazinai, 
kuriuose galėjai įsigyti įvairiau
sių prekių.

AMERIKOS VOKIEČIAI PA
TENKINTI WILLKIU

NEW YORK, N. Y., vas. 7 d. 
— New Yorke šiandien vyksta 
Amerikos vokiečių demokratų 
kongresas. Jie pasiuntė Willkiui 
telegramą prašydami, kad jis 
pasistengtų įrodyti hitlerizmo 
pavojų 25 milijonams Amerikos 
vokiečių.

Ypatingai reikia kreipti daug

HILLMAN PATENKINTAS DARBO SANTY
KIAIS APSAUGOS REIKALUOSE

Nesusipratimai grei- Britu orlaivius ga 
tai išsprendžiami

WASIIINGTON, D. C., vas.
7 d. — Sidney Hillman spau
dos atslovanfš šiandien pareis-. 
K Tad jis ra labai patenkin-1 
tas darbo santykiais visuose 
krašto apsaugos reikaluose.

Praeitais metais streikų bu
vo labai mažai, kiekvienam dar
bininkui išėjo-mažiau, negu dvi 
valandos.

Darbdaviu ir darbininku san
tykiai geri, todėl nėra reikalo’ 
naujų įstatymų griebtis. Nesu-1 
sipratimai buvo labai lengvai I 
ir greitai išsprendžiami.

mins Amerikoje
WXSHINGTON, I). C., vas. 

7 d. — Planuojama pradėti 
Amerikos--- dirbtuvėse gaminti 
britų Hawker Tornado — žval
gybinį ir puolamąjį lėktuvą.

Aviacijos žinovai tvirtina, 
kad tai yra geriausias lėktuvas 
priešui naikinti.

Ligi šiam metui britams bu- 
; vo gaminami Amerikos inžinie
rių suplanuoti lėktuvai. Dabar 
bus gaminami britų inžinierių 
pastatytieji. x

Planuoja darbus ka
ro pabaigoje

\VASHINGTON, I). C., vas. 
7 d. — Prezidentas Rooseveltas 
spaudos atstovams šiandien 
pranešė, kad jis planuoja dide
lius viešus darbus karui pasi
baigus.

Jis žino, kad ginklų dirbtu
vės bus uždarytos, kareiviai pa
leisti, daugelis bus be darbo,' ham.
todėl iš anksto tais bedarbiais! Kiti atstovai mano, kad ne- 
ir rūpinasi. | reikia daryti šios išimties, nes

Planuoja tokius viešuosius “Rusija kol kas dar oficialiai 
darbus, kurie vyriausybei apsi-! neprisidėjo prie Berlyno-Romos- 
mokčs ir sugrąžins dalį įdėtų j Tokio “ašies” valstybių sąjun- 
kapitalų. gos”.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų atvežtos didžiulės patrankos pradėjo apšaudyti Va- 

lonos uostą. Italai nelaukė tokio smūgio, nes fronto linija ga
na toli.

— Britų kariuomenė užėmė kelius kitoje Bengazi pusėje 
ir iš provincijos gilumos besitraukiančius italus ima nelaisvėn.

— Bulgarijoj bijoma, kad Rumunijoj įsistiprinę naciai ne
pradėtų puolimo. Bulgarų kariuomenė traukiama prie Rumu
nijos sienos.

— Harry Hopkins, asmeniškas prezidento atstovas, šian
dien išskrido iš Londono. Jis mano pasiekti New Yorką už 
trijų dienų. >

— Visa francuzų spauda kartoja gen. Weygando žodžius, 
kad francužai neduosią karo bazių vokiečiams.

— Kongresas mano aprėžti ginklams skolinti įstatymą ta 
prasme, kad prezidentas negalės peršokti 7 bilijonų dolerių su
mos skolindamas ginklus.

' — Italų spauda didelėmis raidėmis atspaude lakūno Lind-
bergho žodžius, kur jis . tvirtina, kad britai negali laimėti karo.

— Abisinijoj britai ir neguso kariuomenė artėja prie Tsa- 
na ežero. v

— Vichy valdžios atstovai skelbia, kad italų diplomatas 
Volpi tikrai buvo Paryžiuje ir stengėsi išgelbėti 100,000 italų 
kolonistų Abisinijoj. Britai sutiko apsaugoti baltuosius.

Sovietams nepada
rys išimties

WASHINGTON, 1). C., vas. 
7 d. — Respublikonas Tinkham 
pasiūlė uždrausti prezidentui 
skolinti ginklus sovietų Rusi
jai.

Stalino rankos kitų tautų at
žvilgiu yra tiek pat kruvinos, 

'kaip ir Hitlerio, pareiškė Tink-

Rusą autoriams duo
dama daug vietos
KAUNAS, Lietuva, vas. 7 d. 

— švietimo komisariatas grū
da į lietuviškas mokyklas ru
siškas knygas ir įsakinėja mo
kytojams dėstyti apie rusų ra
šytojus.

Valdžios įsakymu išleista nau
ja '“lietuvių literatūros chresto
matija”, kurioje yra* daugiau 
rusiškų autorių ištraukų, nęgu 
lietuviškų.

Ypatingai daug ištraukų pa
daryta iš M. Gorkio ir A. N. 
Tolstojaus veikalų. Minėtos chre
stomatijos pryšakyj įdėtos Le
nino ir Stalino ikonos.

Kalnuose graikai 
eina pirmyn

ATĖNAI, Graikija, v:-.3. 7 d.
— Nežiūrint į dideli lietų, grai
kų kariuomenė pasistūmė pir
myn keliose kalnų vietose.

Graikų ir britų aviacija la
bai smarkiai bombardavo italų 
karo medžiagos sandėlius, ku
rie buvo netoli fronto linijos.

Italai bandė pulti kai kurio
se Tepelėni vietose, bet grai
kai visur juos atmušė. Naujai 
atvaryti italai labai gerai gink
luoti, turi daug kulkosvaidžių.

Naciai areštavo 
35 olandus

HAGA, Olandija, vas. 7 d.
— Hilversum apylinkėje buvo 
sužeistas vienas vokiečių karei
vis. Nacių karo vadovybė areš
tavo 35 apylinkės gyventojus.

Juos laikys kalėjime, kol iš
aiškins šoviką. Jeigu šūviai pa
sikartos, tai areštuotųjų skai
čius bus žymiai padidintas.

PRASIDĖJO SIAMO IR FRAN
CUZŲ TAIKOS DERYBOS
TOKIO, Japonija, vas. 7 d.

— Užsienio reikalu ministeris 
Matsuoka šiandien atidarė Sia
mo ir francuzų derybas dėl In- 
dokinijos incidentų.

Matsuoka pareiškė, kad Azi
joj yra reikalinga taika ir ja
ponai nenori mažam pasienio 
konfliktui leisti išsivystyti į ka
rą.

Siamo atstovai pareiškė, kad 
jie yra pasiryžę bendradarbiau
ti su japonais taikai Azijoj įgy
vendinti.

Britai padegė inva
zijos uostus

LONDONAS, Anglija, vas. 7 
d. — Britų aviacija padegė ke
lis nacių invazijos uostus.

Ypatingai nukentėjo Boulog- 
ne, Dieppe, Dunkirkė ir kiti uo
stai, kur naciai turi sutraukę 
dideles karo jėgas. Išgriautas 
Calais ir Fecamp uostai. Pa
skandinti juose sutraukti lai
vai.

Puolimas buvo padarytas la
bai blogame ore, vokiečiai vi
siškai jo nelaukė.

ORAS
Snigs.
Saulė teka 6:56 v. r., leid

žiasi 5:12 v. v.

Vilniuje atidarytas 
lenkų teatras

VILNIUS, Lietuva, vas. 7 d.
— Vilniuje atidarytas lenkų tea
tras, kuris patalpintas buv. “Uo
lios” rūmuose.

Anksčiau šiuose rūmuose be 
kino teatro buvo dar dvi krau
tuvės, restoranas, valgykla ir 
kitos įstaigos.

Šių patalpų remontui išleista 
per 4 milijonus litų.

Keisti laikraščių 
skelbimai

KAUNAS, Lietuva, vas. 7 d.
— 53 “Tarybų Lietuvos” nu
mery’je įdėti šie skelbimai, ku
rie patys už save kalba.

Raudonosios Armijos pro
spekte pasmestas vienas kalio
šas. Savininkas prašo ji gražin
ti ir prižada suteikti gerą at
lyginimą.

Kazys Ripskis pametė mar
gą plunksnakotį, žada labai ge
rą atlyginimą, jeigu radėjas 
sugf«ąžintų. Kitas žmogelis gy
venąs Vilniuje nori pirkti plunk
snakotį Kaune.

Valdininkai skun
džiasi

VILNIES, Lietuva, vas. 7 d. 
— žemės ūkio komisariato val
dininkai skundžiasi, kad jiems 
tenka dirbti net ligi 10 arba 
12' valandos vakaro poilsio die
nomis. Net ir taip dirbdami vai
dininkai nesuskumba atlikti sa
vo pareigų.

Iš skundų matosi, jog tame 
komisariate padarytas perorga
nizavimas “iš pagrindų” ir nie
kas nieko nežino ir nieko ne
supranta.

Provincijos koperatyvų tar
nautojai nusiskundžia, kad 
jiems tenka į dieną dirbti ma
žiausia po 14 valandų. Net ir 
poilsio dienomis turi dirbti.

Išvažiavo Maskvon 
instrukcijų gauti

VILNIUS, Lietuva, vas. 7 d. 
— švietimo komisariato meno 
reikalų valdybos viršininkas A. 
Rūkas ir dailininkas Maskevi- 
čius išvyko į Maskvą gauti in
strukcijų.

Jie nori patirti iš tiesioginių 
savo viršininkų kaip reikia per
organizuoti sovietiškąjį meną 
okupuotoje Lietuvoje.

PILDOME 
1940 
INCOME TAX 
BLANKAS

Raštinė atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais— nuo 8 iki
6 vai. vakaro.
Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.
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Laiškas iš Lietuvos
(šį laišką gavo p. Joe Buloth iš E. St. Louis, III., nuo 

savo giminaičio iš Lietuvos. P-as Bulolh sako, jog Smeto
nos režimo laikais jo giminaitis sėdėjęs kalėjime. Kart
kartėmis jis pasiųsdavęs jam pinigų čekiais. Ir ka’ėjiine 
būdamas giminaitis neturėjęs /vargo čekius išmainyti, bet 
dabar jau visai kas kita. Apie dabartinį gyvenimą ir var
gus jis rašo savo laiške, kurį žemiau spausd na ne.—Red.)

Amerikiečių laiškai cenzūruojanti. — čekio i emaine. — 
Metai buvo labai navatni. — žfhcnes labai serga.— 
Maistas brangsta. — Už 1 dolerį moka net 30 litų. 
— Drabužių tiesiog negalima gauti. — Prhšo dra
bužių ir skuros čeverykams.

... Su didžiausiu ilgesiu ir 
meile sveikinu jus tolimoje 
Amerikoje gyvenančius. Svei
kinu dėdienę ir brolį Vytautą. 
Visiems jums reiškiu didžiau
sią padėką. O kaip labai 
džiaugtųsi širdis, kad tą pa
dėką možnėtų pasakyti ne per 
laišką, bet gyvu žodžiu- Tai 
tada būt daug ko apsakyti ir

Gavau nuo jūsų

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygyedystės, Stcnograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių Mokykla
816 W. 33rd Place, Chicago, III.

Giltinės Kaukė Sutrukdė Debatus

ček| 5 doleriams. Ir gromata 
buvo neatplėšta, vo kiti žmo
nės kaip gauna iš Amerikos,

tai,

re'.iohę pirma-

Už- 
ih a-

AUDITORIUM
RESTAURANT

kiu tai nuėjau į banką, kad 
išmokėtu litais. Bet dabar ban
kas atėmė iš manęs tą čekį 
ir pasakė, kad laikyti su sa
vim nemožna. O pinigus 
sako, tada užmokėsime, 
nies gausim iš Amerikos, 
mokėjau 1 litą, tai išdavė
ža raštnką ir dabar lauksiu 
su abejonėmis labai didelėmis-

Toliau, mielas dėde, jus pra
šot apie Lietuvos gyvenimą 
(parašyti), tai turiu šitokių 
patyrimų, šiemet metai Lietu
voje labai naVatni. Vasara 
buvo labai karšta, o praeitoji 
žiema labai šalta. jSudžiuvo 
peršalę sodų medžiai ir vaisių 
niekur neužaugo. Javai labai 
prastai užaugo, tai visur ūkiuo
se trūksta pašaro dėl gyvulių. 
Žmonės labai silpni ir jų pil
na ligoninėse. Maistas labai 
brangsta. Sviestas 7 litai už du 
svarus, na o darbininkas per

■-■s

l!®8 yjAįt. A;

■į. ■ 1. '

NAIUIENŲ-AOME Photo
Jauna moteris (vidury), kuri užsidėjus giltines kaukę 

atsistojo atstovų buto galerijoj per N r. 1776 biliaūs deba
tus ir pradėjo šaukti, kad “Aš per visą šalį pereisiu!” 
detektyvo ir policijantčs vedama. Ji pasisakė esanti Mar- 
garet Russell iš Ncw Yorko.

3131 So. Haistcd St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav. /

Amerikos ,čekį bankas iš- 
už vieną dolerį 
95 centus; kitaip 
nemožna. Na o 
grynais pinigais

moka 5 litus 
čekį p ra duot 
jei kas turi 
dolerj, tai už vienų gauna nuo

Medžiagos dėl drapanų krau

n Į toje vietoje. Bet W. ir J. 
Palioniai šiandien, vasario 9 d. 
mini metines biznio sukaktuves 
ir tikisi, kad tie phtys draugai 
atsilankys palinkėti jiems pasi
sekimo pradedant antrus metus 

(Skl.) J.A.S

Reikalauja
Perskirų

Rose Zukowsky nuo Steve 
Zukowsky

PAS

Mini Trečias Mirties 
Sukaktuves

NOIvTIISIDE. — Albinos Tri- 
li kai les še myna ir šimtai drau
gų šiandien mmi trečias jos 
■staigios ir nelauktos mirties su

si jauna dainininkė priklau
pime “Pirmyn” choro, daina

vo dažnai parengimuose ir ra
uto bangomis siuntė daineles į 
lietuvių namtis. Mirė gavusi 
smegenų uždegimą. V. F.

Mirė V. Raižienės 
Giminaitė

N()BTHSII)E. — P-a Veroni
ka Faižičnė, 1250 N. Spaulding 
a vende, gavo telegramą iš Cle- 
Vclando, ()., kad ten mirė jos 
g minditč, mylima teta, Veroni
ka. Slrimaltiėhč-Kafmuzailč.

Real Estate
LOANS

Budrika
Naujos IMI Radi jos

Naujos Radio-Kombinacijos
Naujos Eleklrikines

Ledaunės

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

CHICAGO CITY BANK
and TRUST Company

Nauji Rakandui Del Namų

Perimant Vasario Mėnesio 
Išpardavime Daug 

Sutaupoma

Naujai įdainuoti Lietuviški 
Rekordai garsios Metropoli

tan Operos žvaigždės Auna 
Kaskas dabar tik padaryti

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

radijo lik $6.95

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. I^ong Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Bun iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57,80 
Perkanl 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni

tuvčse pirkti sunku gaut ir la’y 
bai brangu, o dėl čeverykų 
skuros visai negaunam.

Visur pilna vaisko sovietų 
armijos. Lietuvos dvarai ir di
desni ūkiai išdalinti mažes
niais, bet tie naujakuriai tų 
žemių dar nedirba.

Lietuviški komi&Mi jau iš
rinkti ir kaimuose, ale jie ne
visi Suprantą: savo naują pa
skirtį teisingai-. -— kiti lai net 
per daug karščiuojasi ir varo 
baimę rimtiem savistoviai gy
venau t icip žemdirbiam.
- Aš, dėde, esu dabar dide
liam varge, ba neturiu kur

■y*.............. .. ■■ ■ a ..................  hĄ

Diena Išūienos
švenčia

i Gimtadieni
t I 

šiandien
d;ir metelius prie savo gyy^hiV
iiio pridės p-lė Olga l/z merui j

Ambrose 
p įminė t i 
1813 So.,
Birthdav :

Halsted at 63rd St. Wcntworth 8800

Telefonas 
BLV’D 2026

Pirkite iš Savo l-T-E 
** Krautuvės __ !__ _

lygsta Kitoms

Abejonės Jo
Gerumas P r i-

&OG FOOP Išdirbystėms
0OG 

FOOO

Mrgk —- R E T A I L ----------
ĮĮtB JOZEF WITKOWSKI

WITT PACKING CO. 527 W. 41 St
t®1

i REMONTO IŠPARDAVIMAS!
Laike remoiitavimo padidinimui musų krautuvės, 

turim mažai vielos tadgi

Viskas turiduktė, ir tam įvykiui
a *

levai savo namuose,
11aIs ied strcet,. jįe|įgia 
vakarienę. >

Įvykiui Aisuoinet vaišingas p. 
Ambrose baras ir virtuve bus 
gailiau viskuo aprūpinti negu 
paprastai. Bus ir miklus muzi- |

būt parduota!
VISOS PREKĖS TAIP ŽEMAI KAIP 

UŽ ORIGINALE KAINĄ $
J- .Jam arklys nulaužė koją 
tai jis guli lovoje ir nepajuda

59.75BLACK BANĮ) LUMP

Rengiatės Vestuvėms?
O gal lai p sau kokiai purei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visų maisto paruoši
mų darbų pavesite Norkui.
A orkas priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums i namus arba salę, pagal užsuki

pirma jo dirvonus, o dabar 
ariu savo žemę. Bet oras jau 
eina šaltyn ir kenčiu baimę, 
kad galiu neapsiart — du syk 
mane apibarė žemės priežiū
ros komisaras, kad greit . ar
čiau. O kad aš nieko savo ne
turiu, tai jis sako—“ne mano

Suėjo Metai
Praeitais metais, šiuo »laiko

tarpiu, VValler ir Juoze Palio
niai atidarė, Nile Club, užeigą, 
3359 So. halsted Si.

95
Ona

Universal Restaurant
750 W. 3 Įsi St

.11. b n. Iii h— 4

VICtory 9670
................ . ... ............... nu..... ■!

Brangus dėde, jus man dau
giau čekių nčsiųskit. Jei dar 
kada siųstule — geriau senų 
drapanų, —kad ir labai ap
nešiotų, bile možnėtų persiusi, 
i f nupirkit skuros ant čeve- 
rykų, tai man šiaučius pasiųs 
Lietuvoje. Mažų kokių senų 
drapanų ir kokius marškinius 
man padovanos teta Sakalie- 
nė, tai jus, dėde, prisiųskit, 
ba aš nei į bažnyčia, nei i kai-

Tuomet, jų draugai, skyrę 
jiems tik pusihetį išlaikyti biz-

SIUTAI, OVERKAUTAI
IR TOPKAUTAI

Ateikit Anksti Kol Pasirinkimas Didelis

BRIGHTON CLOTHES SHOP
4246 ARCHER AVENUE

irt

•♦PERMATOMOS *BE 
STOGELIU IR *DALl- 
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

■■■ ................................ ...........N. i........................ U IĮ

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

JfRltr
YRADC MARK REGISTtRED OH j

FalseTeeth"^

į

DAROM K O ANTIS TIK lainubiotuin 
r«*KiMtruotum (IrtitUtųi iiZsukliiH arba 
|n ImprtMljij rerephi gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ l«4 ni-'tiiHite IOO% patrūkint). UŽTIK
RINAME. KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DTKAI APSKATC.I 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

PLEITAS
1 denoH pat arnavImnH. Galima 
tia niCneHiais. SUTAUPYK utinę ar 
DAUGIAU musų- laboratorlji), Pa- 
Hauly DidHaualŲ Dantim Pleiti} Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE I

A. A. A, Dental Laboratories
(INCORPORATED) -

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5558
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone WEBster 4632
202 SO. STATE STREĘT

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

SouthSide Office: 404 Ė. 47 ST. ATLantic 6880 
■■■■■n, ,,

PATRUKĘ!
Leiskit tik Specialistui 
Daktarui pritaikinti. 
100% Garantuoti Pri
taikymai .padaro Raištes 
100% Apsaugančias ir 
100% Pataisančias. Duo
da specialę stimuliaciją 
—Naujus drutus musku
lus ir išgydo visas men
kas dalis, PAGERINI
MAS trumpam laike pa- 
liuosuoja nuo RAIKŠ
ČIŲ VERGIJOS.

šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? Pamatykite 
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% RUP^URE & TRUSS 
SERVICE

Po Lasniuotų Daktarų Priežiūra 
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasišokimą.
1809 N. Damcn Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimps .per krautuvę į 2 aukštą 

Vai.: Kasdien 11-8; šėkmądienf iki -2'

šiokioms 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

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

L1ETUVIŠKI REKORDAI
16322 Kur Bakūžė Samanota— I 
Mano Rožė, Įd. Anna Kaskas
16323 Dukružėlė — Mergų Bė- | 
dus, Įdain. Anna Kaskas
16193 Marytės ir Jonuko Daina— 
Zemaitelių Polka. Mahanojaus 
orkestrą su daina
16206 Stoviu Prieš Tave — Oi 
Mergelia. Mahanojaus Orkestrą 
su aaina
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 — Vcs- 
kie Mane šokti Polka. Shenado- 
rio Orkestrą
16281 Tai.pe 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
nė Polka. Klaipėda Lithuanian 
Orkestrą
16302 Gegužine Polka — Jau
nuolių Polka. W. Gula ir Orkes
trą
16303 Polka Del Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Gulos Ork.
16304 Kanapių Polka
Polka. W. Gulos Ork., dainuoja 
Alcx Vasiliauskas
16305 Beržų Polka — Daratyte 
Polka. W. Gulos Ork., dainuo
ja Alex Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 
—Ar Atsiminsi? Anglų Valsas 
įdainavo A. Sabaniauskas
16307 Marš, Marš, Kareivėli — 
Geležinio Vilko Maršas. Karo Mo
kyklos Choras
16308 Drulia — Tu Lietuva, Tu 
Mano. Įdain. Akiras Biržys — 
Pupų Dėdė id Dėdienė
16309 Buk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įd. 
A. Dvarionas
16310 Septintame Rojuje. Anglų 
Valsas — Jaunystės Meilė, Tan
go įdainavo A. Sabaniauskas
16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valsas, 
įdainavo A Sabaniauskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dai
nelės — Dalis 1 and 2 A. Saba
niauskas.
16313 Našlaitės Kapas — Griū
vėsiu 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- 
saliutėš Polka. Įd. 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 Ąk. Biržys
16321 Pasakykite Mergelės, Tan
go — Kai Smuiku Groji Tu, 
Tango. Įdain. A. Sabaniauskas 
Užsakant rekordus į kitus mies
tus ar vieną ar šešis rekordus, 
reikia pridėt 25c už prlsiuntlmo

lėšas

Jos. F. Sudrik
Incorporated

FURNITURE HOUSE 
3409-21 S. Halsted St 

Tel. YARds 3088

Žymus radijo programai iš sto
ties WCFL, 970 k. nedėlios va
karais nuo 5:30 p. m.



šeštadienis, vasario 8, 1941 NAUJIENOS; Chicago, tll 0 te*

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje 
LIETUVOJ “SPEKULIANTŲ” SKAIČIUS 

DIDĖJA
TEISMAI BAUDŽIA GYVENTOJUS LABAI AUKŠTO 

MIS BAUSMĖMIS. RENKA KOMUNISTAMS 
IŠTIKIMUS TEISMŲ “TARĖJUS”

‘Spėkų.lantaia” padaryti visi kaal.ea turi spięs.i bent po ke- 
i. autuv n nkai. i as vad. i pjkul an ų bylas, šio

se bylose kaitinamieji traukiu-j 
m tėismo atsakomybėn už at 
s r6 s daginė j imą 
jre.aų 
...akais.

Šiuos 
ššaukė
perimentai, kurie 
prekių išnykimo 
prie atsargų sudar.Eėjimo.

Spa.ių 10 d. koxai su š.os rų 
sies reiškiniais buvo specialiai 
pakeistas iki šiol veikęs Bau
džiamasis 
drakoniškas

Sovietų Lietuvos aukščiau- 
. te šomis dieno..as 
..rste vud namą spekuli. ntų 

? ą a ai j rm s .ts.tik m. s 
. uiu.onoo.os ^i.tuv»’S le.smų 
praktikoje, kai tokios rųšies 
bylos pateko į aukščiausią teis
mą.

Kaliose bylose p ok Forai b.i- 
,o Vadavr kasacinius skundus, 
reikalaudami padidinti baus
mes, tuo. tarpu nuteistieji rei
kalavo bausmes sumažinti.

Kaip žinoma, sovietų Lietu
vos apygardos teismai bevelk

arba u. 
si p. ą, .p.k li cijo

re.ŠK.nius kaip sykiiu 
bolševikų valdžios eks- 

rrivedė prie 
iš rinkos ir

Statutas, įvcdaht 
bausmes.
bausme b ir. o nu-

“Amerika Pirma” 
Galva Liudija

NAUJA DEGTINES Krautuvė 
Bridgeporte 

Specialus Išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

B0URBON DEGTINĖ

$1.39 kvu0U $1.39
Aplankykit musų naują krautuvę 

B. & VV. LIQUOR STORE 
3424 S. Halsted St.

PREMIUM

STOKER

ANGLYS
Atsižvelgiant į Pripažintą Koky
bę ir Užtikrintą Kiekį Musų 
Kainos Prilygsta Bet Kitoms!

East. Ky. Stkr. Nut, 1x3/16 $7.90 
East. Ky. D. D. Scrgs.

2-V/i-VA ............................ 7.00
West. Ky. VVash Scrgs. U<2 5.75 
Fr. County D. D. Scrgs. !*/» 5.70 
Cent. UI. Stoker Nut 1” ....l. 4.75
Indiaųa D. D. Scrgs. VA ... 5.30 
Perkhnt 4 tonus ar daugiau.

Cash arba 10 dienų, su sales tax.
Visi Stoker Anglys Aliejum 

Paruošti.

JAMES COAL CO.
5821 S. Halstecį St.

Tel. NORMAL 2800
559 W. 81 st Street

Tel. RADCLIFFE 8000
“Suvirs 53 Metai Patarnavimo”

Mažiausia 
statyta pcn^eri metai s.tnk.ųj^ 
uaroų ka.ėj.mo. ši baa.m^ ga i 
eiti iki 10 metų. Keli asmens 
šiomis katorginėmis bausmė
mis jau buvo nuleisti.
Teisėjams liepia griežtai bausti.

Tačiau sovietų Lietuves aukš
čiausias teismas priėjo išvadą, 
kad žemesnieji teismai per daug 
“humaniškai” teisia vad. spe
kuliantus. Spręstose bylose bu
vo patenkinti beveik visi pro
kurorų įeikalavimai bausmes 
pagriežtinti, o nuteistųjų skini-! 
dai prieš per aukštas bausmes 
buvo atmesti.

Aukščiausias teismas pasisa
kė, kad apygardos teismai ski- 

1 rią daugiausia minimalines bau
smes (penkis metus sunkiųjų

čiausiąjį teismą, teismai “per 
daug liberališkai elgiasi su spe
kuliantais, skirdami jiems ma
žas bausmes”.

Be to, teismai privalo kiek-

liacijos bylas, apsvarstyti turto 
konfiskacijos ir teisių suvaržy
mo klausimus.

Okupuotoje Lietuvoje įsiga
liojus sovietų Rusijos bolševi
kiškam baudžiamajam statutui, 
dabar Lietuvos teismai turės

SLA 226 KUOPA rengia
Bimco Party su Krutamais Paveiksla’s

Sek nad.. Vasario 9 d., 1941
ARMITAGE HALL SVETAINĖJE

3804 West Armltage Avenue.
BUS UŽKANDŽIAI IR DOVANOS

Pradžia 4 vai. popiet. Tikiėtai 30c.

VISI BUKIM! — VISI BUKIM!

ALGIRDO BRAZIO
Gimtadienio Parėję

AL’S 1401 KLUBE 1401 S. 49 Ct., Cicero

ŠĮ VAKARI, VASARIO 8 D., 1941
BE VAIŠIŲ BUS IR PROGRAMAS — DALYVAUS

• DRDP BRUKĄS
• PAUL BERLIN AND HIS ORGAN

• ŠURUM BURUM SESUTĖS
• STAN MALONEY AND HIS ACCORDIAN

SI Jll Ui.

Brig. Gen. Robert E. 
Woods, pasitraukęs iš kari
nių pareigų, “Amerika Pir
ma” komiteto pirmininkas, 
liudija senato užsienio rei
kalų komisijos apklausinė
jime ryšy su “Lease-Lend” 
biliym.

vių ir rusų kalbos tekstuose.
“Laikraščių administracijoms 

dažnai pristato tokius tekstus, 
jog negalima suprasti, kokia 
kalba jie parašyti”.

Nuo save pridėsime, jog kjek- 
vieham Letuviui yra aišku, kd- 
lios tautybės žmonės vietoje 
‘klaida” sako “klaidas”...

Todėl nenuostabu, kad sovie
tų. Lietuvos kino tcplrų lietu
viai nelanko. Apie tai pran.ši 
ta pati “Tarybų Lietuva”, kuri 
.ako “Dabar lankantis kino te
atruose pastebima, kad tik re- 
ai kurkine esama dąugiau žiu • 
ovų’. Pasak Ic.ikrršč o, ta p 

a tod 1 kad k'.nai r^dą ė 
nūs fJmus.

Kaip žinohia, okupuotoje Lie
tuvoje rodomi tiktai sovietišk 
Urnai, o j os per kinus leidžia 

sovietų 1 us jos filmų bendro ė 
' lavkmop: okat”, turinti Kau- 
. ne savo kontorą.

Kam Maskva siųs geresnius 
filmus į okupuotąją' Lieuvą? 
Juk Lietuvos komisariukai visą

laika tvirtina, kad lietuvių tau
ta ęsahti atsilikusi nuo kitų tau
tų, kurias Stalino konstitucijos 
saulė šildo jau daugelį metų. 
O atsilikėliams pakanka ir se
ny, nudėvėtų filmų. In. B.

BAUDŽIA ŽMONĖS, KU
RTĖ KOVOJO Už LIETU

VOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ

’O

ftubolševikhitos Lietuves 1 ik 
aščiai j ui atvirai pr pažįsta, 

kad areštuojamu žmonės, ku
rie per kovas už Lietuvos n?.- 
p ikb usemybę kariavo tu įau 

sioš armijos gaujomis, ku- 
uar 1 T8 20 melais norėjo

užgniaužti Lietuves laisvę. Ma- 
kolis V. Kaša, kuris paskirtas 

“laisvosios” Lietuvos prokuro- 
o pavaduotoju, “Tiesoje” pra

neša, kad patrauktas teisnio 
atsakomybėn buv Lietuvos ar
mijos jnajoras Adom/.s Draba
tas, nes jis buvęs caro armijas 
karininkas, o vėliau dalyvavo 
m šiuose prieš raudonąją ar-

miją. “Draugas” V. Kaša dar 
pastebi, kad maj. Drabatas bu
vęs “aktyvus liaudies priešas 
ir slėpė antitarybinę literatū
rą”. žinodami GPU provokaci
jas, galime būti tikri, kad “an
titarybini” literatūra jam bu 
vo pakišta agentų, o svarbiau
sias jo “nusikaltimas” yra Ls, 
kad jis savo laiku kovojo prieš 
bolševikų gaujas.

Maskvos “Pravdoje” įdėt .s 
straipsnis apie nepaprastą “ku 
turos suklestėjimą naujosios 
sovietų respublikose, jų tarpe 
ir pavergtoje Lietuvoje. Pasak 
“Pravdos”, “1. isvai ė iė kim 

ėt_ gimtoji kalba”. Reikia ma
nyti, kad “Pravda” tur gal o 
je rusų “gimtosios” kabos s.< 
skambėjimą okupuotoje Lietu 
voje...

TAlIDVVf Busi turtinges- 
I nu 1 rilinls ir ,aimin“ ■ ilwl 1 111 gesnis. Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL S AVINGS 
and LOAN A8S0CIATI0N 

OF CfilCAGO
Mokame 8Vž% Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
vmts $1,000,000.0

PREPARE
FOR

WINTER COMFORT
Sove At ALL STATE LUMBER CO

IŠNAROS!
IŠNAROS'

.^REIKIA ĮMOKĖTI
TAUPYK 60% >

INSUJLIUOTAS
Bridc Siding 

žemiau 
Standardo

$4.69
iž 100 kv. pėd.
Lipdomas Stog. Cementas $£ .95
S0 sv. Kenuose. Soecial ....

ROLL BRICK
Sfding
Žemiau

Standardo
$1.79

už 100 kv. pėd.

vasario 23 d. matysite
COMPI.LY t LINE OP

PLUMBING & HEATING
________ CET OUR LOW PHICES

laikyti tokias pat bausmes, kaip 
Ma skolijoje.

Teismų tarėjais bus tik
komunistai.

Gruodžio 14 d. sovietų Lietu
voje pradėta rinkti vad. liau
dies tarėjai. Pagal teisingumo 
komisaro instrukciją, kiekvie
nam liaudies teismui turi bū
ti priskirtas ne mažiau kaip po 
100 šių liaudies tarėjų. O liati-

Liaudies tarėjai turi visas 
profesionalinįo teisėju teises ir 

l atlieka visas teisėjo pareigas. 
Įdomu pasižiūrėti, kaip šie liau
dies tarėjai renkami.

Kandidatus stalo sųsirinki- 
muose komunistų .partija, ko
munistinis jaunimas, profesinės > 
sąjungos, kooperatyvai, rau- 

i donarmiečiai ‘ ir valstiečiai, 
šiuose susirinkimuose, kaip pa
sakyta teisingumo komisaro 
instrukcijoje, balsuojama vie
šai. Tad galima būti tikru, jog 
į liaudies tarėjus pateks tie, 
kuriuos komunistų . partija no
rės., ; . " . . ; r• ' ■

Per šiuos tarėjus teismai pa-
, teks į visišką komunistų parti- 
, jos priklausomybę, nes “tarė

jai ’ turės tas pačias teises, kaip 
? r profcs.onaJniai teisėjai, o jie 
• ' >asii.ko mažumoje. In. B,

uYVENiOJaI kino- 
TEATRU NELANKO

Kino administraciją tvarko ru
sai. Gyventojai nenori žiūrėti 

senų filmų.
“Tarybų Lietuva” rašo: “Vie

nas musų skaitytojas prisiuntė 
teisingą pastabą kino teatro 
‘Kapitol’ adresu, būtent: ‘Kapi- 
tol’ kine šią savaitę rodoma 
filmą Tnž. Kočino klaida’.

“Reklaminėje vitrinoje labai 
metasi į akis ir kino adminis
tracijos padarytoji klaida: vie
toje žodžio ‘klaida’ parašyta 
‘klaidas’. Ar kino teatro admi-

i nistracija negali rasti žmonių, 
kurie moka -teisingai parašyti” 
— sako skaitytojas.

Laikraštis pastebi:
me, jog kino teatrų adminis 
tracijos tikrai vertos 
Labai dažnai jų reklamose bai-

Pridėsi-

pėrimo

PIRK KUR
MILĄ o N AI

............................... — > . .X • •< v s s. . V M, - v , • - ■ ’

VISPERKA!

CHEVROLET DYLERIAI 
LYDI VARTOTU PARDAVIME
Pirk
JL lt KUR GAUNI GE
RIAUSIĄ VARTOTŲ KARŲ 
VERTYBĘ.

“■ Iš DYLERIŲ KURIE 
TURI PILNIAUSIUS IR MODERNlš- 
KIAUSIUS ATNAUJINIMO ĮRENGI
MUS.

PIRK
KOMBĘ

vartotos 
KARUS 
NUO SAVO

CHEVROLET 
dylerio

L >934 
>935 

~>936 

>937
J938~ 
7939 j 

>940 /

ll«o,231 VARTOTŲ KARŲ

VARTOTŲ karų 
vartotų karui 

vartotų karų Į 
I UCT,068 VARTOTŲ KARŲ /

A56s,2M VARTOTŲ KARŲ / 

1,315,000 VARTOTŲ KARŲ /

1,425,209

2,019,839

1,720,530

^rtoTua* Įduota 133,0^ 

^STARVO^H^ J5AS M&N- PER osius 84 mėnesius.

sidabro jubiliejaus vakar a
Nedl. Vaįsario
PERSTATYMAS “AMERIKONIŠKAS ŽENTAS”; KALBĖS

b
GOLD
BOND
Insulc.
Lentos

Visi
Dydžiai

3 U c. k v
Pėda

Garant 
Stogams 

POPIERA 

95*
Rolė. SU 
Viniais ir 
cementu.

MALIAVA

97*
Galionas

Rockwool 
Maišuose 

... 1-mos 
kokybės

79*
M n i S a <?

1«. ork

R'ISAS

$49
Sąlygomis

2-šviesų 
Bedroom
FIKČE- , 

RIS

49*
Pnlvrhrnme

BUILD or MODERNIZE 
Guar.anteed Construction

t —į —*
Pi na Eile 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 pristatėm VISĄ 
statymui reikalingą medžiagą ir 
finansuojam no tik medžiagą, 
bet ir darbą. Skaitliavimai Dy- 
kai.

MURO AR MEDŽIO NAMUS 
p Pastatom ant Jūsų Loto

Turime daug namų planų iš 
kurių pasiripksit pagal reika
lavimus ir plaukas.

. FHA FINANSAVIMAS, nuo 
| 1 iki 20 m. Užmokėti!

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui DYKAI.

ALL STATE
BUILDERS & LUMBER C0. 
3959 OGpEN AVĖ.

(Cor. Pulaski Rd.l Etitirc Main FJodr
Visi Telef.: CRAwford 2717-18
Atdara 8-6, Sek. iki 6. Antrad. 

Ketvirtad. iki 8.
APLANKYKIT MUSŲ RODO

MUS MODELIUS.

opkie

arcus
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 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Remkite tuos, kuri' 
garsinas 

‘VĄFT.TTFNOSI

SU TEATRU IR ŠOKIAIS
tikiėtai įžanga 45c — Tax 5c

Viso 50c

WEST GIDE SALĖJ
44 WEST 23rd PLACE — CHICAGO* 2242-44 WEST 23rd PLACE
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Naujienos elria kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St..

Ambasadorius Anglijai
Prezidento paskyrimas naujo ambasadoriaus Angli

jai -padarė gerą įspūdį šioje ir anoje Atlantiko pusėje.,
John G. Vinant yra republikonas, du kartu buvęs 

New Hampshire gubernatorium. Du republikonai—Stim- 
son ir Knox — jau yra Roosevelto kabinete. Tai rodo, 
jkad dabartine Jungtinių Valstybių administracija nėra 
siaurai ^partinė. Ji vis ialbiau ir labiau darosi nacionali
nė valdžia. Tokiais kritingais laikais, kaip dabar, šitokia, 
tendencija yra sveikintina. Anglijoje taip pat yra susi
spietę valdžioje įvairių partijų žmonės.

Naujasis ambasadorius nėra profesionališkas diplo
matas/bet jisai turėjo progą gerai susipažinti su tarp
tautinės politikos reikalais, dirbdamas Genevoje, Tautų 
Sąjungos Darbo Biure, kaipo direktorius. Svarbiausias 
jo uždavinys buvo palaikyti ryšius su darbininkų orga
nizacijomis įvairiose šalyse ir prižiūrėti, kad valstybių; 
sutartys dėl darbo žmonių būklės pagerinimo butų vyk
domos praktikoje.

Paskirdamas Amerikos ambasadorium Vinantą, pre
zidentas Rooseveltas pripažino, -kad Anglijoje šiandien 
yra didelė jėga Darbo Partija, — su 'kurios vadu, Bevi- 
nu, beje, Vinantas yra artimas draugas. Amerika siun
čia ambasadorių ne pas lordus, bet pas nuoširdžius de
mokratijos gynėjus.

Stalino “rojuje”
‘Beveik kiekvienas laiškas, ^pastaruoju laiku gautas 

iš Lietuvos, paduoda tuos pačius ‘liūdnus faktus: ^viskas 
baisiai pabrango, prekių nebėra, -reikalingiausio -daikto 
žmonės negali nusipirkti.

Nuo gruodžio mėnesio prisidėjo kita bėda: eina iš 
apyvartos litai. Žmonęs, kurie turėjo šiek-tiek susitau
pę pinigų, savo sutaupų netenka, štai viena moteris, ku
rios laiškas vakar buvo paskelbtas “Naujienose”, rašo:

“.. ./dabar jau litai nyksta, o į apyvartą eina jau 
rubliai .greta -lito, tai visas sutaupąs reikia išleisti 
ir pradėti iš naujo gyventi su rubliais.”
O nuo Naujų Metų litai visai išėjo iš apyvartos, 

žmonės, sulaukusieji senatvės, jau neprasigyvens su bol
ševikiškais rubliais. Turės, vadinasi, badauti arba prašy
ti, kad giminės juos maitintų dovanai. O tų giminių pa
dėtis irgi sunki. Tame pačiame llaiške skaitome:

“Dabar kožna diena vis nauji pasikeitimai -Ir 
pagal naujus Stalino įstatymus viskas vykdoma nau
jai. Žmogus ką turi, tai yra Valstybės, ir jeigu '(val
džia) nori — atima ir duoda ‘kitam ir niekam ne
pasiskųsi.”
Tai ne tiktai skurdas, bet ir sauvalės padėtis. Jokio 

užtikrinimo, jokio saugumo nėra rjėi žmogaus ^gyvasčiai, 
nei turtui.

Netrukus, paskelbsime kitą laišką, Kuris kai, kuriais 
atžvilgiais yra dar įdomesnis. Jį rašo žmogus, sėdėjęs 
kalėjime “Smetonos režimo” laikais. Komisąrai -jį palei
do iš kalėjimo, bet jisai neturi rūbų apsirengti pra
šo savo dėdę Amerikoje nusiųsti jam nors kokį nudė
vėtą drabužį, Kad jisai galėtų bent į kaimą išeiti. O batų 
jisai nesitiki ir gauti: įprašo tik odos, dš kurios jisai pats 
ipasisiudinsiąs batus! Lietuvoje odos jau nebegalima gau
ti nė tUŽ (pinigą. :

Maistą suėda Raudonoji armija, o drabužius, avaly
nę ir medžiagas įgabena į Rusijos ^gilumą.

Laikui bėgant, visi Amerikos lietuviai patirs apie 
tikrą padėtį “tarybinėje” Lietuvoje. Jie pamatys, ?kaxi 
bolševikų žadėjimai “saulės” ir “svobodos” Lietuvos liau
džiai buvo begėdiškas melas ir apgavystė. Kuomet 4r tie, 
kurių skiauterės yra paraudusios nuo Maskvos propa
gandos, pradės nuleisti nosis.

Įsikando

(Tęsinys)
Dialektiškas materializmas.Dabar, po ekskursijos į Hėgelio filosofiją, prieiname prie filosofinių Karolio Markso pa- ' žvalgų. Kaip minėjome, Marksas kartu su Bruno Bauer’iu ir k. pavartojo revoliucinį Hėgelio filosofijos branduolį prieš kon- servatyviškąjį jos kevalą: He-* gelio metodą atkreipė prieš jo sistemą. O Feuerbach’as atsisuko prieš visą Hėgelio idealizmą ir atmetė jo misteriškąją “absoliutišką idėją”, pastatydamas filosofiją ant materialistinių pamatų. ;Tačiau Marksas, kuris buvo perėjęs iš “kairiųjų hegekečių” srovės į Feuerbacho pusę, pastebėjo, neilgai trukus, kad jo materialistinė filosofija daugeliu atžvilgių šlubuoja. Jau 184T metais Marksas pradėjo -ją kritiškai perkratinėti ir pažymėjo joje keletą stambių ydų. Jisai pastebėjo, kad Feuerbacho filosofija nagrinėja ir materialistiškai aiškina žmonių mintis, teorijas, o ne jų praktišką veikimą. Ji aiškina, pav. kad mintis yra tam tikro materiališko daikto (smegenų) produktas, bet lai juk nepasako, koks yra ‘minties turinys: kad ir dar taip tyrinėtum tą medžiagą, xiš kurios susideda smegens, niekaip negalėtum surasti, kodėl jūose atsiranda religinės idėjos arba tam tikros savokbs apie politiką, apie dorovę, teisę ir 1.1.Smegens sudaro mintis iš į- spudžių, gaunamų “iš lauko”, iš orutinio (outside) pasaulio. Smegens yra tik protavimo į- rankis; neirta t suprasti ii* išalš- kinti mintis, kurias* tas; įrankis pagamina, reikia ‘ tyrinėti pasaulį, gyvenimo tikrovę. O kas yra ta tikrovė? Tai nesuskaitoma daugybe įvairių daiktų, a- pie ^kuriuos mes patiriame savo pajautimais (regėjimu, girdėjimu ir 1.1.). •ftet kodėl vienas žmogus, stebėdamas pasaulį, susidaro vienokas mintis, o kitas — visai ki rkiąs? .rSusidūręs su šitais klausimais, Feuerbach’as buvo priverstas ieškoti pagalbos ;pas 18- jo šimtmečio Frąncuzijos ipa- terialistus. Tarp daugelio įdomių dalykų, kuriuos tie materialistai iškėlė -aikštėn, yra tas, kad žmngus tąi — aplinkybių ir auklėjimo produktas; todęl„ Bųortiet .pasikeičia aplinkybės jr auklėjimas, tai pasikeičia n žmogus. Kritikuodamas ‘tuos •FrąneuzijOs mokslininkus ir FėUerhachą, ikuris iš jų pasiė- , mė šitą liiiritį, Marksas sako:, lai ‘tiesa, -kad aplinkybės ir ąų- •klėjimas pakeičia žmogų, bet mereikia -užmiršti,—“kąd ^aplinkybes pakeičia he kas kitas, o .lik žmonės, ir i ‘kad auklėtojas Jr {pats turibūti išauklėtas.”Klausimas, vadinasi, nebuvo atsakytas, o -tik įbuvo nustumtas Uoliau. Mąrksas įdaro (kitą pastabą apie Feuerbadhą {įr jo pirmtakus .materialistus, — kad .jie bando siįfasti žinęgaus esmę jo prigimtyje, tuo tąrpu kai Žmogus yra visuomenės dalis,* , ir ne kokios nors abą^rrikčios^ f jsiyaizduo.tęs visuomenės, (bet 1 konkrečios, tikrosios visuome- ‘ nes, Rurioje Jisai ^yveųa. , ' Pagaliau, apie Visus. “seĮiuę* {sius” ,filosofus Marksas .pareiš- . . - ............ ’ 1 !

kios jėgos veikia pasaulyje, ir turi žinoti, koki “įstatymai” valdo tų jėgų veikimą. Taip daro žmogus kasdieniniame gyvenime. Jisai iš patyrimo pažįsta tam tikras gamtos jėgas — svorį, šilumą, šviesą ir t.t.; nu- ‘Hiano, kąip jos veikia tam tikruose atsitikimuoše, — ir jisai tas jėgas panaudoja, norėdamas pasiekti tą arba kitą rezultatą. Mokslininkas tas gamtos jėgas ir jų veikimo “stątymus” tyrįnėja\giliau, iir jo tyrinėjimais remiasi visas musų mate- rialinėSjįjiulturęs progresas. Bet kokios jėgos ir koki “įstatymai’ veikia žmęnių visuomenėje?Neradęs patenkinančio atsakymo į tai pas Feuerbachą ir pirmesniuosius materialistus, Marksas vėl kreipėsi į Hėgelį. Bet jisai nuėjo pas jį ieškoti ųe gatavo atsakymo, nes Hėgelio doktrinas (mokymus) apie valstybę, apie -teisę, moralybę ir t. t. jisai jau buvo išstudijavęs ir atmetęs. Su Hėgelio “absoliu- 'tiška idėja” -jisai taip ;pat jau -buvo atsisveikinęs. Marksas paėmė tiktai jo dialektišką metodą — tam tikrą protavimo ir tyrinėjimo būdą — ir jos sveiką branduolį pavartojo savo tikslui.

“Visuomeninėje savo gyvenimo gamyboje žmonės eina į tani tikrus, būtinus, nuo jų valios nepriklausančius {santykius, gamybos santykius, kurie atitinka tam tikrą jų materialinių gamybos jėgų išsivystymo laipsnį. Visų šiitų gamybos santykių suma sudaro ekonominį visuomenes .pastatą, tikrąjį pagrindų, ant kurio iškyla teistais ir ,politinis antstatas ’ir kurį atitinka tam tikros visuomeninės sąmonės formos. Materialinio {gyvenimo gamybos 'būdas iš viso sudaro sąlygas f^bedingt”) socialinei Ar dvasinei .'gyvUtamo eigai. Ne žmonių sąmo.nė ^nustato žmonių būtį, bot, atbulai, visuoJ meninė būtis nustato sąmo- nę.” * --Kas čia yra “absoliutiško” .'1 Nieko. (Bet pakląusykįte, tką pasakoja Jurgelionis:“Marksas pagamino savo absoliutiškų itotalitųrišką te- įoriją, padaręs -išvedimų, ?kad tik viepas faktorius nusprendžia Visų žmonių visuomenes

Tas sveikas dialektikos branduolys sako, kad viskas pasaulyje keičiasi, kaipo rezultatas esančių pasaulyje priešingumų. O tie priešiųgumai yra. me musų galvose, bet gamtoje ir žmonių gyvenime—tikrovėje. Tarp priešingumų eina kova ne dėlto, kad iinusų mintyse “tezis” ginčijasi-..su “antitezių”, bet dėl to, kad .toks yra “natūralūs į- statymąs”:. (priešingos viena ki- ,lai( {jėgos ^stengiasi viena kitų nugulėtUfkaip šiluma šaltį arba šaltis šįįumų; kaip judėjimas inercijų!(arba inercija judėjimų. Jeigu gąmtoje nebūtų priešingumų, tai joje pebutų judėjimo, butų amžina ‘tyla ir mirtis. Ne žmogaus mintis, ne “idėja” pagamįųą tų priešingumų kovų; ininlis jų tiktai atvaizduoja. Gyvenimo tikrovėje einanti -kova atsispindi žmogaus galvoje. ■-Taigi, norint tų kovų ir joje dalyvaujančias jėgas suprasti, reikia tyrinėti patį gyvenimą—.. o ne žmogaus smegenis, arba žmogaus ‘‘prigimtį”, kaip darė pirmesnieji materialistai; ir ne smegenų produktų, “idėjų”, kuri visų pasaulį Hėgelio filosofijoje pastato “ant galvos”.Atrišęs diegelio dialektiką nuo misteriškos “absoliučios idėjos”, Marksas tų dialektikų, anot Fr. Engelso žodžių, “pastate aut kojų” (žiur. “Ludwig Feuerbach aiųd der Ausgapg .der klassischen dedtschen Phi- losophie”).Tokiu (budu Marksassavo garsųjį “dialektiškų mate-; rialiamą?<-Šitos savo 'filosofijos sas nėra fšdėsįtęs jkokiąme nors; Utskirapie >vCikale. Jisaįi pasilen-. kino itriuupu įjos suformulavi-: Inu /įvade į savo raštą “Zųr Kritik der Bolitischen Oeko- norpįe” (P,rie Politikos Ekonomijos Kritikos”, 1859 tai-). Plačiau apie “dialektišką, ijnateria- lizmų” račė Markso Ihehdradar-! bis, Fr. ^Engelsas, kėliose filosofijos ‘klausimams .pašvęstose(“Anti-Duehnng”, ” ir Jc).

yra

įkūrė
Mari-

'Lindberghas dar kartą “liudijo” Wašhingtone, kaipo' 
“karo dkspetas”. Pirma ir dabar jis vis -kartoja: Ameri-: 
kos pagalba Anglijai negali pakeisti karo eigos, tik pra- 
{ilgins^karą, padidins lęiĮaujo lliejimą.

Jisai įsikalė sau į galvą, ‘kad Hitleris Karą Jairnės, 
dr •tu jam nors kuolą ant galvos tašyk — jis savo “idė- 
jos” neatsižada. I<aiitu sų iladių ordinu:! . . .

“Filosofai įįvaįriąis budais tiktai pasaulį aiškino, o yra, Svarbu jį pakeisti.”Filosofija turi išmokinti žmogų ne tiktai stebėti, (bet įr veikti.Kad žmogus gulėtu “pakeisti pasaulį”, jisai turi surasti, ko-

knygose“FeųeiJjąch
Evoliucija visuomenėje. įIš aukščiau padubtą Įp^stfihn Įkįekviahas skaitytojas jali .gali suprasti, kokių* ,nesąiii0iiių Kl. Jurgelionis prirašė “Tėvynėje”; primesdamas Marksui “absoliutizmą” ar dargi ^totalitarizmą”. Bet paduosime .porą ištrauką i«; pa'tiės Markso žodžių pūkščiau .paminėtame veikale apie ppliti-j

saš žmonių santykių -formas, visą jų mokslą, meną, dorovę ir religiją. Tas yienutinis faktorius turėjo būti ekonominis, o ekonomija pirmoje vietoje turėjo reikšti mašinas, ‘gaminimo įrankius’.”Apie mašinas Jurgelionis prasimano iš viso be reikalo, nes mašinos yra palyginti neseniai išrastas daiktas. Žmonių visuomenė gyvavo per tūkstančius metų prieš tai, kai mašinos buvo išrastos, — jau nekalbant apie “priešistorinius” laikus, kuomet žmonės naudojosi tik pačiais paprasčiausiais įrankiais, kurios šiandien yra užtin karnos iškasenose.O kaip su “ekonominiu faktorium”? Pirmiausia, kasekonomija? /Markso aiškinime fckorioininiai1 santykiai yra tas patį, kas “gamybos santykiai”. Gamindami tai, kas jiems reikia gyvenimui, žmonės sueina į tam tikrus santykius. Sakysime: vieni žmonės gyvena kaimuose ir dirba žemę, kiti gyvena miestuose ir užsiima pramone arba prekyba; iš tų žmonių, kurie yra užimti pramone, vieni turi dirbtuves, perka žemės Ūkio pagamintus produktus ir samdo darbininkus, kad jie iš tų produktų darytų įvairias prekes; tie, kurie užsiima prekyba, minėtas prekes nuperka ir pardavinėja žmonėms, kurie jas nori vartoti. Turime, vadinasi, ūkininkus, pramonininkus, pirklius ir darbininkus, Kurie yieni su kitais nuolatos “santykiauja”. Visų šitų santykių suma lai — “ekonominis pastatas” (štruktųra), kuris sudaro pagrindą.Ant šito “pagrindo” iškyla teisinis (juridinis) ir politinis “antstatas”. Tokiu -budu ant c- konominio pagrindo stovi teisi- 'nihi-politinė struktūra,-t. y. tam tikra įstatymų sistema ir tam likta valstybės bei valdžios forma.Toliau eina trečias dalykas: 
“visuomeninės sąmonės fortams”. Mhilksas sako, kad sąmonins formos (t. y. filosofinės ir įręliginūs idėjos, doroves supra- tihiai, menas ir mokslas) “atitinka” ekonominiam ipagrinduij Reiškia, idėjos “prisilaiko” prie; pagrindo. ;*č|ia matome, <kad visuomenėje yra ne vienas tiktai ekonominis veiksnys, bet ir visa eilė Jutų ^cil^nių. Jie visi trum-. pąi surtiinętĮi h* sugtupųoti ,pa- g+Įl jų svarbą. Pggrindiiiis vėlk-i snys tai ~ ekopomipįs; sękpn- (tis ~ |teisiniai-polilipis; dąr se-' įkejitis — jdėjos. Jš Jo išeina, 'kad ėkonoiiiiliis veiksnys yrf nusveriąntis, bet anaiptol ne viąųįn tąlis.Toliau. jVĮąrkso į£ilosę|yos‘ formuloje, kaip matėme, kalbama 'dar ;ir apie “materialines gamybos jėgas”. Kas yra tos

jėgos? Aišku, kad tai ne tas , pat, kas “santykiai”. Gamybos į jėgos tai darbininkų jėgos (fi- , zinės jėgos, techniški gabumai ii* Gt.), kapitalai trobose ir mašinose, kapitalai finansuose (pinigai, kreditas ir t.t.), pagamintos medžiagos, gamtos turtai, susisiekimo priemonės (vandens keliai, geležinkeliai ir t.t.). Visa tai sudaro gamybos jėgas. Vienos šitų jėgų keičiasi ir vystosi sparčiai, kitos lėtai. Šiais -laikais greičiausia duodasi padidinti darbo (įrankiai — mašinos ir mokėjimas tas mašinas vartoti; o sakysime, darbininkų jėgų didinimas eina daug lėčiau. Gamtos turtus padaug nti duodasi dar sunkiau.Tos visos gamybos jėgos sudaro labai svarbų veiksnį visuomenėje, nes, kaip Marksas sako, nuo jų priklauso gamybos būdas; — sakysime, rankomis siuvant drabužius, darbas .yra tvarkomas kitaip, negu kad siuvant juos dirbtuvėje.Gamybos jėgos nulemia gamybos būdą, o šis jau, savo keliu, pastato žmones į tam tikrus ekonominius santykius. Tokiu budu, pasirodo, ekonomija nėra net pats svarbiausias dalykas. Pati ekonomija priklauso nuo kito, svarbesnio veiksnio — gamybos jėgų.Šito veiksnio stiprumas nepasireiškia tol, kol ekonominiai santykiai “atitinka” gamybos jėgų išsivystymo laipsnį. Bet kuomet tie santykiai pasidaro persiauri ar perankšti gamybos jėgoms, tai Marksas apie pačiame savo mulavimc) :“Tam tikrame savo plėtojimosi laipsnyje materialinės gamybos visuomenės jėgos ima prieštarauti esantiems gamybiniams santykiams arba — kas yra vien juridiniu to išreiškimu — nuosavybės santykiams, kurių viduje jos lig šiol plėtojosi. Iš gamybinių jėgų plėtojimosi formų tie santykiai virsta jų pančiais. Tuomet ateina socialinės revoliucijos gadynė.”Gamybos jėgos susprogina, taip sakant, ekonominę visuomenės struktūrą, ir šis “pagrin-

kyla konfliktas, tai rašo (tame filosofijos sufor-

LINKSMAS
KAMPELIS

KOKS PANAŠUMAS
TARP HITLERIO IR 
Kl. JURGELIONIO?Rašo Snapis Kanapis.Hitleris šiuo metu yra užvis daugiau išgarsėjęs asmuo. Apie* ' jį, galima sakyti, kalba visas pasaulis. Kiekviena jo kelionė, kiekvienas viešas pasijudinimas, kiekvienas veiksmas ar gestas yra akyliai slebiami. Iš to galima daryti išvadą, kad tą asmenį mes gerai pažįstame. Taipgi esame girdėję, kad Hit- t leris visus savo veiksmams akstinus traukia iš astrologijos ir horoskopijos.Musų amerikoniškai — lietuviškam pasaulyje išgarsėjo Kle- ofas Jurgelionis. Žinoma, jis išgarsėjo kitaip, negu Hitleris. Jis dar nieko neužkariavo. Nieko nepavergė ekonomiškai ar politiškai. Niekam laisvės neat- ėmė. O svarbiausias punktas nesušaudė savo buvusių drau- gų. Vienok Jurgelionis išgarsėjo. Laikraščiai cituoja jo abejotinos vertės receptus; SLA kuopos diskusuoja jo raštus — žodžiu sakant — gal bent pusė lietuviškos visuomenės stebi jo asmenį.Iš kur Kleofas Jurgelionis traukia akstinus savo veiksmams; su kokiomis žvaigždėmis jis derina savo protavimą — neteko patirti. Vienok tarp * Hitlerio ir Jurgelionio yra koks lai panašumas.Tą klausimą teko diskusuoli su vienu žemaičiu, žemaitis savo nuomonę išdėstė taip:“Lilis nanusijem kepures er šits nenusijeni. Uns naprisilai- ko sutartių er šits .naprisilaiko. Uns naištur žodį eršits naištur. Uns nakcnl kilun parčdko er šits nukent. Uns nor būti urėdu < er šits nor. Uns savi mondriu rokov er šits savi mondriu ro- kov. Uns podurnokai nušnek c»*

ima keistis, sparčiau ar lėčiau, ir “antstatas” — valdžia, įstatymai ir žmonių mintys.Niekas čia nesidaro “mechaniškai”. Viskas įvyksta sųmo- ningu žmonių veikimu.Bet žmonių visuomenėje, kaip ir visoje gamtoje, yra priešingumui, iš kurių kyla konfliktai ir kovos. Šitie konfliktai įvyksta tarp atskirų asmenų ir tarp atskirų žmonių grupių. Pagrindinis priešingumas visuomenėje‘kyla iš ekonomijos, nes ji ,palįečia svarbiausius žmonių reikalus. Iš to išplaukia “visuomenės ‘klasių” ir “klasių kovos” klausimas.Neturime laiko plačiau apie tai kalbėli, bet turime pastebėti, kad Jurgelionis rašo nebūtus daiktus, prasimanydamas, buk Marksas sakęs, kad “klesų karą reikia akstinti” ir “aštrinti” “visokiais budais prie kiekvienos progos”. Marksas sako, kad darbininkai privalo organizuotis ir šviestis savo klasėsir apšvieta veda ne prie kovos aštrinimo, bet .prie jos švelninimo. Kol darbininkai buvoį tamsus ir neorganizuoti, .jie kal tais sudaužydavo mašinas ir ‘Užmušdavo Mbosus” ‘bei inžinierius. O,rgąnizuoti ir apsišvietę jdąiiblpmkai to nedaro. Jie retai |ir .-į streikus eina. Vietoje to, jjje iŠkovoja kolektyvių sutarčių teisę — ir išsprendžia savo .ginčus su samdytojais derybomis.Šitų ‘faktų žino visi, išimant Jųrgeliohį, kuris švaistosi į vi- sas. puses “arogantais” dr “ig- norantais”, bet — nepasižiuri į save. (Galas)

Ką prie šitokio palyginimo galima .pridėti?
KAUNE JAU NUSAVINO 

1,500 NAMŲKaune ligšiol jau nusavinta 1,000 žemės sklypų su 1,500 namų. šiuo metu vedami paruošiamieji darbai tolesnei namų nacionalizacijai. Visi pasisavintieji namai busiu .padalinti į kvartalus po 8—10 namų. Kiekvienas 'kvartalas turėsiąs po valdytojų, kuris busiąs atsakingas už namų išlaikymų, kuro parupinimą ir kt.
Amerikos jurininkai

— laisvės sargaiANNAPOLIS, Md., vas. 7 d. — Sekretorius Knox, kalbėdamas į jurininkus, pareiškė, jie yra laisvės sargyboje.Jeigu diktatoriai įsigalės jurose, tai visas pasaulis bus paverstas jų vergais. Kalbėjo į mokslų baigusius jaunus karininkus.
KORESPONDENCIJA

Kenosha, Wis 
i 

Pranešimas.Amerikos Lietuvių Politikos > Klubas įrengiu linksmą vakarą 4eštadien|, vasario 15 d., Ger- taian Ainuuican svetainėje, 1715- —52 St. Pradžia 7 vai. vakaro, •įžanga 25 centai.Galėsite kortomis palošti, pa- sivalgyti, .pasišokti, troškulį nuraminti. Kortų čempionai gaus dovanas. Skiriamos dvi dovanos.Komisija kviečia visus atsilankyti.
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St. Miščikas-žiemys.’

Ir taip gimė stebul las...
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

Willkie Ni Darbo Saliitne

(Tęsinys)
—To nesakau... Gal tikiu... 

Gal tikiu į dievybę kitonišką, 
negu skelbiu, gal mano įsivaiz
duojamas dievas nereikalingas 
nei trejybės paslapčių, nei auk
su papuoštų altorių, bet ne tai 
svarbu... Aš visą laiką žinojau," 
o tuo labiau šiandien jaučiu,* 
jog esu menka žmogyste, tiek 
menka, jog dargi dešimtyje re
voliucijų neužsitarnaučiau ka
pitono laipsnio ir kaip toks, ge-; 
rai supratęs savo menkybę, nie
kuomet nesvajojau apie ypatin
gus žygius, dargi nedrįsau gar
siau kalbėti ar priešintis... Dar-

Tel. VICTORY 1272 •
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS, 
•Generalis Vedėjas.

3039 S. Haisted St.
CHICAGO, ILL.

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

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Haisted St. CAL. 4118

r - ■ 1 " .............. . .................. .. ........ .......

gi mano noras atversti tave 
prie tikėjimo, nors buvo dide
lis, niekuomet nepasižymėjo 
užsispyrimu įr jeigu taip butų 
atsitikę — -tikrai šio nuopelno 
sau J^učiąu neužskaitęs... Bet..., 
kaip pats bežiūrėtum į mano" 
sutaną, turi pripažinti, jog aš 
-daugiau nuveikiau liaudies ‘la
bui, negu pats! Ąr mano tikė
jimas geras ar įblogas, to nelie
sime, bet šiAis -sunkiais 'laikais 
aš 'daugiau ašarų nušluosčiau, 
negu pats!... >

—Bet nejaugi tuo sumažinai 
jų vargą? — perkirto don Ju- 
liano.

—Vargą?... Ne... Tiesą kal
bi... ‘Bet sakyk, pats savo ‘be-' 
dievybe butam įstengęs tą var
gą sumažinti? Leiskim, jog jie 
butų virtę visi bedieviais. Ir kas 
iš ,to?... — užklausė kunigas 
Nicola pirmą kartą pažvelgęs 
drąsiai don Julianui į akis.

—Kaip tai kas iš to? — su-i 
suko karščiuodamasis ‘dpp Ju
liam), — Jie butų išsilaisvinę 
iš >tos tamsės, kurioje .juos ku
nigai laiko... Butų virtę laisvais, 
žmogaus vardp vertais žmonė
mis!.. !

«AiuilENŲ*a«!Mh TKiupnui,*

} alaus 'Vienam ’LonWeiKlell Willkie ragauja stiklinę alaus 
dono saliunų per “susipažinimo ;lr pątliątymo” Vizitą 
Londone .Alų WiBkie pats į stiklinę (įsilei<Įo jr į^Uęį^o 
taip gerai, kad saliuno savininkas pasulė jam bąrtęn-

Yiškos ‘pradžios, ‘kalbą Teformų, ^ušimkat *šiam oš-
gamtos evoliuciją, to negalitej 
■pasakyti, turįtb Jogj
■pasaulis buvo Mtaitičkas iir $ikį 
yęliąv virto .Kbkįu ^ęs, 
matome! Jš to nesunku padary
ti išvadą, atmdtus atievjib.ę, jog 
viskas kas gero .ar .blogo pasau
lyje yra — pačio Žriiogaus dar
bų padaras, o jęi taųj, 'tąd Jco-. 
dėl vėl viską įlapakeisti? Kodėl, 
nepanaikinti -blogybes ? Bet ši
tokių išvadų 4ųs paleidžiant sa
vo djąshkėjams ,daryti, nes Itai 
jums 'patiems 4 maudą ^01801110..^ 
Tad ar ,pe ta pąti apgaulė, !kaip 
ir Tikybos Skelbimas? 'Didesne, 
nes rodot žmogui ištroškusiam 
ežerą, (bet kuoniet jis jį pasie-. nei avaiKvepti mainui 
kia — jus bedieviai, biją giles-'iš Hyde Park YMCA.

Jroškusiam žmogui: “Palauk, 
(negerk, šfe ežeras ir visas van- 

ttik Anums skirtas!” Kono? 
;(Ęus .daugiau)

Platakiui Gerai 

Sekasi

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home ‘Office Nevrark. N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

Kaip jau buvo pranešta, hand- 
’ball čampionas Joe ’Platakis da-( 
bar gina savo valštijinį čampio-* 
natą. Lošimai vyksta Midwest! 
^litibe. Jam gerai sekasi, ir1 
'pliekia oponentus be pasigailė
jimo.

Vakar vakare nedavė progos' 
nei atsikvėpti lošikui Joe Franks;

.BRIDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

3216 S. Haisted St. VICtory 4965
Stogus,. jynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4797 S. Haisted St.
Tel. Boulevard 0014

Dabar Gal dusu Eilė!
Kasdien -Policijos Departamento, raportai pažymi, kad dingo daug 
brangenybių iš namų apartamentų ir ofisų. Dąbąr gal jūsų eilė! 
Bfet jąs gąltte apsaugoti sayo brangakmenus, popierąs, pinigus ir 
sidabrinius daiktus ,padėdami Juos J Šate tieposit Dėžę. Galite pa- 
renduoti dėžę įt>ROY?ĘRŠ VAUfLTE už (Jiiskį daugiau kai centą į 
dieną.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

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.
“Sapndknygė” su paveikslais, apJ 
dar............................................. $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
tę planetas ir kazirų nubųr.....  35c
“Mikaldos pranašavimai” ....... 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno įr 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 ........ .........  . -2ąc
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .............. $L50

kių žolių ir šaknių 
M. ZUKA1TIS

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. 'Y. 
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ilei jie ‘butų lankę mokyklą, bu-, 
tų siržinoiję, jog šie kraštai pa- 

‘siliuosavę :iš ispanų jungo — 
paliuosavo vergus, jų 'tėvukus! 
Jų 'tėvtikai buvo vergai, kuriuos 
galėjai pirkti, parduoti, nuplak
ti ir dovanoti, nauddtis jų dar
bo vaisiais vien už skarmalus. 
iir tputros lėkštę!,. Pasakytų, ko- 
tkji įbp|iąųs 'buvo daikpi!,. 'Bet mu
du truputį 'daugiau žinome is
toriją ir jei butume uuoširdųsv. 
turėtume pripažinti, jog šian-, 
dieniniai, taip vadinami alginiap 
vergai, daug sunkesnėse sąlygo
se gyvena, ’ląisvi būdami sulig 
įstatymų, negu jų tėvukui .pirk
ti vergų ripkoje, laisvo žmo-. 
gaus vardo neverti.

Ar šiandien .jis už savo dar- 
ibą nuo itamsos iki tamsos gmi
na 'kasdien putros lėkštę ir 
skpnmąlą savo kūnui pridengli, 
kaip gaudavo pirktas vergąs^ 
Šiandien pąts nei -kiek nesirųpi-1 
>ni ar -tavo kumetis, darbinin
kas serga ar miršta ibadu ir pa
malęs vjeną ar dešimtį Jš jų ly- 

kad sutraukytų l'dint ;į kapus, nesitėirauji 'dargi 
vėl .pasiliuosuo- nuo ko' mirė, jei žinai, kati nc- 
Leiskim, jog tai siaučia epidemija, kuri ir tave 
padaryti. ‘Bet to- gali ten palydėti. O jei jie butų

Alginiai Vergai.

— Taip?.. — tarė ironingai 
šypsodamasis kunigas Nicola.—’ 
Bet kas jiems iš tos laisves ir 
to žmogaus vardo, jei jį įgiję 
jie visvien pasilieka kūno ver
gais? Tai panašu į tą pasakė
čios apkaustytą vergą, kuris 
nuolatos 'dainuodavo, nes nie
kuomet nepažinojo kitoniško; 
gyvenimo. Bet vos jį vienai die-j 
nai .paliuosavo nuo pančių — 
jis sugrįžęs pamiršo dainas, 
virto ‘rūsčiu, kasdien diesejo/ 
nes buvo matęs kitą, daug pui
kesnį, daug laisvesnį, laisvo 
žmogaus .pasaulį ir pančiai jau 
jį varžė... iBedievybė ar tikyba 
be gerų darbų — miręs daly
kas, žuvęs, supuvęs idealas!... 
Tu pasakysi, jog 'šis vergas ga-. 
Įėjo sukilti, 
pančius, kad 
tų?.,. 'Puiku! 
jam 'pasiseks 
liau? šiandien .nepakanka pasi-J tavo .pirkti vergai — tu sius- 
•liuosuoti iš pančių, būti tais-: tum, 'dejuotum, nes tai žuvę pi- 

reikia turėti ir atalinka-' nigai,'gal'tas, kuris ištiesė ko-

..... . ’

aukščiau, daug aiikščiait už <jus, 
tuščios bedievybės, bet, socialių, 
reformų, apaštalus... Pasaulis' 
serga vargo, melaninų įr poly-, 
gybčfs įpirtina liga! Tąi visi pri
pažįsta, lllėt ne visiems naudin
ga ją išgydyti, nes liesųjų pa-- 
šilaisymas gręšia nu įtikusiems, 
suliesėjimu... Bet ligonis ^kenčia, 
■karščiuoja, įpradeda kliedėti ir 
kliedėdamas gali nemaža (kvai
lysčių, (nuostolių (padaryti, iku- 
ric ne tjck ligoniui vargšui

ATEIKIT IR PAMANYKIT MUSŲ VAULTĄ 
NRR'A JOKIŲ PRIE V AL ŪMŲ.

Droyers .National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

IpEMBERS, FEDERAL LrtPęsIT JNSURANCE CORPORATION

47TR STRF.ET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILGS $13.50Išima uz .............. 1 w
prabuvimas $cn n n
Ligoninėje ............... *UU>UU
RAUDONGYSLIŲ $OC f)H 
Išėmimas ir Ligon. W
REUMATIZMAS C O ftft 
Greita Pagelba .......... t* U U

1GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminaoija $4 Art
ir vaistai ................. ■ -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

DYKAI!

Taipgi pas niane galite gauti viso- va m,
mas laisvam žmogui gyvenimo jas dar nealadirbo liek, kiek tu 
sąlygas! štai,-tavo kumečiai, ta- už jį vergų rinkoje užmokėjai, 
vo bernai, buvušių Vergų ainiai! Maža To, būtum (turėjęs vykti 

---------------------------- ------ ------------ vėl vargų rinkon pirkti :kitą, 
j .a ,;..r ....vėl mokėti tam tikrą pinigų su

mą ir visą laiką bijoti, kad jis 
nenusprogtų per daug anksti, 
kdl dar savyje -turi bent kiek 
.jūgų, ‘kurias galįma (paversti į 
iskambantį metalą... šiandien, 
šjems vergams tariamą laisvę į- 
>gijus, Itavo galvą :šie visi 'rūpes
čiai nckvąršina. dienų ver- 

Lgas — .darbininkas ątirma ati
dirba, o tik vėliau tprašo šidkįo 

i mei

— turtuoliams. J
. » < >

—Pasaulis serga nęlygylje^ 
vėžiu ir :jį veikia uperiąpti? -bet 
nėra kas operuoja, niekas, įpeJ 
turi nei mažiausio noro jį ope
ruoti ir todėl vjeton ‘ppcrąęi'jos' 
jam duodama a^povinos karš; 
čio sumažinimui, l aasperina— 
tikėjimas į Aną /pasaulį, (į .geres-i 
nį, | ii nu irt i n į .pašau Ii! () ta vo
tuščia, žodine, bęArofornip 'įr- 
(larbų bedievybę ir to nedųųęįalt 
Ir jus bedieviai dvąriniųkdi 
bijote ligonį’dperuvti, <pęš jpągL 
jęs ligonis jįaf .jus npęriį^jmpO 
nepaprasto škilvip tukimo !,.,. Jr 
to bijodami jus jam sąkot.,‘^e- 
ra kito pasaulio,- Jięra tdįeyo, 
bet nėra ir tau kitos" išeities,

A. . -A • -•**•»-» 4. . '1

kaip kentėti įr pprti !”> ^Dąijgi 
asperinoš neduodąle, įkądj ji,K 
bent su šypsena veide, tikėda
masis kažkur {kilųf :,rąsli įgęresS

DYKAI!
ATNEŠK Sį KUPONU SU JŪSŲ UŽSAKYMU 

Ųua--vėl puikiausio pasauly 
ę 'KLŪKMame -RAUGE ALIEJAUS IŠ

CITY OIL CO.
:3535 Šo. Oakley Avė.
IR ŲAUSI-V-ISISKAI Bi^AI —
i MUSŲ RLUE FLAJilE ALIEJAUS SU JŪSŲ

■■ < . pųrmų \cfjuJEiau

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & -LONG DISTANCE 

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

3212 So. Haisted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

VIRsinia .3344;
PENKIS (IAEIONUS i

4*-■ i'<' ųy.' tnijaųįi*'- 'ii". !f.",1 ......... ............. j""." ■. 11

DABAR
M PUSIAU KLASINIŲ

— AKORIMJONŲ LEKCIJŲ —
‘ ' VE0AMy

NELAUKITE
Rytoj Gali Bati Poryčiu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agehto, arba brdkeftio, ’kad Ijis pa
rūpintų jums .polisą per musų kompaniją. 'Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of tUnderwriters”

O’MALLEY & MAY, Ine.
•222 W. Adams St. karai). 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šjų Kpmpartijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPĄNY 
COLUMBIA ’F-IRE INSURANCE COMPĄNY 
HMFBRIAL A^ŪRANCE COMPANY 
ilumbErmen’s Insurance compaivy 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MIČHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
£H0ENlX JNDEMNITY COMPANY.

tuomet geresnis? Maža stp, ijeiį 
ti'kiiLticji skabia, itpię rJąi^įn-j 
gesnį pomirtinį gyvenimą,;?tuo, 
nori pasakyti, kad šitas pąsau- 
•lis nepataisomas: *t<Jkš buvo,, 
teks 4r amžiams pašiHį$s, -bdt’ 
jus bedieviai, nępripaŽįšlą Jie--;

STATYKITE NAUJA;
NAMĄ

K8ASNYSCH0DL MtJSIC
Š035 So. Ashland Avė. YARPS 0386

•yĄLA^tJ<^:-r®lėštąd. liUb'9 r. iki-^6 v.--Ęirm. nuo 1 pp. iki 9 v.

Štai proga lankyti PUSIAU- 
KUWN®S akor- w 
^ijony Skliasines lėk- į

“ž (^ktai ......." VV:
,3ei neturi akordijono, bet nori imti lėkei- 
juš, pasikalbėk su Miss Krasny mokykloje 

Ui"1"'!■ <4EUIt lir ji tyPfttiškai jums ^patarnaus.
stHdcrttų (jau Užstojo ant garsios ateities kelio —; 

dėkui išsilavintiąui ,mą$ų jnųkykloj »ir pažintims, kurias m^es, 
įvykdėme.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 
FLEITŲ c

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 _
diena J 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 

nuo laisniuotų dentistų.

ŽIŪRĖKIT, KUR MUM 
ATSIDŪRĖM! -

Atvažiuokit. Ątnaujinsim {Pažintis!
W. O. HUĘBARD, Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

fflULŠIDE TAViERN
IR PICN4C GROVE
135th and Harlem, Orland Purk, UI.

Tel. Orland Paik 45-M-2

-Draugystes kviečiamos renduoti musų daržą 'piknikams

Tiekio tužnmke«niD, kuris
kiek nedidesnis už buvusio Vėf- 

’ go putros lėkštės kuįną. Gi jei, 
i -atidirbęs tam -tikrą daiko Tarpą 
t jis mumirė užmokėsnio dar nuo; 

I ląvęs jlž ^avo darbą jieatsiėnięs^ 
tau tik pelnas, o ,ne {nuostdlisį 

. kaip vergijos laikais. Nobdrei-| 
J kiu tau .taip ’pat 'Vykti ;į vergų, 
- rįiiką, lies Vergai patys ateina 

pas tave į namus parsiduoti!... 
į 'Visus 'pasaulis virto viena ;<lide-i 
f le yyergų .rinka...

Pasaulis Sergą Mirtina ,Liga.
—TuH .pasakyk, kuris 'laimiu- 

gcšųis: buvęs vergas ąr (dabąi> 
tinis darbininkas, rkuris gali gir
tis tariama laisvo žmogaus tei
se? Tj$i?.. Taip, taip— žmogui 
būti laisvam udpakanka vifen 
vergijos ^pančius nutraukyti ir 
ąiit pnpięrįo skąįtytis |lygįu su 
^hitais, jis turi '(ląr įppsttUiį už- 
:kariąąti arba l^ųt lumteiunlĮaį 
susilyginti su visąi§, o'tai daug 
supkiau (r sądėdngįau .padarys 

Ltrki. Maža įto, {šiuo, u^vilgiu 
pieš, skelbumtiej i apie ,‘luimin- 

'gą pomirtinį gyvenimą stovime

Kąm .pirkti -.-seną ?npipą.4tądą aš 
tamstai, įgalių ęąštėttyii <nąują ’gražų 
namą dar spigiau .negu tamsta tu* 
•rotum užmokėti ;ąž seną.- - ; ■ >

.Manę statomi naĮhąi lyra; įtąng- 
•ii sii '.Vėliausiais, *pągėrįnimais, <są- 
‘bud^vdti iš gėrlaiišids 1 m'ėd^iagčs 
ąr^yra #įnądti kdfoo igąrlauSios ’KonJ 
štrukcįijos nąmai. . ■

’Dabar yra geriausias 
dėti (štdtymb udrbą, 'ibi z T. „r. 
-liokite.'rtblęsniaąi iląįkui. -Statykite 
dabar -kol dar ;kainqs nęra1 iškilu-, 
sios. ’O ’kaH lkainbs kils -'tai ” nėtal 
abejonės. \

•flldte^ių Kpąąitąriniii išatiki-i 
te arba atvažiuokite į .mano ofįsą,' 
kuris kasdien atdaras JtiUo 9 ryto, 

■ iki <8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedaliomis 
iki ii vidurdienįo. Atvažiavusiems 
.parodysiu užbaigtus ir ^p^yvbhiiin- 
tus namU^JĘsu ^Ųįras^tlę' 
tamstai pčtiks, nes jie yra -laba 
(grasios -fdrmos, ''ekonomiški ' i? 
,brąngy,s t

Per paskutinius 18 ‘mėtų >psų 
pastatęs arti 3Q0 namų ir^vįsi/ma-i 
np „kostųnieriaj .yra .pilnai >paten* 
kiriti, įkas liudija, jbg ir ‘sĘ&nsta 
pavedęs iipan ^aVo Atifemo •.statymą 
darbą busi pilnai patenkintas. < a

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų 'pardavlrįiUi: už labai'vpriėįąąĮni

šr

-6816 'S6‘ !'
Tek GR O VE I DLL ^ 0306-^0363

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

: konstitucijas ir
j ^ARj0į4E VISOKIUS >

SPAUDOS DARBUS

PATTtRN BOOK

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

NAUJIENOS
1739 So .Haisted St.,
Chicago, Y1L

NAUJIENOS 
š 1769 South Hidited Strju^ 

'■' 1500

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
K—____



6 . NAUJIENOS, Chicago, III.
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šeštadienis, vasario 8, 1941

¥p.

AlUnois- Zinios
Gaisruose Žuvo 
Moteriškė, 5 Vaikai

NORRIS CITY, ILL. — Mo
tina ir trvs dukterys žuvo ke- 
rosino sprogime, kuris išgrio
vė ir uždegė Bryant šeimynos 
gyvenamą namą. Kerosinas 
buvo naudojamas pečiui už
kurti.

Žuvo 41 metų Ethel Bryant 
ir dukterys, Dorothy, 19, Eve- 
lyn, 13, ir Alma Marie, 10.

ATEITYJE
NEBESISKŲS

DANVILLE, III. — Į polici
jos nuovadą atsvyravo bute
liuko perdaug ragavęs pilietis 
ir trenkęs kumščiu į stalą pa
reikalavo areštuoti jo žmoną. 
Pavogė, sako, jam $6.00. Pilie
tis lAųvo įmestas į belangę ir 
pabaudos užsimokėjo $7.50.

TAIP, DAR BUVO 
STIPRUS

JOLIET, III. — Policijos de
partamentas turėjo užsilikusių 
ašarinių dujų bombų, ir pasiun
tė kelis policistus jas išbandy
ti. Netrukus jie grįžo apsiaša
roję.

Jie surado, kad bombos dar 
buvo stiprios, kai vėjas iš prie
šingos pusės į juos dujas už
nešė.

Joną Šlaža
Laidos Rytoj

VVESTVILLE, III. — Pereitą 
trečiadienį miręs senas westvil- 
lictis (žiur. vakar “N-as”) bus 
laidojamas rytoj, šv. Petro ir 
Povilo Kapinėse. Kūnas yra pa
šarvotas namie, 119 E. Main 
street, iš kur bus išlydėtas pa
maldoms Į St. Petro ir Povilo 
bažnyčią.

Velionis buvo 77 melų am
žiaus. Mirė gavęs kraujo paplū
dimą smegenyse.

ATIDARĖ STUDENTŲ 
į CENTRĄ ILL. U-TE

URBANA, III. — šiandien Illi
nois Universitetas atidaro stu
dentams puošnius ruinus skiria- 

' mus draugijinio gyvenimo cen- 
i trui. Kainavo $1,500,000 pasta
tyti.

Auto Nelaimėje 
Mirė Augusi 
E. Norkus

/

CLINTON, Ind.—Vietos Ver- 
million apskričio ligoninėje tr> 
čiad.cnį mirė 75 metų sulaukęs 
lietuvis, Augustas E. Norkus 
Velionis buvo sunkiai sužeista 
automobilio nelaimėje sausio 
23.

Paliko žmoną Minnie Nor
kus, seserį Mrs. Mary Cioiž 
Richmonde, Ind , ir kelis seser 
vaikus.

Vakar velionis buvo palaido 
tas Cottage Hill kapinėse, Bra 
zil, Ind. Paėjo iš Prūsų Lietu
vos.

Traukia Teisman
Už Kyšius

DETROIT, Mich. — Teisėjas 
Ferguson apkaltino Wayne ap
skričio valdininkus paėmimu 
$50,000 kyšiais ir leidimu pa
leistuvavimo ir pinigų lošimo 
įstaigoms veikti laisvai apskri
ty j.

Viena kyšių byla prieš tuos 
valdininkus dabar jau yra svar
stoma.

DU MAŽI VAIKAI ŽUVO 
PRIE GARY, IND. 

. ■ t

GARY, IND. — Miller 
Beach, prie Gary, gyvehamo 
namo gaisre žuvę du maži 
vaikai 6 metų Gerald Dumi 
ir jo 5 metų broliukas, Bryan. 
Jų motina, slaugė, buvo dar
be, kai gaisras kilo. Vos nežu
vo 10 metų duktė Patricia, 
kuri nepasekmingai bandė 
broliukus iš namo išvilkti.

IMson Darbininkai
Žada Streikuoti
‘ DETROIT, MICH. — Į strei
ką žada išeiti darbininkai 
naujai atidarytoje Jludson au
tomobilių ^dirbtuvėje, kuri 
gamina dalis lėktuvams.

C. I. O. automobilių unija 
protestuoja prieš darbininkų 
diskriminavimą. Ginčą bando 
likviduoti Michigan darbo ta
ryba.

Indiana Republiko- 
nai “Prieš Willkie”

Armija West 
Alliso Streike

Sako, Ginčas Trukdo Parako 
Gamybą.

WEST ALLIS, Wis. — Vakc r 
J. V. valstijos arm jos ats .ovas 
Col. Donald Armstrong , įėjo i 
gmčą tarp C.I.O. Auto Workers 
ir Allis Chahners kompan.jo., 
viršininkų, dėl kurio 18 dienų' 
itgal kilo streikas.

Col. Aimst ong, kuris yra 
Chicago karo distrikto g’nkln 
viršininkas, pareiškė, kad strei
kas trukdo d namito ir parako 
■amybą kariuomenei ir yra 
būtina”, kad jis butų kuogrei- 

čiausiai likviduotas.
Allis-Chalmcrs gamina maši

nas, kurios reikalingus parakai 
gaminti.

BET NETAIP YRA KITUR-
BELVIDEERE, ILL. — šio 

miestelio aldėrmanai nuspren
dė, kad turi perdaug įplaukų 
ir nubalsavo panaikinti mies
telio taksus automobiliams.

Griskenai Atidaro 
Naują Vietą Šiandien

John ir Julia Griskenai 
rengia grand opening savo 
naujos užeigos, “John’s Ta- 
vern,” 739 East 92nd Place, 
šiandien ir rytoj.

Visi draugai yra kviečiami 
atsilankyti ir šauniai pralošti 
laiką. Pp1. Griskenai žada visus 
svečius pavaišinti vištienos 
vakariene ir Uitais, užkand
žiais. Bus smagi muzika šo
kiams. —Drg.

Al. Brazio Gimta
dienis su Programų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—\ 1 • koplyčios visose
J—<r* I Chicagos dalyse

Klastykite musų radis programų Antradienio ir ftečtadienle ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (14S0 K.) 

ra POVILU SALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

L
r*

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

HM Ulini m; h t iii i i iiimim i i mmmmii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE •

IIIHIII IMU IMI linini III IMMMMMMI

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

t J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 141»

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Nenubaudė
Ir Pagyre

DETROIT, Mich. — Pašal
pos administracija patraukė į 
teismą bedarbį Vincentą Szpa- 
rą, kai patyrė, kad pinigus, mo
kamus bedarbiams nuomas mo
kėti, Szpara sunaudojo namui 
nusipirkti..

; J
Teisėjas Szpara išteisino ir 

pareiškė, kad butų neprotinga 
jį bausti, už tai kad jis suge
bėjo tais pinigais ne tik pasto
gę pasirūpinti, bet ją ir įsigy
ti. ’

Palaidojo Pažarskie- 
nės Tėvą Collins- 
villej

COLLINSVILLE, III. — Va
kar St. Petro ir Povilo kapinė
se buvo palaidotas Sam Millius, 
senas vietos gyventojas ir tėvas 
gerai žinomos chicagietės dain. 
Marijos Pažarskienės. Velion s 
buvo apie 60 metų amžiaus ir 
paskutiniu du metu gyveno 
Chicagoje.

Jis paliko dukteris, Pearl Da- 
inushes, taipgi Pažarskienę, po
dukrą Auna Tapeiką, posun; 
Charles Neverdauską Chicago
je, brolį Matą, Thorpe, Wis., ir 
daug kitų giminių. Laidotuves 
tvarkė Kassly. 

■......... . 1
Kaltina J. Gedman’o 
Sumušimu

SPRINGFIELD, III. — Pro
kuratūrai buvo įteikti kaltini
mai prieš vietos gyv. Lee O. 
Bumgardner’į, kuris gruodžio 
31, prie kasyklų “B” sunkiai 
sumušė kastuvu Progressive 
Mine Workers unijos narį, Juo
zą Gedmaną.

Gėdinau irgi springfieldietis. 
Prie kasyklų eina ginčas dėl su
tarties tarp AFL ir CIO.

Atidarys 
Camp Grant 
Vasario 17

ROCKFORD, ILL. — Bai- 
giama statyti Camp Grant ka
ro stovykla bus atidaryta nau
jokams iš Chicagos ir kitur 
vasario 17 d. Pirmuosius ka
reivius priimti įvyks iškilmės, 
kuriose dalyvaus gub. Green 
ir gub. Heil iš Wisconsino.

INDIANAPOLIS, Ind. — De
mokratai Legislaturojė juokiasi, 
iškirtę gudrų šposą Indiana re- 
publikonams, iš kurių ir Wen- 
dell Willkie yra kilęs. Jie pa
siūlė rezoliuciją, paginančią 
Willkie už jo patriotiškumą ir 
paramą Rooseveltui nežiūrint 
politinių skiittumų. Republikę- 
nai rezoliuciją Atmetė, tuomi 
lyg ir pasmerkdami savo ly
derį.

ŽU V O KELYJ Į LAIDOTUVES
SPRINGFIELD, ILL. Chica

go and Alton traukinys mirti
nai sutrynė 70 metų Richard 
G. Moss. Jis tarnavo gelžkcliui 
už svičmoną.

Populiarus lietuvių daini
ninkas, Algirdas Brazis, »at- 
švęs savo gimtadienį su drau
gais ir pažįstamais savo užei
goje, 1401 So. 49th Court, Ci- 
eeroj, šįvakarą.

Be vaišių bus ir programas, 
kuriame tarp kitų dalyvaus 
Dėde Brukąs »ir šunim Bu
rnai Dainuojančios Sesutės, 
Tikimasi, kad daugelis svečių 
atsilankys dainininkui uždai
nuoti “Ilgiausių metų.” —M.

Garsinkitčs “N-nose”

Įkurtuvės
Pas A. Klupšienę

Šiandien, vasario 8 d., Mrs. 
Anna Ghipšienė turės įkurtu
ves, Halsted Gardens užeigoje, 
3147 So. Halsted St.

A. Klupšiene tą namą nu
pirko, todėl tikisi, kad jos 
draugai norės jos pirkinį pa
matyti.

Bus vaišės ir muzika, (sd).
J. A. 5.

l<e ’kite tuos, kurie 
garsinasi k 

‘NAUJIENOSE^
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western^Ave.
VALANDOS’ 1 iki 3 ir nuo 7 ik< 9

DR. A. JEN.v|N>
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6? 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

1)R. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

ŽUVO KELY Į LAIDOTUVES
HUNTINGTON, IND. —Va

žiuodamas į laidotuves auto
mobilio susikulime žuvo 65 
metų Mrs- Frank' Corbin, iš 
Brooks, Ind.

UETUVIAI

TIK FOOTBALLAS TURĖTŲ 
BŪTI PUPLIO SPECIALYBĖ

MELROSE'PAfc' £_ Proviso 
mokykloje footbalįp treneriu yra 
lietuvis, Andy Paplis. Toje ša
koje turi didelius gabumus, ir 
toj šakoj turėtų, juos sukon
centruoti. Dabar jįs žinos. Mat, 
jis sumanė pamėginti ristis su 
sportininku Bobby Schultz’u, ir 
nespėjęs pradėti pajuto, kad jis 
jau ištiestas ant matraso.

PRANAŠAVIMAS
IŠSIPILDĖ

INDIANAPOLIS, Ind.—Bur
tininkė vakar burė 29 metų Mrs. 
Esther Byers, kad netrukus kas 
tai jai atims piniginę. Taip ir 
įvyko.

Nespėjus jai apleisti burtinin
kės namą, prišoko trys jauni 
vyrai, moteriškę parmušė ir pi
niginę pasigriebė. Joje buvo 
$15.00.

Susidinamitavo
Ant Kapo Žmonos

BOONVILLE, ILL. — Keis- 
tai nusižudė vietos gyvento
jas, 50 metų Earl Cassidy. Pri
sirišęs dinamito šmotą prie 
savęs, atsigulė ant žmonos 
kapo Maplc Grove kapinėse 
ir dinamitą uždegė. Sprogimas 
jį sudraskė į šmotukus.

RADO NUŠAUTĄ ŪKININKĄ

SPARTA, ILL. —jPrieRock- 
wood, III., grabėje buvo atras
tas kūpąs 63 -n), ūkininko 
Philip S. Barnfield. Jis kur 
tai dingo keturi metai atgal. 
Prie, kūno buvo surūdijęs re
volveris.

‘ ŠKARLATINA UŽDARE 
MOKYKLAS-T

VANDALIA, ILL. — Čia pa
sireiškė skarlatinos epidemi
ja ir rezultate biivo uždarytos 
visos mokyklos. Ikišiol pri
skaitė 18 susirgimų, daugiau 

(tarp vaikų.

Mrs. A.
(

K. JARUSZ
PHYSICAL
THERAPY

and MIDWIFE 
B630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi 
svaigimo, akių 
mo, skaudamą 
trumparegystę 
rengia teisingai 
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.
1712 South Ashland Av.

‘ Phone YARDS 1373

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nufkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

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 pagžil sutartį.

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

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

Valandos njm 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7 30 vai. vak kiekviena 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

T>r Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. IIJJNOTS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va] 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1* 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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.

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirursras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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.

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. x 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7RQO 

Namų Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SAT1.E STREET

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

3149 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679



šeštadienis, vasario 8, 1941 NAUJIENOS, Chicagd, III.

Pil. Darbininkų 
Kliubas Švenčia 
25 m. Sukaktuves.

Daug gero nuveikė nariams, 
Amerikos lietuviams ir 

Lietuvai
Lietuvių Piliečių Darbininkų 

Pašalpos Kliubas, kuris rytoj 
švenčia 25 metų jubiliejų 
(žiūrėk parengimų sąrašų), tu
ri įvairių ir įdomią praeitį.

Kliubas susitvėrė kovo 22 d. 
1916 m. Chicagojč. Illinois čai- 
teryjc randasi vardai Jacob 
Bumsgas, Peter Kabelis, Peter 
Petruskcvicz, Ignac bacilos 
(visi keturi jau mirę), Peter 
Lakatas ir Joseph Mikalajūnas, 
kurie abu dar iki šiai dienai 
priklauso prie klubo. Petras 
Lakards gaus dovaną rytoj Už 
Uesirgimą per virš 20 metų.

Neužmiršo Lietuvos

Visi kliubo nariai, kaip nu
sako vardas, yra Ameiikos p.- 
liečiai ir yra labai daug gero 
nuveikę kaip savo kolegoms 
k Ii ube, taip ir kitiems lietu
viams. Suteikė daug kam pa
šalpą ir turi s iutais laiškų nuo 
našlių ir skutelių už pomirti 
nes pašalpas, patarnavimą ir 
t. t.

Kliubas neužmiršo ir savo 
tėvynes Lietuvos, ir yra auka
vęs Lietuvai ir lietuvių reika
lams šimtus dolerių. Labai

daug rūpinosi ir rhUsų išeivijos 
švietimu ir kulturinimu.

Šiandien kliubas džiaugiasi, 
kad jaunimas rašosi į jo eiles 
ir pradeda suprasti reikalingu
mą ligos ir pomirtinių pašalpų. 
Daug padeda veikime ir vedi
nio organizacijos. Kliubė ran
dasi apie šimtas tokio susipra
tusiu jaunimo ir kas kart vis 
daugiau jo rašosi į kliubiečių 
eiles.

Pereitame susirinkime įsira
šė Bronislava Liakienė, žmon t 
nario Antano, kuris užlaiko 
Mid-VVest Jevvelry ir Music 
krautuvę, 2019 W. 35 St. Ran
dasi eilė kitų aplikacijų nuo 
jaunų motorų ir merginų, vy
lų ir vaikinų, kurios kaip tik 
proga pasitaikys bus priimtos.

Susirinkimai
Lietuviui Piliečių Darbininkų 

Pašalpos Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas ketvirtą sekmadie
nį W. Neffo sa’ėje, 2435 So. 
Leavitt Street, pirmą vai indi 
popiet.

K iubo nariui gali būti Ik ;u- 
viai vyrai ir moterys, vaikinai 
ir merginos, nuo 16 iki 40 me
tų amžiaus, sveiki kūno ir pro
to, gero pasielgimo asmenys, 
ne vien iš Chicagos, bet ir iš 
apylinkių miestelių.

Įstojimo mokestis yra vi
siems prieinama. Nuo 16 metų 
iki 20 metų amžiaus veltui. 
Nuo 20 iki 25 metų amžiaus 
$1. Nuo 25 iki 30 metų am
žiaus $2. Nuo 30 iki 35 metų

JUOZAPAS MOCKUS 
gyv. 4506 So. Hermitage Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 d., 5:50 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje Suvalkų 
apskr. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
daug draugų .ir pažįstamų. .

Kūnas , apšarvotas L j. 
Zolp kopi., 1646 W. 46th St. 
Laidotuvės įvyks pirmad., 
vasario 10 d., 8U30 vai. ryto 
iš kopi. į šv. Kryžiaus .parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Moc
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

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

Laidotuvėmis rūpinasi Bo
leslovas Zeleckis.

3 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS
A. A.

Albinas Trilikiutės

i I f! AL Gėlės Mylintiems 
i B Lį U A Vestuvėms, Ban- 

|[Jf4 kietams, Laidotu-
• vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5«00

LOVEIKISS=“
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabants
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

&

amžiaus $3, ir nuo 35 metų iki 
40 metų amžiaus $5. Dabartine 
tvarka Kliubo užtikrina apsau
gą visiems ir verta kiekvienam 
įsirašyti. \

Duokles yra tik $6.00 į me
tus, Ekstm mokestys uel pa
rengimų yra kartais pėhkiašde- 
šimts centų, bet nfekad viršaus 
dolerio j metus. Ligos pašalpa 
mokfiliia yra $5.00 į savaitę, gi 
pomirtines $200.60.

Norintieji dpi kacijų gali 
kreiptis rašant JAMES R. 
CHERRY -- prot. rišt., 2632 
W£st 40th Street, Chicago. 111. 
Telefonas VlRgihia 1975.

Serga.
Juozas Eidiigas, gyvenantis 

5101 So. Lowe Avė. dabar ran
dasi Čook CoUnty ligoninėj.

Kazimieras Katkus, 2350 So. 
Oakky Avė. dabar randasi na
mie.

Antanai Stanevičiui padaryta 
operacija. Sveiksta namuose, 
4011 So. Talman Avfj.

Boleslovas Petrauskas, 46.8 
So. VVashtenavv Avė. Sausio 30 
d. išvažiavo į šv. Bernardo 1- 
gobinę.

Nariai prašomi ligonius ap
lankyti. —-Korespondentas

RYTOJ BUDRIKO
RADIO TEATRAS

Dainuos J. Gricaitū

KALBĖS PREZIDENTAS 
ROOSEVELTAS

šiandien 6:30 vai. vakare 
VVBBM ir WGN transliuos pre
zidento Itoosėvelto kalb^, kurią 
jis sakys AmėHkOs skautų or
ganizacijos štėiginio 31-niųjų 
sukaktuvių proga.

Chi. Moterų Kliubas 
Rengia Vakarą Lab
darybės Reikalams

Įvyksta vasario
Pilšižyitiėjęs per 

metų gavo darbštumu 
ir labdarybės srityj,

27

PERSONAL 
Asmenų Ieško REAL ĘSTATE FOR SALE 

Namai-Zemė Pardavimui
’ HELP VVANTED—ŽEMALE 

Darbininkių Reikia

ktelio'iką 
kultūros 
CJiicagos 

LictUvilj Motetų Klubas jt-eUgin 
koi;tų if “bunco” pramogą gra
žiame Zig-Žag Klube, 6819 So. 
Wėstėi'U AVe., kbtvirtadehį 
Vasario 27 d., 1:30 vai. po pie
tą. Bus gražių .dovanų ir door 
prizų. Įžanga tik 50c.

C. L. M. Klubo darbuotė UŽ- 
sitmnauja ne til

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nuosavas kambarys, neveik 
virti. $7. KEYstonė 7393.

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

REIKALINGA GASPADINĖ, gy
venimas vietoj, nėra vaikų, nereik 
skalbti. CALUMET 6036.

VEITERKAį NAKTINIAM dar
bui. Gera alga, darbas ant visa
dos darbščiai merginai, Atsišaukite 
po 5 vakarė. JOE’S GRILL, 12304 
So. Halsted.

REIKALINGAS BEAD STRIN- 
GEĖS prie člašp .peaYls. Tik patyrę. 
Gailies and Gaines, 5 N. Wabash, 
po 4 valandos.

REIKALINGA VEITERKA' ar 
virėja, kad butų patyrusi ir savo 
darbą gerai atliktų. 3856 South

AŠ, BRONIUS LEVENAUSKAS, 
iš Gargasų kaimo, Tauragės apskr., 
paieškau savo motinos Agotos Le- 
venauskienės, brolio Juozo ir se
sers GabHjelės ir kitas savo gimi
nes, kurie dabartiniam laike ran
dasi Amerikoj. Aš atvykau į Cana- 
dą 1928 m. Dabar gyvenu Flin 
Flon Man., Box 567, Canada.

PAIEŠKAU PUSAMŽĖS, links
mos moteries dėl apsivedimo. At
eitis butų maloni. Rašykite Nau
jienos, Box No. 2454, 1739 South 
Halsted St.

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:
FA U L M. SiVLITH & CO.

KLAL. EblAlJC/ — LOANS— 
llNbUKANCE

4631 S. Asniand Avė.
Tel. YAliUb 1U01.

FURNISBED ROOMS— TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON, švarus ir 
nebrangiai. 3438 S .Emerald Avė. |

RENDON KAMBARYS Brighton 
Parke, prie mažos šeimynos, prie 
2 gatvekarių linijų, karštu vande- 

- niu apšildomas, su valgiu ar be. 
Yra garažas jeigu reikia. Pavieniui 
vaikinui. 2 aukštas, 3104 W. 44th

• Street.
britafiilio, Uhion Avenue.

bet ir puramoiš. Jo likstaš gfy- - —
įlai idėjinis ir khibo dUbShU- . REIKALINGA MERGINA abel- 

. . , . ’nam namų darbui, savo kambarys,mus labdaringiems ir patrio- nėra vaikų, $8 iki $9. 2355 West 
tingiems I 
siems.

Pirmininkauja D. KūraiLenė

tikslams žinomas vį- 56th St., BOUlevard 1268.

Parengimo komitetai! įeina 
darbščiausios klubo narės, x Va
dovaujant Del ai Kuraitienei. 
Veik visi didesni klubo paren
gimai įvyksta jai komisijai pir
mininkaujant. Ir visuomet esti 
sėkmingi jos gabios vadovybes

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ ant vienos adatos mašinos 
ir Žig-Zag mašinos. CHIC-FORM, 
333 So. Market St.

HELP VVANTED—MALĖ 
DArblninkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 
ant ūkės, kad turėtų biski patyri- 

I mo ir butų blaivus žmogus — at
sišaukite tuoj aus 818 W. 33 PI. 
Yards 5051.

Iš anksto prašome da yvau- REIKALINGAS BUČIERIUS, kad 
butų pavienis, gyvenimas vietoj.• V* III T •ti šiame klubo parengime. Įsi-, 6108 So. State St.

RENDON 2 KAMBARIAI su 
maudyne, visi .patogumai dėl vie
no ar dviejų vyrų. 2323 South 
Oakley Avenue.

KAMBARYS, APŠILDYTAS dėl 
poros arba vieno. 6333 So. Racine.

Graži Rezidencija
MAHQUETTE PARKE 

kambarių mūrinė, parsiduoda 
prieinamą kainą. Pirma negu

6 
už 
pirksi ką nors, pamatyk šitą, nes 
geiesnio už tuos pinigus negausi, 
bavminkas priims į mainus 
ar Kitą mažą dalyką.

8 FiuATŲ MUKU NAMAS 
mainymo ivlarųuette Parke.

B1ZMO NAIVIAS, STORAS 
kambarių flatas, muro namas Mar- 
ųuette Manor. Pigiai.

I 12 FLATŲ geras muro namas' 
■ Marąuette Parke. Mainys į mažesnį.

Geras lotas dėl rezidencijos Mar
ąuette Parke. Pigiai.

Turime ir daugiau visokių namų 
ir farmų. Visais viršminėtais reika
lais kreipkitės pas

. Josepn Vilimas Co.
1 6753 SO. ROCKWELL ST.

HEMlock 2323.

lotą

and

ir 5

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

2 KAMBARIŲ šva- 
yra visi parankamai 
lubų. 2900 So. Poplar

RENDON 
rus flatas, 
ant antrų 
Avenue.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUO
TI gražų 2 flatų namą. Visos tran- 
sportacijos, mokyklos, parkai, baž
nyčios. Su garažu. Lotas 165 pėdų. 
Bargenas. 5U11 N. Hermitage. Ra- 
vensvvood 3328.

dGiiuuLs AJmD 1MSTRUCT1ONS 
Mokyklos ir Pamokos

Iš galingos WCFL radio sto
ties rytoj vakare, 5:30 v. vak., 
bus transliuojamas puikus J. 
F. Budriko radio programas, 
‘Oro Teatras”.

Dalyvauja stygų orkestras, 
dainuos Jadvyga Grlcaitis, ir 
jus nauja dalis vaizdelio ‘A- 
nerikos Lietuviai ’. Programų 

□lis išpildytos kelios naujos 
dainos. ' .... L../

Programas duodamas J. F* 
Budriko baldų ir radio krau
tuvių, 340') South Halsted SI.

Pranešėjas.

gykit bilietėlį iš khibiečlų. Ga
lėsit ir prie durų pasipirkti.)j— 
jei norėsit.
daly vau Ii skaitlingai. Viela jau
ki, draugija, J^us maloni. Be 
to, paremsit g^ažų darbą Chi
cagos Liet. Mot. Klubo.

Korespi

REIKALINGAS GERAS BUČE- 
RIUS, darbas ant visados, šaukiterp‘i v ___ • LllUOj Udl Udo cAJ.ll/ VlSdClOb. bdUKltc

lik prašome visų Tel CANAL 5821. 1840 So. Hals

---------------------------

Chicago Air College
1240 Lavvrence Avė.

Dide'c aviacijos mokslo mo-

ted St.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kad dirbtų prie baro ir viską pri
žiūrėtų. 8616 Vincennes Avė.

SUSIRINKIMAI
i .J >

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRS- 
TeS mėn. susirinkimas bus sekma- į 
dienį, vasario 9 d., Chicagos Lietu-- 
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted

kykla buvo atidaryta vir.Įminė-! St. 12 v. dieną. Visi nariai kvic- 
1 einmi eitai 1 n Vi Ir ir f i

— 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 — 
AERONAT1ŠKAS DRAFTAVIMAS 
— MASTER MECHANIKA — AIR- 
CRAFT WELD1NG — AIRCRAFT 
SHEET METAL DARBAS — RI- 
VET1NG — AIRCRAFT STALIO- 

RYSTĖ — IR PANAŠIAI.
—Dieninės ir Vakarinės Klasės— 

Ateikite ar šaukite Dėl 
Pilnų Informacijų

Chicago Air College 
1240 LAWRENCE AVĖ. 

Chicago, 111. 
LONgbeach 3734

SUTEIKSIU TEISINGĄ patarimą- 
kaip ir kur įsigyti nuosavybę Flo
ridoj. Rašyk arba atvažiuok. Pigus 
pragyvenimas. Stanley Jonaitis, 
Star Route, Bunell, Florida.

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

MARQUETTE
MANOR

Persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 8 d., 1938 m., su
laukusi 20 m. amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Albiną, po tėvais Ru- 
džiukę, tėvą Joną, seserį Flo- 
renče ir brolį«Joną; dėdę Ru
dį ir kitas gimines ir draugus.

Albina, dukrele brangi, iš
auš gražus pavasario rytas, 
vėl rėdysim dabinsim kviet- 
kelėm tavo kapelį, laistysim 
ašarom pavasary /kvietkeles.

Jau 3 metai kai mes tavęs 
nesulaukėm sugrįštant; mums 
vis rodos, kad kur išėjai — 
laukiam pareinant, bet tuščia 
svajonė. Namuose tuščia vie
ta. Būtumėm apsiėmę viską 
daryt, atiduot, kad tik nuo 
mirties atsiprašius, bet vie
kas buvo veltui; mes jau ta
vęs Albinuke daugiau nema
tysime, o koki tie liūdni žod
žiai — daugiau nematysim! 
Mums liko tik šaltas kapas ir 
liūdesiai.

Nubudę:
Tėvai, Sesuo it Brolis.

AUKŠTOS RŲŠIES 16 APART- 
MENTŲ MURO NAMAS, RAN
DASI PRIE PIETVAKARIŲ kam
po 62-ros ir South Albany Avenue, 
12 flatų po 4 kambarius ir 4 po 5. 
Nuosavybė puikiam stovy ir 100% 
išrenduota. Rendomis per metus 
$7,506. Bargeno kaina lengvais iš
mokėjimais.

STANLEY REALTY 
COMPANY

179 W. Washington St.
Telefonas

čiami atsilankyti.
—A. Kaulakis, Rast.

GARFIELD PĄRK LIETUVIŲ 
VYRŲ Ht MOTERŲ. PAŠALPINIO 
KLUBO mėn. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario (Feb.) 9, 1941. 
Napaleon Hali, 3958 West 5th Avė. 
1-ma valandą popiet. Prašom visų 
narių būtinai atsilankyti, nes yra 
daug naujo apsvarstymui.

M. Medalinskas,
233

JONIŠKIEČIŲ 
reguliaris mėn. 
madienį, vasario 
pietų, HollyW0od svet 
43rd St. Yra svarbių reikalų ap
svarstymui. Bukite laiku, nes tą 
pačią dieną bus Joniškiečių paren
gimas. —B. Vaitekūnas., Rast.

tu antrašu. Patyrę jr certifikuo- 
ti mokytojai čia mokina teore
tiškai ir praktiškai (šapose)i 
Norintieji čia mokytis aplikan
tai reikalaujami tik mokėti an
gių kalbą,

čia mokinami įvairus kursai, 
kaip tai privatiniems lakūnams, 
aviacijai brėžimas, m'aster me
chanika, aireraft weldiiig, air- 
eraft sheet metai darbas, rivet- 
ing, .stalioryste ir panaši darbai 
surišti su aviacija. Klasos lai
komos dienomis ir naktimis. Dėl 
smulkesnių informacijų reikia 
aplankyti mokyklą arba pašauk
ti Longbeach 3734.

Mokykla yra po priežiūra ka
pitono Pat Mahan, garsus la
kūnas iš Lafayette Eskadriles, 
kuri pasižymėjo pirmame pa
sauliniame kare. Tai tas pats 
kap. Mahan, kuris neseniai iš
gelbėjo Abraham Silvcrnlah gy
vybę Coney I.sland’e, paaukoda
mas savo kraujo.

| W1IOLESALE FURNITURE
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MICKEY ROONEY 
aOMPOZICIJA FORDO 
VALANDOJE

Pasirodo, kad garslis kino- 
lealrų aktorius Mickcy Rooney 
yra kompozitorius. Rytoj vaka
re Fordo radio valandos sim
fonijos orkestras pildys jo pa
rašytą simfoninę kompoziciją, 
“Melodante”.

Solistas programe bus gar
sus dainininkas, Nino Martini.

Fordo valanda transliuoja 
nuo 8 iki 9-los v. v. kas sek
madienis iš CBS radio stočių, 
WBBM Chicagoje.

Programas
Žemiau seka pilnas valandos 

programas:
Joyeuse Marelio — Chabrier, 

orkestras; Cavatina, “Faust”
— Gounod, Mr. Marlini ir or
kestras; Procession of Sirčlar, 
“Caucasiah Skotches” — Ippo- 
litov-Ivanov, orkestras; Medley, 
French-Canadian Folk Songs— 
Pelletier, choras ir orkestras; 
Melody i n Autumri, “Melo
dante” — Rooney, Humo- 
resque, “Melodante” — Rooney 
orkestras; In thc Silent Night
— Raėlimanihbff, Vilya, “The 
Mcrry Widow” — Lehar, La 
Domia c Mobile, “Rigoletlo”— 
Verdi, Mr. Martini ir orkest
ras; Capriccio Italien —Tšėhai- 
koSVsky, orkestras; Thcse 
Things Shall Be — italian 
Ilymn Melody, choras, publika 
ir orkestras.

S. Central Avė.
L. ir K. KLIUBO 
susirinkimas sek- 
9 d., l::30 v. .po 

2417 W.

PARENGIMAI
Bridgeporto SLA 36-ta kuopa 

rengia šeimynišką vakarėlį vasario- 
Feb. 9, Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. šiuomi kviečiami 
ŠLA 36-tdš kučpos narius ir sve
čius dalyvauti. Bus programas, kal
bos, šokiai ir kiti pasilinksminimai. 
Taipogi prirašimas naujų narių.

—Valdyba

(Skelta)

VAS. 12 VISOS ĮSTAIGOS 
BUS UŽDARYTOS

Pranešimas Atydai 
Artistų “Išnaros”

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051
RANDOLPH 7055.

PKOFESSiONAL SERVICE 
Profesionaiis Patarnavimas

AR TURI FISTULĄ arba he- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau (išgydytas. Atsiųskite štam
puotą konvertą. H. K. Bergman, 
P. O. Box 56, Chicago, III.

NAUDOKITĖS PROGA
PARSIDUODA KAMPINIS mū

rinis namas, 4 .pagyvenimų, ir ta
vernas, arba tik biznis. Pamaty- 
kit kad įvertinti. 5959 So. Carpen- 
ter St.

15 u Si£\ ES S C11ANCES 
Biznio Progos

ROOMING HOUSE — 10 kamb., 
karšto vandens šiluma, visi išren- 
duoti, graži apylinkė, geros įplau
kos ir transportacija. šaukite Ken- 
Wood 0605.

RESTORANAS, DARANTIS la
bai gerą biznį, pilnai įrengtas. Di
delis bargenas. Kaina $985, liku
sius lengvais išmokėjimais. 806 E. 
75th St. Bus atdaras sekmadienį 
nuo 1 iki 4.

MARQUETTE PARKE 2 po 6 ; 
kambarius, 2 karų garažas, parsi
duoda pigiai arba mainysiu į 4 — 
ar 6 flatų namą. Turiu pinigų 
pridėti rašykite ar šaukite L. 
Slrus, 3558 So. Halsted St. Yards 
5118.

Turiu pinigų

BARGENAS. Z
$14,500.00 12 FLATŲ NAUJAS 

mūrinis namas. Kawanė6 bollėris, 
refrigeratorius, gesiniai pėčifti, 
įbudavotos maudynės, geros rėn- 
dos. Atsišaukite

CHAS URNICH, 
2500 West 63rd St.

REPublic 6Č25.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė pigiai. Gerai išdirbtas biz
nis. Rėnda pigi. Adresas. 2242 W. 
23rd PI.

PARSIDUODA FARMA 10 akrų, 
patogi dėl sodnu, moderniška 8 
kambarių namas, maudynė, Šiltas 
ir šaltas vanduo, daržinės Ir ga
ražas. Pigiai. C. H. BOND, Nunica, 
Michigan.

Sekanti praktika lošimo “Iš
naros” įvyksta šeštadienį, vasa
rio 8 d., 8 vai. vak„ “Naujie
nų” name. Visi lošėjai prašomi 
suslrihkti laiku.

Lincoln dieną, vasario 12 (tre
čiadienį) visos viešos įstaigos, 
teismai ir bankai bus Uždary
ti. Daugufnoj Vietų ir mokyk
los bus uždarytas.

PADEKAVONĖ.

IEVA GASPARAITIENfi
Kuri mirė sausio 29 d., ir palaidota 
liko Tautiškose Kapinėse vakario 1, 
1941 m., o dabar ilsis ten amžinai nu
tilusi. Mes apgailestaudami jos pra- 
sišalinimą iš musų tarpo, reiškiame 
giliausią padėką: Pirmyn Choro 
Kvartetui už giesmes namuose ir ka
pinėse; laidotuvių direktoriui Anta
nui Phillips už rūpestingą sutvarky
mą laidotuvių; Chicagos Lietuvių 
Draugijos grabnešiams; visiems gimi
nėms ir draugams, aukavusiems gė
lių ir abelnai visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau musų 
mylima žmona, sesuo, teta (ciocė) 
lai būna lengva Lietuvių išeivijos 
Amerikos žemelė, amžiams.

Nubudę liekame:

“TRISTAN AND lŠOLi)EM 
Iš METROPOLITAN

VYRAS, SESERYS, BROLIS, SESERS SUNAI IR MARČIOS.

Chicagos stotis WMAQ šian
dien nuo 1-mos po pietų, trans
liuos iš NeW Yorko Metropoli
tan operos Wagnerio kurinį, 
“Tristan and Isolde”. Vedamas 
roles dainuos Lauritz Melchior 
ir Kiršieji Flagstad.

AR JIESKAI
DARBO?

------- -SKAITYK KA3BKJĮ------- —.

LNAUJIENASl
----- ĮR TEMYK skiltis---------

"IHIK1A DARBININKE
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

h

RESTORANAS PARSIDUODA, 
labai pigiai. Biznis gerai eina. 
Svarbi pardavimo priežastis.

747 West Root St. FARMS ROk. SALE
Ūkiai Pardavimui

N epriklausomy bes 
Minėjimo Bilietai

PARSIDUODA TAVERNAS su 
3 flatų namu. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastis — turiu kitą biznį.

2552 West 63rd St.

BRtoGEPOĖT — Lietuvos 
Nėptiklausotaybėš Sukakties 
įhin^jimd, vasario 16 d., 32 
\V. Rahdbtah ŠL, bilietai par- 
daviiiitil raudasi sėkamose vie
tose :

M. J. Kiras, 3251 S. Halsted 
Street,

Progress Furnihire Co., 3222 
S. Halsted St.,

f Gudo krautuvėje, 901 33
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33
1139 Soutl Halsted Street, CIICICO. ILL. Street.

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

PARSIDUODA PIGIAI GERAS 
Tavernas. Išdirbtas per ilgus me
tus, dėl priežasties ligos, tai nega
liu daugiau laikyti. John Jake- 
liunas, 1143 W. 63rd St. WENt- 
worth ’ 6121.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
\ Ieško Biznių

198 AKRŲ LYGI, derlinga far- 
ma, prie gero kelio, 1% mylios 
nuo grįsto kelio, D/6 mylios nuč 
gero miesto. Elektra gulima įvesti 
6 kambarių namas, 8 kiti nhtnak 
$80 už akrą. PadalinSim fafmą.

Box 715, Henry, Illinois.

TRUSTO LIKVIDACIJA
3314 Węst Harrison St.

3 aukštų namas po 7—7—6 kam
barius, viėnas flatas šildomas fur- 
nisu, 2 flatai šildomi pečium. Kaina 
$5,250; įmokėti $750. kitus ant mė
nesinių išmokėjimų.

KOHOUT BROS.
145 N. Clark St. 
FRAnklin 4047.

PARSIDUODA “ORANGE” sod
nas jaunų medžių 5 ir 10 akrų 
pločio. Gražus namas prie ežero, 
mažai įmokėti, kitus ant mėnesinių 

Lees-
NOIUU RENDUOTI arba pirkti 

gąsdino stotį su automobilių tai- 
symo šapa. John Mikšis, 724 West j išmokėjimų. E. C. IIUEY, 
13th St. CANal • 2824. I burg, Florida.
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Beliko tik dvi savaitės
Nieko čia daug nesakysim—norim tik visiems pri

minti, kad beliko dvi savaites iki nepaprasto “NAUJIE
NŲ” Vakaro, kuriame bus suvaidintas Orginalis, Pa
daužų Dramos Skyriaus Parašytas, Nepaprastai Juokin
gas Paskutinis Lietuvos įvykiais Paremtas Veikalas, 
“IŠNAROS”.

Pamatykit kaip Lietuvoje šviečia Maskvos Saulė — 
Stalinas! VASARIO 23, AMALGAMATED CENTER 
SALĖJE, 333 S., ASHLAND BLVD.

šeštadienis, vasario 8, 1941

PARENGIMAI
Šiandien

Moming Star Kiiubo šokių 
vakaras, Grigaičio salėje, 2’0) 
W. Arini tage, 8 v.v., programa 
ir užkandžiai.

Balius paralitiko J. Lapinsko 
naudai, Demokratų sa ėję, 180 1 
\Vest 16111 Street, 7:30 v.v., 2'c. 
Rengia Cicero Dainų Myle ojų 
K’iubas. šokiai, programas, vai
šės

Rose ando žemaičių met.nis 
balius, Darbininkų salėje, 10113 
S. Michigan, 7 v.v., 2'c. Pro
gramų p.klys dainin.nkai, šo
kiai.

Lietuvių Mokyklėlės pasilink
sminimo vakaras, Jonistų salė
je, 81 1 W. 33rd street, v.v., šo
kių programas, “skrajojanti 
krasa”, šokiai publ.kai.

Rytoj
MELROSE PARKO LIETU

VIŲ DRAUGIJŲ rengiamas 
bendras LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES MINĖJIMAS, 
Public School salėje, 17th ave- 
nuc ir Kiče, 5 v.v. Kalbės kon
sulas P. Daužvardis Dr. P. Vi
leišis, kun. J. Prauskis; muzi
kali programų pildys Choras, 
Anita Savickaitė, Lorraine Pet
raitytė.

ketas nariams pagerbti, Ncffo 
Salėje, 2135 South Leavitt st., 
durys atsidaro 6 v.v.

Visų Geležinkelių 
Darbininkai Ruošias 
Streiko Balsavimui

Nori Apmokamų Atostogų
750,000 Amerikos gelžkelių 

darbininkų ruošiasi streiko bal
savimams, po nepasekmingų de
rybų su gelžkelių kompanijų są
junga dėl apmokamų atostogų 
ir algų.

Balsavimuose dalyvaus visi 
gelžkelių darbininkai, apart kon
duktorių, inžinierių ir kitų gelž- 
keliečių, kurie dirba traukiniuo
se. Balsavimai daugiausiai pa
liečia darbininkus, kurie dirba 
gelžkelių šapose, prie bėgių tai
symui ir kitų panašių darbų.

Balsavimams vadovaus Rail- 
way Labor Executives Associa- 
tion, kuri gelžkeliečių brolijas 
atstovauja.

Suėmė Judicką, 3 
Kitus Už Padangų 
Vogimą

“Rėdė” Gatvėse Stovinčius 
Automobilius.

NAUJIENOS, Chicago/ 111.
»■ iW i I i m iiMHii Ii  .......................    ■ ■■■ > ■— ------

ARMIJOJ BOMBONEŠIO LIEKANOS KALNUOSE.
A-a*,.... • » ••••s »• • «•»• • ••A.’.aazv.va • - -i —   - -- ___________ -    

UU'Vb »■» M m U. A

Neįsiekiamų kalnų regi jone ties Morton, Wasli., surasta likučiai sudužusio armijos 
bombonešio, kuris pražuvo prieš tris savai es treniruotos skridimo metu.

Antradienį Lokalės 
Nominacijos 
Cičeroj, Berwyne

Kandidatuoja Keli Lietuviai
Ateinantį antradien;, vas. 11 

d., Cicero ir Berwyne jvyksat 
vietos valdininkų nominacijos 
balandžio 1-mos dienos rinki
mams.

Bervvyne reikia nominuoti ma
jorų, aldermanus ir konšteibe
lius, taipgi kitus lokalius valdi
ninkus.

Lietuviai Kandidatai
Ciceroje reikia nominuoti 

trustee, policijos magistratą, tai
kos teisėjus ir konšteibelius.

Tarp kandidatų yra keli lie
tuviai.

Berwyne j konšteibelius kan
didatuoja republikonas Charlea 
Rimša.

Ciceroje į taikos teisėjus, re- 
publikom) sąraše, kandidatuoja 
Louis W. Kizas, o į konšteibe
lius taipgi republikonų sąraše 
kandidatuoja, John Bartašis. 
Demokratų sąraše į konšteibe
lius kandidatuoja cicerietis, An- 
thony Mickiewicz.

VAKAR CHICACŪJE
• Ad. 5010 Drexel bulvaras 

vakare mirė Dr. Joseph Stolz, 
žymus Žydų veikėjas ir virši
ninkas Amerikos reformistų ra
binų. Buvo 79 metų amž.

• Už prezidento Roosevelto 
siūlomą apsiginklavimo įstaty
mą išėjo Clarence B. Randai), 
Inland Steel vice-prezidentas. 
Jis pasmerkė Amerikos pramo
nininkų lyderio Kemper’io opo
ziciją įstatymui ir pareiškė, kad 
Kempei* negali kalbėti už visus 
pramonininkus.

• Prie Jackson ir California 
automobilis mirtinai sužeidė 82 
metų senelę, Mrs. Mary Boyd, 
2810 Jackson.

■/

• Keturi banditai apiplėšė 
gėrimų krautuvę ties 5049 So. 
Ashland. Susirinko grobio už 
$500 nuo savininko E. Hodko\x’- 
ski ir kostumerių.

e Iš Chicago Surface Lines, 
gatvekarių bendrovės, viršinin
kų kovo 1 d., pasitraukia pre
zidentas Guy A. Richardson. 
Keletą dienų atgal fed. teisėjas 
Igoe pašalino jį iš komisijos, ku-

S.L.A, 226-tos Kuopos kruta
mu paveikslų, bunco, kortų ir 
šokių vakaras, Grigaičio salėje, 
2800 W. Armitage, 4 v. p.p., 
35c., Dovanos, užkandžiai sve
čiams ir šokiai.

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašalpos Kiiubo 25 metų jubi
liejinis vakaras, VVestside salė
je, 2212 West 23rd Jlace, 5 v. 
v., 50c. Vaidins “Amerikoniška 
Žentų”, muzikalia programas 
pagerbs garbės narius, šokiai.

S.L.A. 36-tos kuopos Metinis 
Pasilinksminimo Vakaras, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted, G v.v., 25c.
Programas, kalbos, šokiai.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos Vakaras, Darbininkų 
salėje, 10113 South
7 v.v., 25c. Vaidins “Vyšnių 
Sodnelyj”, dainuos šakar Ma- 
kar choras, šokiai.

27 metų lietuvis, VViiliain Ju- 
dickis, 5904 S. Sangamon st., 
ir trys kiti asmenys, vienas 
marųuetteparkietis, buvo suim
ti už vogimų automobilių pa
dangų. Jie operavo, sako poli
cija, per paskutinius du metu.

Apart Judicko, suimti yra, 
Max Nevis, savininkas DeLuxe 
Tire Shop, adresu 6418 South 
Western avenue, 33 m. Augusi 
Steinacher, 954 W. Glst. st., ir 
YVilliam Langer, G333 S. Car- 
penter. Judickis prisipažino ir 
jo garaže buvo rasta grobio da
lis.

Jie vogė padangas nuo gat
vėse stovinčių automobilių.

TAIKOMA PIKTADARIUI,
Michigan, KULKA UŽMUŠĖ’ PRAEIVĘ

Joniškiečių L.K. Klubo “Luc- 
ky Cap Dance”, Hollywood Inn, 
2417 West 43rd street, 4 v. p.p., 
25c. šokiai ir dovanos.

S.L.A. 109-tos Kuopos Ban-

Ties 956 N. Cicero avenue, 
susišaudyme tarp gasolino sto
ties savininkų ir piktadarių bu
vo sunkiai pašauta 58 metų pra
eivė, Pauline Grochocki, 1722
Julian avenue. Tai buvo šešta
dienį. Vakar ji pasimirė.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

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

(Tęsinys)
Lithuanian Morning Star Kliubas ........................ $5.09
Petras ir Uršulė Kučinskas ...... ............. ...... 3.00
Alex Pažareckis ..........................................  -............... 1.00
J. A. Shulmistras ............................................   2.50
Alfred Virčinskas .......................................................   2.0C
Mr. and Mrs. Meravicz ......................      1.00
John Jacobs-Jakubauskas ............................................. 1.0C1
Buvo paskelbta ......................... ..................... 1,371.00

VISO $1,386.50

Dar Keli Lietuviai 
Į Armiją

Metams karo tarnybos atei
nantį ketvirtadienį arba penk
tadienį turės raportuoti šie lie
tuviai:

Hipolitas Marcinkus, 1523 S 
50111 Court, Cicero.

Antanas Stankus, 1407 S. 48- 
th Court.

Edward Krivis, 4927 W. 24 Ji 
Street.

Visi yra savanoriai.

Dem-ai Naudoję
Vai. Automobilius » *
Savo Reikalams

Green Kaltina Buvusią Adm.
' Netikslumais

Gubernatorius Green vakar 
paskelbė ilgą pareiškimą, kuria
me sako, kad pereitos admim 
stracijos. nariai (demokratai) 
naudojo valstijai priklausan
čius 2,000 automobilių ir Tro- 
<ų savo reikalams; neteisėtai 
ėmę pinigus išlaidoms pavary
dami priekin jų įvažiuotų my- 
ių rodiklius ir bereikalingai 
vartotus automobilius keitė į 
naujus.

Naujas Viršininkas
Nauju automobilių ir kito val

stijos turto superintendentu 
Green vakar paskyrė Fred F. 
Emich, turtingą Chicagos au
tomobilių finansavimo biznie
rių.

Butų Bėdos 
Piktadariui

Vas. 22 Chicagos Amfiteatre 
*‘vyks sporto paroda ir šaudy
mo konkursas. Jame dalyvaus 
chicagietės, Mrs. Marie Domice, 
10528 S. Maplewood avenue, ir 
17 metų p-lė Ann Lytis. Paro
dos rengėjai apšaukė jas revol
verių ekspertėmis. Bandymuo
se, Šaudydamos į žmogaus pa
vidalo . taikinį, Mrs. Doinke su
varė, visas kulkas į jo “galvą” 
ir “širdį”.. Butų bėdos pikta
dariui, pakliuvus į jos rankas.

TYRINĖJA DRAFTO 
TARYBOS DARBUOTĘ

Federalė žvalgyba (FBI) ty
rinėja darbuotę vienos drafto 
tarybos Chicagos Northšidėjv 
Jos nariai yra kaltinami netik
slumais ir favoritizmu vyrų 
draftavime kariuomenei.

Jaunas Lietuvis 
Mirė Nuo Širdies 
Papludžio

- šiandien Laidotuvės.
GAGE PARK. šiandien šv. 

Kazimiero kapinėse bus palai
dotas Bronislovas Mikulskis 
(Bernard MichacĮs), 29 metų 
netuvis, kuris..mirė trečiadienį 
nuo širdies i^iplųdįmo.

Mikulskis^ gyvenęs 3058 W. 
54th St., susirgo darbe, Swift 
Co., pirmadienf? Nuvežtas į li
goninę, mirė dyjem dienom vė
liau. Jis paliko našlę Ievą, po 
tėvais šimkiutę, ir kitus gimi
nes. > ■ ’' ’ . K IJ •

' ■, ’ I.H.'

Skidmore Susirinko

Pelningas Tarpininkavimas

William ;R. Skidmore yra taip 
vadinamas Chicago.s “gemblerių 
karalius’’ ir tarpininkas tarp 
pinigų lošimo įstaigų savininkų 
ir miesto valdininkų.

Už tarpininkavimą ir palai
kymą “gerų santykių” tarp 
gemblerių ir valdininkų, jis per 
paskutinius penkis metus susi- 
kolektavo $379,097.

Tokią skaitlinę skelbia fed. 
valdžia, kuri traukia Skidmore 
teisman už income taksų nemo
kėjimą.

• / • 

Antanaitis Gavo 
Master of Arts 
Diplomą

šią savaitę Įš DePaul univer
siteto Master of -Arts, laipsnį ir 
diplomą gavo jaunas marąuette- 
parkietis, Robertas Charles An
tanaitis (Antpnides). Jis yra 
pasižymėjęs footballininkas ir 
lankydamas universitetą taipgi 
ėjo trenerio ^(coach) pareigas 
Morgan Park akademijoje.

KAS YRA
IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

išnaros!

VASARIO 23 D. MATYSITE
Pirmą kartą Amerikoje ' 

Ši Sensacingą Veikalą 
Originalę, Juokingą Komedija
AMALGAMATED CENTER 

Salėje, 333 S. Ashland Blvd*'

Užsidariusių
Bankų Stovis:

Dividendus mokės:
Proviso State (4.8%)
Prudential State (5%)
Reliance Bank and Trust 

(15%)
Ridge State (1%)
Ridgevvay State (3%)
Rose’and State Savings 

(7i/2%)
Second Northwe3tern (3%)
Servic^ State (3%)^
Sheridan Trust Savings (5%)

Žuvo $281,000.
Likvidaciją užbaigė Second 

Humboidt State bankas North- 
sidėje. Atmokėjo 35 centus nuo 
dolerio. Žuvo taupytojoms 
$281,000. \

Dar 5-ios Chicagos 
Dirbtuvės Gavo
Kontraktus

■ $1,186,995 ... '
Karo departamentas išdalino 

$1,186,995 kariškais kontrak
tais dar penkioms Chicagos fir
moms (kai kurios gavo kon
traktus ir pirmiau). Jos yra:

Diamond T Truck Company, 
$737,154

Chicago Graphic Arts Fede- 
ration, $430,111

Kendall Co., $15,809
George T. Schmidt, Ine., $2,- 

890 ir
Marshall and Hischart Ma- 

chinery Co., $1,031.

imimai
ieagoj
SAKALAUSKAS, Loretta ■ 

1718 West 44th street, g ine 
>aųsio 28, tėvai;: Walter ir Jo- 
;ephineJ

WAISN0R, Dorothy, 3148 S. 
Lituanica avenue, gimė sausio 
16, tėvai: Frank ir Leonora.

ĄWGAITIS, Robert, 5425 
Washington bulvaras, gimė sau
sio 24, tėvai: Robert ir Dell.

MAZE1TIS, —, 921 West 33 
Place, gimė sausio 31, tėvai: 
John ir Adeline.

VAITEKŪNAS, Fichąrd W. 
7136 South NVolcott avenue 
gimė sausio 31, tėvai: Joseph 
ir Josephine. ♦
Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Rinks Knygyno Viršininką
Cicero antradieni taipgi no

minuos knygyno (library board) 
direktorių.

Skautai Mini 31-mas 
Sukaktuves

Rakštis Jų Lyderis Tarp 
Lietuviu v

šiandien ir rytoj Chicagos 
bažnyčiose ir įvairiose salėse 
įvyks specialūs pamaldos ir pa
rengimai Amerikos skautų orga
nizacijos 31-moms sukaktuvėms 
paminėti. Yra susidaręs komi
tetas, kuris bandys skautų rei
kalams Chicagoj sukelti $90,- 
000.

Iš Chicagos lietuvių skautų 
reikalams daugiausiai darbuoja
si vaistininkas, p. Julius P. Rak
štis.

Jie Remontuoja, 
O Jus Taupote!

Brighton Clothes Shop 
Išpardavimas

Brightonparkiečiai turbut jau 
pastebėjo, kad Brighton Clothes 
Shop krautuvė, 4246 Archer 
Avenue, yra remontuojama, šiai 
populiariai drabužių įstaigai 
reikia daugiau vietos, tai per 
atnaujinimą visų prekių kainos 
yra nužemintos.

ri veda Chicagos susisiekimo 
suvienijimo derybas.

e Kriminale džiurė išteisino 
aludininką Samuel Brin, kuris 
buvo kaltinamas klastavimu už
statytų, kuriuos uždėdavo už 
kaltinamus žmones teisėjo Eu
gene L. McGarry teisme. Kal
tinimų rezultate teisėjas Mc 
Garry irgi buvo traukiamas i 
atsakomybę ir Advokatų Drau
gija žada išmesti jį iš savo na
rių.

• Arizonoje mirė Max An- 
nenberg, brolis Moe Annenbergo 
ir buvęs Chicagos laikraštinin
kas. Atvykęs iš Karaliaučiaus, 
Prūsijos, 1884 m., jis, kaip ir 
brolis Moe, pradėjo gyvenirųą 
beveik be cento, o mirdamas 
paliko kelių milionų turtą.

e Illinois parolių taryba skel
bia, kad nutarė grąžinti laisvę 
175 kaliniams iš įvairiu valsti
jos kalėjimų.

• Ties 14th ir Kostner, du 
piktadariai užklupo du jaunus 
žmones, sėdėjusius automobilyj, 
19 m. Naomi Westman, 1407 
S. Kostner ir 21 m. Roy Wolf- 
man, 1521 S. Kolin. Nuo Wolf- 
man atėmė $4.00, automobilį, ir 
pagrobė mergaitę, bet vėliau ją 
paleido prie 15th ir Tripp.

• VVashinglon blvd. ligoni
nėj guli sunkiai sužeistas 
George Alles. Bandė “užkren- 
kiuoti” troką, neišėmęs jį iš 
greičių (gyrių).

Vyrai čia gali nusipirkti pui
kų siutą, topkautą ar ©verkau
tą už taip piažai kaip $16.95.

• 35-iems metams praėjus 
Los Angelese, Cal. gyvenęs Si- 
mon Bernstein prisiuntė $98 už

Eidami pro šalį, sustokite, pa- gydymą ir vaistus, kuriuos šu
tys pamatykite kiek galite da-* naudojo begulėd.^nas Cook ap-
bar sutaupyti. (Sp.) skričio ligoninėj.

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta




