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00 SAVO PRIEŠU
BASTILIJOJ NUKIRSTOS GALVOS TRIMS 

PETAINO OPOZICIONIERIAMS
Lavalį ir Deatą pašovė griežtas laisvų 

prancūzų šalininkas

PIRMIEJI ARTĖJANČIOJ ŽIEMOS PAŽYMIAI LIETUVOS MOKYKLOSE PANAIKINTOS 
OKUPANTU [VESTOS REFORMOS

VICHY, Prancūzija, rugp. 28 
d. — šį rytą Bastilijoj giljoti
na tapo nukirstos galvos trims 
prancūzams, kurie buvo dideli 
prancuzų-nacių bendradarbiavi
mo priešai. Neteko gyvybės 
Emil Bastard, Andrė Brichet ir 
Abraham Trzebruche.

Daugelis prancūzų specialaus 
slapto teismo buvo nuteisti il
giems metams kalėti. Suimtie
ji senai buvo laikomi kalėjime 
ir kai kurie priklausė komunis
tų partijai.

Specialus teismai pradėjo po
sėdžiauti Marselyje. Dalis tei
siamųjų gavo sunkiųjų darbų 
kalėjimą kol. bus gyvi. Pary
žiaus rajone taip pat pradėjo 
savo darbą specialus teismai.

Versalyje ir visose apylinkė
se pravesti dideli areštai. Prieš 
sovietus išvažiuojančių kovoti 
legionierių kareivinės smarkiai 
saugojamos vokiškų kareivių. 

, Pasikėsinimą prieš La valį pada
ręs Paul Colette.-šiomis cįiano- 
mis bus atiduotas karo lauko 
teismui. ~ 4. .. •

Vokiečių ir prancūzų gydyto
jai paskelbė,', kad Lavalio svei
kata gerėjanti. Jam buvo pada
ryta labai sunki operacija. Prie 
Lavalio visą laiką budi jo žmo-

VOKIEČIAI 32 MYLIU ATSTUMOJ NUO 
LENINGRADO, SAKO NACIAI

Perkirto Maskvos 
Leningrado gelž- 

keli
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

£8 d. — Pryšakinės vokiečių 
kariuomenės dalys randasi tik
tai 32 mylių atstumoj nuo Le
ningrado, oficialiai paskelbė už
sienio ministerijos pranešėjas.

Vokiečių pėstininkams pavy
ko perkirsti Maskvos-Leningra- 
do geležinkelio liniją pietuose 
nuo Novgorodo. I , •

Kitos vokiečių kariuomenes 
dalys supa Leningradą iš Kare
lijos. Rusai negali vežti Lenin- 
gradan žaliavų geležinkeliais.

— Britų aviacija praeitą nak
tį labai smarkiai bombardavo 
Mannheimą, Ostendę ir Dunkir- 
kę.

Iranas taikosi su 
britais

TEHERANAS, Iranas, rug
pjūčio 28 d. — Nauja Irano 
valdžia įsakė kariuomenei ne
sipriešinti britų ir sovietų 
karo jėgoms.

Irano vyriausybė deda pa
stangas susitaikyti su britais 
ir išvengti tolimesnio kraujo 
praliejimo. Naujas Irano 
premjeras Ali Furanghi par
lamentui pristatė paujai su
darytą valdžią ir nupasakojo 
valdžios tikslus, šachas ir par
lamentas patvirtino naują 
valdžią.

na su dukterimi. Gydytojai sa
ko, kad ligos krizis dar nepra
ėjęs.

Vakar buvo paskelbta, kad 
pasikėsinimo metu sužeisto 
Marcei Deat gyvybė nebuvo pa
vojuje. šiandien, tačiau, skel
biama, kad Deatas sunkiau su
žeistas, negu Lavalis. Viena kul
ka perėjo per Deat vidurius, 
smarkiai sužeidė žarnas ir rei
kėjo daryti labai pavojinga ope
racija. Gydytojai skelbia, kad 
Deat gyvybė randasi dideliame 
pavojuje.

Valdžios < pranešimai teigė, 
kad pasikėsinimą padaręs Paul 
Colette priklausė komunistų 
partijai, bet šiandien paaiškėjo, 
kad jis komunistų partijai nie
kad. nepriklausė. Colette visą 
laiką buvo griežtas laisvų pran
cūzų šalininkas ir didelis gene
rolo de Gaulle gerbėjas. Colette 
komunistų nekenčiąs lygiai taip 
pat, kaip ir nacių.

Colette pasisakė, kad jis len
gvai butų galėjęs nušauti le
gionierių susirinkime buvusius 
aukštus vokiečių karininkus, 
bet jis šovęs su naciais dirban
čius prancūzų politikierius.

Colette bus perduotas karo 
teismui, kuris bus sudarytas pa
čiame Versalyje.

Paėmė nelaisvėn 
34,000 rusų

padare labai 
sovietų pės- 
bandė persi-

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
28 d. — Smolensko ir Gomelio 
operacijose vokiečių kariuome
nė paėmė nelaisvėn 34,000 rau
donos armijos kareivių, skelbia 
vokiečių štabas.

Vokiečių tankai 
didelį mirtingumą 
tininkams, kurie 
kelti per Dnieprą.

Murmansko srityje vyksta 
labai smarkios kovos su nau
jai atvykusioms vokiečių jė
goms. Vokiečiai paėmė geležin
kelio mazgą Zaporožę.

Rusai pralaužė 
nacių linijas

MASKVA, Rusija, rugp. 28 d 
— Sovietų pranešimas tvirtina, 
kad šeštą dieną besitęsianti rau
donųjų ofensyva pralaužusi vo
kiečių linijas dviejose fronto 
vietose.

Ofensyvai vadovauja sovietų 
generolas Konev, kuris veikia 
Gomelio srityje.

Sovietų jurininkai dalyvavo 
labai griežtoje kovoje su vokie? 
čiais šiaurėje. Vokiečių karo jė
gos buvo atmuštos nuo visų 
puolamųjų punktų.

— Vokiečių okupuotose val
stybėse nacių policija pradėjo 
areštuoti Kubos piliečius. Ku
bos policija, savo keliu, areš
tavo Kuboje gyvenančius vokie
čius.
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A< JIEM
Kelias netoli Colorado Springs, Colo., kur matome pirmus artėjančios žie

mos ženklus. 'Pirmiausia prasidėjo smarkus lietus, kuris vėliau išsivystė į did
žiulę audrą ir pradėjo versti krušą. Vie’omis buvo išmestas 10 inčių klodas, ku
ris sustabdė judėjimą, išdaužė farmų langus ir išmušė javus.

Lietus sustabdė 
nacių puolimą

MASKVA, Rusija, rugp. 28 d 
— Visame vokiečių fronte jau 
trečia diena krinta smarkus lie 
tus, kuris žymiai sutrukdys vo
kiečių veržimąsi pirmyn; skel
bia sovietų lauraičiai. M

Gali pasitaikyti dar kelios sau
sos dienos, bet manoma, kad 
drėgnas oras tęsis iki vėlyvo 
rudens.

Štabas mano, kad vokiečiai 
jau negalės padaryti didelių 
žingsnių pirmyn, nes sovietų 
keliai netiks motorizuotai ka
riuomenei.

Hitleris perspėjo 
turkus

STAMBULAS, Turkija, rugp. 
28 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose tvirtinama, kad Hitleris 
noris pasinaudoti Turkijos van
denimis ir padaręs valdžiai šiuo 
reikalu perspėjimą.

Turkų ministeris Berlyne 
buvo iškviestas užsienio reika
lų ministerijon ir informuotas 
apie Hitlerio pageidavimus.

Nežinia ar vokiečiai norės 
naudotis Dardanelais, ar tiktai 
turkų teritorialiniais vandenims 
kareiviams pervežti.

Britai blokuoja 
prancūzų So- 

maliją
VICHY, Prancūzija, rugp. 

28 d. — Keturi britų karo lai
vai ir didelė daugybė pagelbi- 
nių laivelių bei orlaivių blokuo
ja prancūzų Somaliją.

Britai neišleidžia ■ prancūzų 
laivų. Drįstančius išplaukti kon
fiskuoja ir nesugrąžina. Pran
cūzų Somalijos padėtis nepaken
čiama, nes gyventojai neturi 
maisto.

Britai supa visą koloniją ir 
nieko neprileidžia. Prancūzų gu
bernatorius įteikė britams pro
testą.

— Amerikos kongreso nariai 
lankėsi naujai įgytose Ameri
kos bazėse Atlantike ir tvirti
na, kad karo orlaiviai jau ga
lėtų joms1 naudotis, jeigu rei
kėtų dalyvauti karo operacijo
se.

ii

Pasikalbėjime daly- 
' vavp liuli

NVASIIINGTON, D. C., rugp. 
28 d. — Japonų, ambasadorius 
Kišisaburo Nomura .. . šiandien 
lankėsi Baltuose Rūmuose ir 
įteikė prezidentui Rooseveltui 
japonų premjero Konoje specia
lų raštą.

Ambasadorius panaudojo pro
gą aptarti su prezidentu kas
dien vis labiau besitempiančia 
padėtį tolimuose rytuose. . ; ■' 
1 Ambasadoriaus ir prezidente 
pasika'bėjime dalyvavo užsienio 
departamento sekretorius Hull.

' NOMURA ĮTEIKĖ PREZ. ROOSEVELTUI 
JAPONU PREMJERO RAŠTĄ

Pasikalbėjimai su 
japonais tęsiami

WASHINGTON, D. C., rugp. 
28 ,d. — Sekretorius liuli šian
dien spaudos atstovams pareiš
kė, kad japonų ambasadorius 
dar kelis kartus gali atlankyti 
prezidentą.

Dedamos pastangos išspręsti 
įtemptą tolimųjų rytų padėti 
taikiu budu, todėl pasikalbę j i 
mai ir reikalingi.

liuli atsisakė paskelbti vie
šumon japonų ^premjero para
šytą rąštą Amerikos preziden
tui.

Japonai pasipiktinę 
benzino transportu 

——t—
TOKIO, Japonija, rugp. 28 d. 

— Visi japonų laikraščiai labai 
pasipiktinę Amerikos benzino 
vežimu į Vladivostoką.

Tvirtinama, jog artėjąs mo
mentas visai japonų užsienio po
litikai nuspręsti. Amerika atsi 
sakė parduoti benziną japonams, 
o dabar ji pati vežanti tą pa
tį benziną rusams.

Visų japonų dėmesys nukreip
tas į benzino transportą ir tuo 
reikalu gali kilti konfliktas $u 
Amerika.

ORAS
Debesuotas, naktį lis.
Saulė teka — 8:11;* leidžiasi

— 7:31. '

Diplomatiniu ke 
turkų valdžb 

visus rubežiu?

teises priartf

Turkai uždarė Euro
pos rubežius

. Ve n g r rj a 
rugp. 28 d.
Ii u patirta, kad 
šiandien uždarė 
su Europa.

Niekas neturi
Ii prie turkų sienos Trakijoj 
jei neturi turkų štabo leidime 
Valdžia uždraudė susisiekimu 
su Europa automobiliais ir ge 
ležinkeliais.

Turkai laukia 
mo ir ėmėsi šių 
nionių penktos 
tams suvaldyti.

nacių užpuoli 
apsaugos prie 
kolonos agen

Siūlo daryti pirštų 
nuospaudas

WASHINGTON, D. C., rugp 
28 d. — Civilines apsaugos vai 
dininkai pataria valdžiai pada
ryti visų Jungtinių valstybii 
gyventojų pirštų nuospaudas.

Šis žingsnis esą reikalinga: 
bombų užmuštų žmonių asm: 
nybems nustatyti.

Bombos dažnai užmuša žmo 
nes be jokių dokumentų ir val
džios atstovai nepažįsta užmuš 
tųjų. Iš Anglijos sugrįžusiej 
stebėtojai palaiko šį pasiuly- 
ma. v

Perkins kaltina dar
bininkų unijas

NEW YORK, N.. Y., rugp 
28 d. — Darbo sekretorė Per 
kins tvirtina, kad darbininką 
butų galėję be streikų išsprę 
sti daugelį konfliktų, jeigu CIO 
unijos nesivaržytų su AFL uni 
jomis.

Konfliktas tarp šių dviejv 
darbininkų organizacijų dažna 
pakenkia ir patiems darbinin
kams.

Perkins dėjo pastangas su? 
taikyti šias dvi darbininkų or
ganizacijas, bet prisipažįsta, 
kad jos pastangos buvo bergž
džios.

Vietoj sovietiškų, moksleiviams bus duo
dami lietuviški diplomai

BERNAS, Šveicarija, rugp. 28 d. — Lietuvos mokyklose jau 
janaikintos Maskvos okupantų įvestos reformos. Vidurines mo
kyklos vėl vadinamos gimnazijomis, nepilnos vidurinės moky
klos — progimnazijomis ir ekonominės mokyklos — prekybos 
mokyklomis.

Sovietų konstitucijos dėstytojai ir bolševikinių organizaci- 
ių globėjai iš pareigų jau atleisti. Prie vykdomųjų komitetų 
(savivaldybių) veikę švietimo skyriai panaikinti.

Atsižvelgus į tai, kad šiemet įvairias mokyklas baigusiems 
moksleiviams išduoti sovietiniai diplomai, nutarta jų vietoje iš
duoti kitus, be susovietintų ženklų. Be to, stojant į aukštąsias 
mokyklas bus reikalaujama kvotimų iš lietuvių kalbos, nes so
vietų mokyklose šis rčikalas buvo labai apleistas.

Lietuvos kariai 
išliko gyvi

BERNAS, rugp. 28 d. — Iš 
Vilniaus pranešama, kad lietu- 
ziško korpuso karininkų ir ka- 
•sivių dauguma išliko sveiki ir 
ryvi-

Irane sustabdyti 
karo veiksniai

LONDONAS, Angljia, nign 
18 d. — Britų valdžios ats.to 
'ai šiandien gavo žinių iš arti
nųjų rytų, jog sustabdyti ka- 
o veiksmai visoje Irano teri- 
orijoj.

Naujai sudaryta Irano valdžia 
:ariuomenei įsake nesipriešinta 
įritu ir sovietų kariuomenėms.

Britai eina krašto gilumon b 
>kupuoja svarbesnius miestini 
r susisiekimo centrus. Mano 
ma, jog konfliktas baigsis tai
kia ir nekraujinga okupacija.

— Kiniečiai netikėtai smar
kiai užpuolė japonus Fukiem 
irovincijoj ir atėmė kelis pa
kraščių miestus. Japonams pa- 
laryta didelių nuostolių.

— Rooseveltas paskyrė praei 
o karo lakūną Artemus Gatės 
įaujai sukurtos jurų aviacijos 
žinybos sekretoriaus padėjėju.

— Kap. Mountbatten, anglį 
karaliaus pusbrolis, šiandien 
perėmė britų lėktuvnešio “Illus- 
rious” vadovybę ir prižiūrės 
aisymo darbus Amerikos dirb
tuvėse.

— Čilės aukščiausias teismas 
sakė suimti 4 nacių agentus.

— Australijos pre m j e r a: 
Menzies atsistatydino. Jo vie
tą užėmė buvęs vicepremjeras 
Arthur Fadden.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietų valdžia įsakė susprogdinti ICO milijonų dolerių 

/ertas Dniepro užtvankas. Vokiečiai užėmė Dniepropetrovsko 
miestą.

— Vokiečiai reikalauja, kad Vichy valdžia persikeltų į Pa- 
yžių. Vokiečiai pasižada iškelti dalį savo kariuomenės iš mie

sto. Darlanas sutinka keltis Paryžiun.
— Petaino atstovas de Brinon visą naktį tardė Paul Colette, 

norėdamas išaiškinti ar jis neturėjo bendrininką.
— Nacių agentai bėga iš Irano. Automobiliais ir arkliais 

naciai stengiasi pasiekti turką rubežių pirma, negu sovietų ir 
britą jėgos pasieks jį.

— Sumner W ei les paskelbė, kad Amerikos žemyno valsty
bės sutarė kaip privalo būti naudojami “ašies” valstybių paimti 
'aivai šio žemyno prekybai. Amerika pasižadėjo pataisyti sabo
tažo sugadintus laivus.
.— Rooseveltas šiandien patvirtino E. Wallace vadovaujamą 

ginklams gaminti komisiją, kuri išriš visus nesusipratimus.
— Italai giriasi, kad jų orlaiviams pavyko užmesti dvi tor

pedas ant bHtų laivų.

Korpusas buvo patekęs į la
bai sunkias aplinkybes, bet mū
šių metu nukentėjo labai nedi
delis karių kiekis.

Kauno klinikoj mirė jaunas 
inžinierius Viktoras Lapas. Jis 
studijavo Prancūzijoj karo lai
vų inžinieriją ir buvo sužeistas 
kovų metu prie Aleksoto tilto.

Lietuvoje sustabdy
tas susisiekimas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 28 d. ~ Lietuvoje paskelb
tas pranešimas, kad keleivių su
sisiekimas tarp Kauno ir Šiau
lių sustabdytas.

Dabar keliauti leidžiama tik
tai kariams ir uniformuotiems 
policininkams.

Išaiškinta, kad bolševikai, 
bėgdami iš Lietuvos, tarp kitų 
yra išvežę Rusijon buvusį Lie
tuvos Banko direktorių V. Stat
kų ir VI. Nasevičių.

Panaikinti Lietuvos 
teatrai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 28 d. — Elta skelbia, kad 
nuo šių metų liepos 1 dienos 
Lietuvoje visiškai panaikinami 
šie teatrai:

Kauno muzikinės komedijos, 
Kauno žydų dramos, Vilniaus 
lenkų dramos, Vilniaus lenkų 
muzikinės komedijos, Vilniaus 
jaunojo žiūrovo, Vilniaus žydų 
dramos, Vilniaus lėlių, o taip 
pat ir valstybinis cirkas.

— Darlanas perėmė karo mi- 
nisterio pareigas Prancūzijoj, o 
buvusį ministerį Huntziger pa
siuntė Alžiran. Gen. Weygand 
privalės klausyti Huntzigerio.
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE-- 
LIETUVIU PREKYBOS BUTAS

Tardo dėl Benzino
S)

Kessler’s degtinės H“u ,iešikant naujų pasaullų, * . ° tizkanauti.
pardavimai padau- Warwiek and Legler, Ine., 

tvar-

Serija radio pranešimų apie organizaciją

Nuo depresijos vaistai
Mes visi atmenam tuos lai

kus prieš depresiją, kada su
mokėjus $300 a>ba $500 nusi
pirkai dviejų pagyvenimų na
mą. Pirkėjas pasirašė antrą 
mortgičių ant $4000, mokamą 
po $100 kas mėnuo iš gauna
mų rendų ir pasidarė pirmą 
mottgičių ant $8,000 ant 3 ar 
ba 5 metų be numokėjimo — 
mokės tik nticš nutį.

Tas pats žmogus nusipirko 
“furnitnie” dėl namo Už $500' 
įmokėdamas $25 ir žadėjo iš
mokėti po $20 kas mėnesį.

Naujas name savininkas tu
ri darbą, gauna rendas. iš na
mo, vaikai ir žmona priktisina 
— “pirkim automobilį”. Nu
perka, įmoka kaip 
laikais $150 cash, o 
išmbkesčio po $50 į

Užėjo depresija,
sustojo statyba, nes visi apsi- 
pirko namus. Nėra daugiau 
pirkėjų. Atleido iš darbo plyti- 
ninkus, karpenterius, stogden 
gius, . plumbenus, elektros įve
dimo darbininkus ir visus ki
tus prie namo statybos 
liūgus amatininkus, 
lentpiuvės ir fabrikų 
durų išdirbystes.

Elektros įvedimo 
kas, kuris pirma
dos po $60 į mėnesį, nustojęs 
darbo, apleido brangų flatų rr 
persikėlė į namą, kur moka 
tik $15 mėnesyje. Elektrišinas 
taipgi buvo nusipirkęs ant kre
dito rakandus ir automobilį ir 
dabar negali nei už. rakandus, 
nei už automobilį sulygtų mė
nesinę skolų mokėti.

Viršminėtas namo savin n- 
kas dirba langų ir durų fabri
ke. Taipgi buvo atkiS^s- iš 
darbo. Nupigino rendų a

buvo tais 
$1,800 ant 
mėnesį.

reika- 
Sustojo 

langų ir

darbiniu • 
mokėjo ren-

ką, ir jau negali už “furnitū
lius” nei už automobilį suly;’ 
ta $25 ir $50 j mėnesį mokėt

Krautuvninkas atėmė furni- 
č us nuo abiejų. Padėjo juos į 
krautuvę ant pardavimo k 
tam.

Automobilių pardavimo kom
panijos atėmė automobilius 
nuo

Ir
čiai,

kės grįžta nuo pirkėjo atgal 
kranhivėti.
kas) rašo dirbtuvei, 
siųstų naujų rakandų ir 
mob.lių, nes jis neturi 
dėl mtttją krautuvėje.

Rakandų, automobilių 
tų prekių fabrikai taipgi“ &tl 
do darbininkus, nes nėra užsa
kymų arba orderių.

Ta.p vienas po kito atle.džia 
darbininkus, iš fabriko ir \ė- 
liau iŠ krautuvių^ Pasidaro už
burtas nedarbo ratas, kur.o 
nebuvo galima sustabdyti.

Ūkiškų produktų prekės nu- 
kr.to. Todėl ūkininkai negalė
jo fabrikų išdirby s les pirkti. O 
ūkininkai ir mažų miestelių 
gyventojai Amerikoje sudaro 
didesnę pusę šios šalies gyven
tojų.

Aš čia vaizdais prirodžiau, 
jog pirkimas ant ilgų metų iš
mokėjimo iš dalies privedė ša
lį prie tokios padėties. Pirkė
jas nustojo įmokėtų pinigų ir 
nustojo reikmenų. Visą musų 
kraštą apėmė depresija.
Įstatymai pirkimui ne ant il
gesnio laiko kaip 18 mėnesių 
įeina galion rugsėjo I, 1941

Pirklys (štornin- 
kad ne- 

auto- 
vle os

ir k i
ip!

lojimui to, kų mes pergyveno
me praeitame 10-metyje, yra 
išleistas federalės valdžios įsta
tymas, kad viskų, išėmus i ėmę 
ir namą, kų tik pirksi nuo rug
sėjo 1-mos dienos šių metų, tu
ri pilnai užmokėti per 18 mė
nesių laiko. Be to, pirkėjas tu
rį sumokėti nuo Vk ka nos iki 
10% ant tūlų prekių.

Pabrėžiu, kad šitas įstatymas 
nepaliečia ii rkėjų žemės, na
mų ar pataisymo namų, kuris 

į. viršys $1,000. Taipgi neliečia 
aftrymo mortg čių ant nekiino- 
jjino nuosavybės (real estate).

Šitas federalis įstatymas l e-

Amerikos senato komisi
ja tardo Ralph K. Davies, 
Amerikos benzino tvarkyto
jo pavaduotoją^ apie ben
zino padėtį rytinėse Ameri
kos valstybėse.

■ ■ ■■ i i yiuii| , i

Ši organizacija pataxia lietuviui 
eiti pas I.etuvį* ši organizacija: 
ne aukų prašo. Darykite biznį 
su lietuviais ir pas lietuvius 
narius Lith. Chamber of Com- 
merce of 
t u r.

Stanley

III. vietoj to, kad ki

Balzckas — t tiri' 
C11 ry šie r, P ly mo u 11 t 

1 karų, ir turi ga<ra- 
4030žą taisymui karų adresu 

Archer Avė.
Ralph 

ninkas. 
69th St.

Ben.
Officer

Puslis — lavern 
Turi užeigą 2553 W.

ša v i-

J. Surwill — Polica 
in Private Clothes, 
Park policijos, kuri 

randasi prie kertes 39 th S t. ir 
California Avė.

S. D. Lachowich — laidotu 
vių direktorius, 23*141'W/'23u.

gė jo 35 nuošimčius I tr kncalAr’a '•traifnc ęr. ° J ’ kauti Kessler s sąskaitas.—Sk.
— **—- - i .

Siunaniis, pritaikytas Iuįkui>'Snopinki« lannrdnvi. nuoseklus garsinimasi dien- OpetldlUS ISpdlUdVl- 
rflščiuDse yra pagrindas did-'maS SVCIllCS FTOgcl 
žiausiai degtinės pasisekimo _______
pasakai 1941 metais — vaiz-Į 
dingas Kessler’s Private Blend 
degtinės pardavimų didėjimas 
iki aukščiausio laipsnio, iki 
daugiau nei' dviejų milijonų 
keisų, daugiau nei 36,000,000 
butelių, sako Victpr Fisehel, 
generalinis pardavimų mene
džeris Seagram — Distillers 
korporacijoj, paskelbdamas išvykti į pikniką ar išva- 
skaitineuis pardavimų/per fis- ^iavimą. ši šventė tai Darbo 
kalius metus, kurie pasibai- Diena.
gė liepos 31 d.> 1941 m. Nati-^ Dauguma šeimų ruošiasi 
ji Kessler s laiuięjiuiai užtem- praleisti šią paskutinę vasaros 
do net šios degtinės 1939-1940 šventę smagiai. Kai kurios šei- 
m. skaitmenis, f kurias 1040- vyks į piknikus. Kitos 
1941 pastarieji metai pralen-įdarys vizitus. Kiekvienu at- 
kė daugiau nei 35 nuošim-;ygju Glaistas vaidins labai 
clais* x < .svarbų vaidmenį, nes jokia

“Visi žino Kessler’s skelbi-! šventė nėra pilna be skanių 
mus dienraščiuose du kar- .valgių.
tonų charakteriu, • Mr. Hi ir 'ruošdamos valgius, turėtų pir- 
Mr. Hattj kurių gudrus trum
pi pašnekesiai skleidžia Šukį 
’Smooth as Šilk būt Not High 

‘Hat’ (švelnus kaip šilkas, bet 
ne aukšta skrybėlė)”, pareiš
kė p. Fisehel. “šitie Jay Irvin- 
g’o kuriniai turėjo tokio pasi
sekimo, kad iš parduotuvių 
pranešama, jogei daugelis; 
reikalauja ‘Hi Hatt degtinės’,1 
ažuot reikalavus jos tikruoju 
antraštės vardu. Tai yra geras 
garsinimasi — lengva nuotai
ka, atilinkainąm produktui, 
drauge su nuosekliu pakarto
jimu. Kessler’s kampanija yra 
sėkminga. Net rugpiučio me
nesį, kai daug .skelbėjų taip 
likerių prekyboj j kaip ir kito
se, būna linkę susiveržti, mes 
naudojame kuone 300 dien
raščių Kessler’s degtinei. 
Dienraščiai buvo kuone vie
nintelė musų garsinimosi prie
monė.” . K’.,. Sl*’**'

ma , pasiskaityti Midvvest 
Stores skelbimų, telpantį šio 
dienraščio šios dienos laido
je.

Šitas skelbimas aprašo spe- 
išpardavimą švenčių 
Išpardavimas teikiaproga.

šeimininkėms galimumo nusi
pirkti kaip tik tų daiktų, ku
rių joms reikia — geros rų- 
šies produktų, specialiai že
momis kainomis. Kiekvienas 
paminėtas daiktas reiškia ne
paprastą bargeną.

Visos tos sutaupos yra Mid-

j. Kaip paprastai, kuomet mes 
artėjame prie vasaros pabai
gos, mums visiems atrodo, 
kad vasaros sezonas praėjo 
labai greitai. Dauguma ato
stogų ir išvažiavimų jau pasi- west Stores organizacijos mil- 
baigė. Tačiau šios savaitės žiniškos perkamos pajėgos 
gale yra dar viena šventė, ku-'padaras. Produktai perkami 
ri teikia mums visiems progos I pilnais vagonais tiesiai iš fab

rikantų ir gamintojų, o su
taupos, padarytos dėka dide
lės perkamos pajėgos, pas
kleidžiamos tarp kostumerių 
žemesnių kainų formoj.

Taigi šeimininkės suras, kad 
smagiai Darbo Dienos šven
tei šapinimas pas Midwest 
Stores yra parankiausias—sk.

Todėl šeimininkes,
REMKlTE TUOS, KURIE 

GARSINASI

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
GEROS RŲŠIES MAISTO IR GROSERIŲ 

LABOR DAY ŠVENTĖMS
PIRKIT DABAR! PIRKIT ČIA! SUTAUPYSITE DAUGIAU!

IŠPARDAVIMAS! PĖTN. IR SUBATOJ, RUGPIUČIO 29 R 30

“MIDWEST FINEST” Pienu šertos, šviežiai Ištaisytos Pavasario
GERIAUSIOS, KOKIAS 4^ g 

lllIijllAJ PINIGAS GALI PIRKT RVsv.
“MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES TYROS SMETONOS
SVIESTAS Rolė ar Šmotas . Sv. 38*
“MIDWEST” DELUXE 
KAVA Geriausios rūšies • Svaro kenai 260

lj pirkėjų, todėl Lithuanrai 
Chamber of Conimerce of III. 
randa reikalinga jūsų dėmesį į

Būtinai Pamatykite
Winkler

STOKERĮ
U. S. Machine Corp. 

išdirbystčs.
STOKERIS TURINTIS VISKĄ 
Geresnį Darbingumą ♦ Ilgą Gy
venimą • Didžiausią Vertybę ir 

Pilnai Automatinį Saugumą.
NO SHEAR PINS

TRIANGLE
Engineering Co.

Winkler Stokerių Autorizuotas 
Distributor.

32 S. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Phone CANal 5355.

Atsilankykit arba šaukit norė
dami apskaičiavimo dykai

as milk itselfI

SPREADSI SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYI

cheese
food thafs digestibfe

RED — ITCH Y- SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! įįį |į jį
Visose vaisti- ZilžIVIO 
nėse ................

atėmė
abiejų, nupalršiavo ir pa- 
ant pardavimo kitam.
taip vienas po k.to furn - 
antomobi iai ir kitos pre-

Ate naiitį ketv rtadicnį 
pranešiu detalius šio fcdera’io 
įstatymo, kuris įeina galimi 
nigs. (Sept.j 1 d. 1941 m.

Dabar suminėsiu k ei tą na
rių Lietuvių Prekybos Buto. Jų 
prisidėjimas pr.e šios orgair'z.i- 
cijos neša visuomenei naudų.

Progress Printing Co. — lie
tuvių spaustuvė; priklauso prie 
unijos. Adresas 3326 S. Hahtec 
street.

Joseph M- Mozeris — sekre
torius Keistutis Sav.ngs and 
Loan Association. Taipgi par
duoda rcal estate ir Insurance, 
3236 S. Halsted SI.

35 hūoSm'Ž^|įfeššfef>.s par
davimų laimėjimas 1 ypatin- 

turint at- 
ad bendrai

“PILLSBURY’S” SNO-SHEEN
KĖKSŲ MILTAI 44 uncijų pakeliai
“MIDWEST” TOMAČIŲ AR
DARŽOVIŲ SRIUBOS 21 uncijos kenai 2 už 190
CHILI CON~CARNE “Libby’s” No. 1 kenai 100
“FRENCH’S” MUŠTARDA 2 džiarai , 190

BEEF STEW 24 unc. kenai 17c
M Sv. ( • • • 31c

,“MIDWEST” SMOKED LIVER SAUSAGE S v. 29c

“PINTY MtOORE'’ 
: BOltED HAM

190
MADOS

GASOLINAS
NAUJOS ŽEMOS KAINOS 

STANDARD OIL’S
ETHYL .... g Galionai 97c

Joseph F. Gribauskas — sek
retorius St. Anthony’s Lith. 
Par.sh B’dg. & Loan Associa- 
t.on. Taipgi parduoda real 
estate ir Insurance adresu 1500 
S. 49th Court, Cicero,. 111.

RED CROWN 6 Ga,ionai $1.07
BRĖKIAI PATAISOMI..
TEPIMAS $1 PLOVIMAS

ART AMBROZ
SUPER SERVICE STATION 

BREK1Ų PATARNAVIMAS virš 25 metų. 
Š. V. Kampas 50th’& Western

e. to ketvirtadienio — prisiųs- 
kite surašą valdybos tos organi
zacijos, prie kurios j lįs pr.k au- 
sote. Jeigu negirdėjote mano 
kalbos, tai rasite jų praeitos 
savaites laidoje lietuviškuose 
iakraščiuosc. Iki ateinančio 
ketvirtadienio varde Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois (3241 S. Halsted St., Chi
cago, III., Tel. CALumct 7358) 
linkiu geriausios kloties.

Anounseris ir Sekretorius,
J. P. Varkala

gai reikšminga; 
mintyje faktą, h 
suvartojimas visgųt- distiliuotų 
spiritų tais pačjdi#1 tnetais pa
kilo tik 5 riubsJįįčius, kaip 
rodo geriauši ’ daviniai. Kess
ler’s lairiiėjimaiį parodė 35 
nuošimčius ar didesnį pakyli- 
mą trijose deštimtyse iš pen- 
kiosdešimt vienos teritorijos, 
kuriose ši 
duodama. O dvylikoje terito
rijų pardavimai buvo daugiau 
nei dvigubai didesni, sako p. 
Fisehel.

Net krautuvių, skyriuje, kur 
Kessler’s buvo gerai įsitvirti
nęs, kaipo vadovaujanti deg
tinės rųšis, užregistruotas 23 
nuošimčių padaugėjimas. P-as 
Fisehel nurodė pavyzdį Penn- 
sylvanijoj, kur Kessler’s buvo 
parduota daugiau nei pusė 
milijono keišų 1939-1940 me
tais. Pennsylvapia parodė rie
bų padaugėjimą y yirš minėto 
skaičiaus — padaugėjimą kuo 
ne 20 nuošimčiųį iki 600,000 
keisu.

degtine buvo par-

JACK SWIFT'
6R0WS

THE MIOHTY 6LACIER OF REL5ASEO POLAR ICGu 
SWEEPS INTO NEW YORK AND OVERVVHELMS THE 

8tt> GRSAT LAKĘS.________________________________

“ELMDALE” GEROS ’ŽŲšIEŠ
ŽIRNIAI IR MORKOS No. 2 kenai 2 už 210
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS RŲŠIĘS
SALDUS AGURKIUKAI 6 uncijų džiarai 100
“MIDWEST” ORANGE SODA AR
ROOT BEER y2 Galiono bonkos 150 Plūs bonkų depozitas

19c“SUNSHINE” HI-HO KREKESAI
NAUJO DERLIAUS ITALIJONIŠKOS
SALDŽIOS SLYVOS
PUIKIOS ELBERTA PYČĖS

Sv. pakeliai

MICHIGAN VIRIMUI OBUOLIAI

CALM ORNlA VYNEOGl S, BE SĖKLŲ 

gražus Geltonieji sausi cibuliai

4 sv. 27^
5 sv. 170 
5_sv’_15* 
2 s V. 15^
S sv-13<

“GOLD DUST” 2 maži 9ė Dideli pak. 1 gč 
“RINSO” Maži 90 Dideli pak. 
“LAVA” MUILAS ■ 3~ūž~i7^
“JERGEN’S” 500 MUILAS

O’KAY Šunų Maistas

šKiotas 5^ 

g kenai 25*
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$100 DYKAI Kas Savaitę; taupykite Musų Kuponus
n ii . i, ■« i i ■. M ... , i i ——■ i ■■■■■■■■■■ ■.■. m m i

■:kelburuxi Naujienose
<>d<i Liaudą dėlto, kad

Naujienos yra
naudingos..

Naujiems fiskaliems me
tams prasidej tįsiems rugpiu- 

,čio 1, pasakė p. fisehel* dien
raščiai ir vėl sudarys Kessler’s 
vajūi pagrindą, ir nuožiūra 
yra, kad garsinimasi bus dar 
labiau išplėstas, Air. Hi ir Mr.

EN^LAND AND-WE5TERN EUROPE QUAIL AS 
POLAR BLA3TS HOWL IN FROM THE FREEZIN© 
NORTH ATLANTIC.

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
n . • -1

500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių
—

No. 4871 — Sportiška suknelė 
arba kambarinis apsiaustas. Su
kirptos mreros: 12, 14, 16, 18, 20, 
30, 32, 34, 36 38 ir 40.

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

j !.l ■ ■■*■» —

NAUJIENOS Pattera Depl

Mataiti rnaa pavysdl N» — ■ .

Mliroa ....... -p* krtrtte*

(Vardas ir pararto) 

(Adresas)
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AR GALIMA NUMATYTI ŽMONIJOS 
ATEITIS?

Nėra įdomesnio ir labiau vi
liojančio klausimo, kaip žmo
nijos ateities aiba likimo klau
simas. Šiuo klausimu jau nuo 
seniai domisi filosofai, moksli
ninkai, politikai ir šiaip žmo
nės. Dažniausiai žmonės savo 
ateitį — busimąją visuomenės 
santvarką — vaizdavosi ir kū
rė tokią, kokios jų širdis troš
ko, žodžiu, pagal savo idealus. 
Fantazijai nebuvo ribų.

Filosofai, politikai reforma
toriai, besistengdami reformuo
ti netobulą visuomeninį gyve
nimą, sukuria savo vaizduotėj 
naujas tobulesnio ateities vi
suomeninio gyvenimo formas, 
kurios, jų manymu, ne tik ga
limos, vadinas, ir įvykdomos, 
bet dargi ir būtinos ir neiš
vengiamos ateity. Tokioj refor
matorių kūryboj be abejojimo 
yra daug tikėjimo ir ateities 
spėjimo elementų.

Did s Graikų filosofas Pla
tonas sukūrė planą idealinės, 

’ filosofų valdomos, valstybės. 
Kurdamas busimąją visuome
nės santvarką teorijoj, Plato
nas vadovavosi absoliutiniais 
tiesos idealais, todėl vadovau
jamą vaidmenį naujoj visuo
menėj jis skyrė filosofams, nes 
tik jiems, jo manymu, buvo 
duotas tiesos supratimas, šian
dien idealinė Platono valstybė 
laikoma utopija1), nes ji buvo 
sukurta neatsižiurint į realius 
gyvenimo faktorius (veiks
nius).

Panašiai mėgino atspėti 
žmonijos ateitį ir XIX amž. 
socialistai utopstai. Netobula 
tvarka/'pagrįsta skriauda ;r 
silpnesifių landoj imu,' jų ma
nymu, buvo neišmanymo re
zultatas. Jie tikėjo, kad pasau
lyje tuoj įvyksiančios svarbios 
ir reikšmingos atmainos, kai 
tik bus atrasta t eša. Visiškos

Apart Apsaugos, Turime 0 r n n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOdUUjUUU.UU

| Turtas Virš$6,000,000.00
II

| Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
i Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
| dienos, Šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOClATlONofChicaja 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRgmia 1141 

COP<L ra*». NUOLtCRAFT SCRVICE, INC.

CROCHETED DOILIES PATTERN 2937 j
No. 2937 — Nunertos staltiesikės.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2937
| 1739 So. Halsted SU, Chicaro. UL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No................

I Vardas ir pavardė......-.....-.................................. ......................... .............

1 Adresas....... .........  -..... —---- -------------- ---- ------------------ —'
| Miestas ir valstija..—....... — .... ...

teisybės, tiesos ir proto idėjų 
triumfu jie laikė socializmą, 
kur gali realizuotis ir tarpti 
minėtos idėjos. Socialistams 
utopistams nestigo pasiryžimo 
ir kilnių norų. Turtingas fabri
kantas Robertas Ouenas2) mė
gino praktiškai įgyvendyti so
cializmą savo fabrike ir jo dar
bininkų tarpe. Jis tarėsi užkrė
siąs geru pavyzdžiu pasaulio 
galiūnus. Kvietė juos pas save 
pažiūrėti, kas jo laimėta, karš
tai tikėdamas, kad šie grįžę sa
vo tėvynėje įvesią panašią tvar
ką. Bet Ouenas turėjo skau
džiai jais nusivilti. Dešinioji 
Meternicho3) ranka, Gencas, 
atsilankęs pas Oueną pasakė: 
“Mes nenorime, kad liaudis bu
tų mokytesnė ir geriau gyven
tų, nes tada negalėtume jos 
valdyti”.

Utopistų pastangos nuėjo 
niekais todėl, kad jie kūrė atei
tį pagal savo jausmus, vaiz
duotę ir širdies troškimus, ne
žiūrėdami istorijos faktų ir vi
suomenės evoliucijos. Be to, 
tokių idėjų įgyvendymas, juo 
labiau didžių, reikalauja aukų. 
Pavyzdžiui, krikščioniškų idė
jų įgyvendymas pareikalavo 
šimtų tūkstančių žmonių gy
vybių aukų, gal būt, dar dau
giau jų reikėtų, jeigu kas šian
dien sumanytų įgyvendyti tik
rąsias krikščioniškas idėjas, 
nuo kurių ortodoksinė4) krik
ščionybe taip toli yra nukry
pusi!

Taip buvo sprendžiamas bu
simosios visuomenės santvar
kos klausimas iki garsaus 
prancūzų pozityvisto^) Konto. 
Bet nuo Konto ir H'egelio tas 
klaus mas imta visiškai kitaip 
statyti. Jų ir kitų filosofų 
(daugiausia vokiečių) nuopel
nas, kad į istoriją buvo pradė
ta žiūrėti, kaip į dėsningą pro

cesą. Įsigalėjus tokiai į istoriją 
pažiurai, išsisklaidė iliuzijos, 
kuriomis remdamiesi, kure 
utopistai žmon.jos ateitį. Tada 
buvo suprasta kad ateitis ne
priklauso nuo atskiro žmogaus 
norų, bet nuo objektingų isto
rijos faktų.

Bet iš kitos pusės, butų klai
dinga manyti, kad žmogus yra 
aklas likimo įrankis, kad jo 
pastangos nieko nereiškia. 
Anaiptol, žmonių, mąstančių 
būtybių, pastangos, siekiančių 
realių tikslų, neprieštaraujan
čių teisybei ir objektyviems is
torijos faktams, turi labai 
daug reikšmės: jos gali nu
lemti ateitį. Tos pačios XIX a. 
evoliucionistinės filosofijos įta
koj atsiradęs, mokslinis socia
lizmas bando nusakyti žmoni
jos ateitį, bet jis eina k'tokiu 
keliu, nekaip utopinis socializ
mas. Pastarojo nupiešta busi
moji visuomenės struktūra bu
vo fantazijos padaras, tuo tar
pu mokslinis socializmas kuria 
ją remdamasis realiais gyveni
mo ir istorijos faktais.

Dauguma filosofų ir socia
listų į ateitį žiuri labai opti
mistiškais). Tas optimizmas 
nėra visiškai nepamatuotas. 
Nuolatinis proto progresas, ne
ginčijamas dvas.nis ir ekono
minis žmogaus emansipavima- 
sis (išsivadavimas) žadina viltį, 
kad ateityje žmonija susitvar
kys, kaip teisybė reikalauja. 
Kad šita viltis nėra tuščia, ro
do ir tas faktas, jog tie žmo
nės, kurie sukurė savo laimę 
su neteisybės ir priespaudos 
pagalba, bijo ateities. Jų aukso 
amžius yra praeityje. Jų ne
džiugina ateitis, nes ji juos to
lina nuo to laimingojo am
žiaus.

Toks labai bendras ir mig
lotas ateities nusakymas nepa
tenkina žmogaus proto smalsu
mo, nuolat siekiančio tikslumo 
ir aiškumo. Bet ar turi šian
dien mokslas pakankamai prie
monių tiksliai t visuomenės, o 
taip pat ir žmonijos ateičiai 
spėti? Reikia pripažinti, kad 
tos priemonės, palygimus su už
davinio sunkumu ir painumu, 
yra dar nepakankamos. Buvo 
padarytas didelis žingsnis pir
myn, kai buvo suprasta, kad 
visuomeniniai reiškiniai vyksta 
dėsningai. Jeigu visuomeniniai 
reiškiniai nepriklausytų jokių 
dėsnių, tai ateities negalima 
butų spėti. Mokslas, kurs su
randa tuos dėsnius, leidžia nu
matyti visuomenės ateitį ir iš 
dalies paveikti dabartį, kad bu
tų galima susilaukti pageidau
jamos ateities. Vadinas, atei
čiai numatyti reikia gerai pa
žinti visuomenės reiškinių dės
nius. Kontas trumpai išreiškė 
mokslo santykį su galėjimu nu
matyti ir paveikti dabartį: 
“Mokslas leidžia numatyti atei
tį. Numatymas leidžia paveikti 
dabartį.”

Pasaulyje niekas neįvyksta 
be priežasčių, kurių pasekmės 
pareina nuo dėsningumo, bū
tent: vienodos priežastys turi 
vienodas pasekmes. Tuo prin
cipu remdamiesi, astronomai 
gali tiksliai atspėti saulės užte
mimo dieną, valandą ir net mi
nutę. Deja, taip tiksliai įspėti 
busimuosius visuomenės gyve
nimo įvykius, kaip astronomas 
įspėja dangaus reiškinius, ne
galima. Spėjimas darosi sun
kesnis, juo daugiau veiksnių 
(faktorių) dalyvauja reiški
niuose. Visuomenės gyvenime 
veikia be galo daug įvairių 
faktorių ir priežasčių, kurių 
sąveiksmo painumas leidžia 
spėti ateitį tik apytikriai. Bet 
užtat astronomas negali nei pa
veikti, nei pakeisti dangiškų 
kūnų reiškinių, jis gali juos tik 
stebėti ir studijuoti. Visuome
nės ateitį mes galime žymiai 
paveikti, kitaip sakant, patys 
ją kurti. Dabartį paveikti yra 
ypatingai aukštos rųšies me
nas. Kaip architektorius turi 
gerai pažinti tą medžiagą, iš 
kurios nori statyti rūmą, taip 
visuomenės ateities kūrėjas re

formatorius turi gerai pažinti 
visuomenę; kur ateitį kurti ir* 
dabartį paveikti yra daug sun
kiau, nekaip veikti formuoti 
negyvą medžiagą.

Pažinti šių dienų be galo su
dėtingus visuomeninio gyveni
mo reiškinius ir tų reiškinių 
dėsnius yra vienas sunkiausių 
uždavinių, kuriuos imasi spręs
ti dar visai jaunas mokslas, so
ciologija vadinamas. Sociologi
ja, kaip ir visi mokslai, eina 
nuo mažiau sudėtingų reiškinių 
prie labiau sudėtingų. Ji prade
da tyrinėti visuomeninius reiš
kinius pirmykščioje, laukinių 
tautų ir gyvulių visuomenėje.

Sociologas, tyrinėdamas at
skiros visuomenės plėtojimąsi 
ir lygindamas jį' su toliau nu
žengusiomis visuomenės raidoj 
tautomis, turi konstatuoti, kad 
vienodos priežastys turi vieno
das pasekmes, kitaip' sakant, — 
nustatyti to plėtojimosi dės
nius. Tai yra vienas svarbiau
sių sociologijos uždavinių, ku
rio neatlikus negali būti ir kal
bos apie visuomenės ateities 
spėjimą. To uždavinio, kuris 
reikalauja ištirti visus visuo
meninio gyvenimo reiškinius, 
viena sociologija negali pajėg
ti atlikti. Tad ji remiasi isto
rijos, politinės ekonomijos, ko
lektyvinės ir ind vidualinės psi
chologijos duomenimis. Klai
dinga butų manyti, kad minėti 
visuomenės plėtojimosi dėsniai 
yra kažkokia predistinacija?), 
arba fatalizmas8), antgamtinės 
jėgos nulemtas atskiroms tau
toms ir žmonijai' kelias. Pasi
rėmus tais dėsniais galima įs

pėti tam tikros tautos ir žmo
nijos ateitį tik apytikriai todėl, 
kad mes apie tam tikros tau
tos ateitj sprendžiant iš analo
gijos su toliau nužengusiomis 
visuomeninėj raidoj tautomis. 
Netikslumas pareina pirmiau
sia nuo to, kad primityvi vi
suomenė gali ir nepakartoti ci- 
vilzuotos visuomenės raidos 
etapų stengdamosi pasinaudoti 
kultūringesnių tautų patyrimu 
ir išvengti padarytų klaidų. Vi
suomenes evoliucijoje, kuri 
vyksta nuolatinėje priešingų 
interesų kovoje, nėra vietos fa
talizmui. Kam teks toje kovo
je pergalės laurai, — netenka 
abejoti. Laimės tie, kurių pu
sėje bus psichinės, moralinės ir 
fizinės jėgos — j,e ir sukurs 
žmonijos ateitį. (Bet tatai ne
griauna visuomenės plėtojimo
si dėsningumo, nes socialinė 
kova vyksta taip pat dėsnin
gai). Nuolatinį minėtų jėgų 
augimą mes matome demokra
tijos, plačių masių, pusėje. 
Evoliucijos procese vyksta nuo
latinis. išsilyginimas. Individua
liniai skirtumai, kurie buvo be 
galo ryškus pernykštėje visuo
menėje visuomeniniu atžvilgiu 
palengva nyksta. Žmonės, ku
rie buvo gyvuliais ar kuone gy
vuliais laikomi, šiandien gauna 
žmogaus teises. O žmonės die
vai nuvainikuojami, šis nuola
tinis išsilyginiino procesas, iki 
šiol vykęs visuomeniniam gy
venime, rodo neginčijamą ten
denciją ir ateity vykti, ir jis be 
abejonės vyks. Taigi šiuo at
žvilgiu galim atspėti žmonijos 
ateitį ir numanyti, kam toji 
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ateitis priklausys/
■j žodžių paaiškinimąi. — 1. Utopi
ja — neįvykdoma svajonė pertvar
kyti visuomeninę bei politinę žmo
nių santvarką. 2. Robertas Ouenas 
(Owen) — anglų socialinis refor
matorius; gyv. nuo 1771 iki 1858 m.1
3. Kl. Metternichas (1773—1859)— 
austrų politinis veikėjas — XIX 
amŽ. pirmos pusės reakcijos vadas.1
4. Ortodoksinis, ortodoksalinis — 
neleidžiąs kritikuoti kartą visam 
laikui nustatyto mokslo. Ortodok- j 
sas — griežtai laikąsis kokio nors, 
mokslo — tikybinio, politinio. 5. j 
Pozityvizmas moko, kad vieninteliu 
išeinamuoju pažinimo tašku gali 
būti tik patyrimo bei bandymo 
faktai, o reiškiniai ir dėsningas są
ryšis bei sąsaja — vieninteliai pa
žinimo objektai. Pozityvizmo įkū
rėjas buvo prancūzų filosofas Kon
tas (O. Konte, 1778—1857). 6. Op
timizmas — filosof. mokslas, pagal 
kurį esamasis .pasaulis, kad ir daug 
jame yra visokių trukumų, yra ge
riausias iš visų galimų pasaulių; 
optimizmas moko, kad viskas, kas 
musų pasauly įvyksta, yra į gera 
kreipiama. Gyvenimiškąja prasme 
optimizmu vadina vyriaujančią as
mens nuotaiką, kuri vis ragina 
žmogų visur matyti tik gera ir ne
nusiminti nelaimei ištikus. Opti
mizmas priešingas pesimizmui. 7. 
Predistinacija — tikyb. mokslas, 
.pagal kurį antgamtinė būtybė — 
Dievas — iš anksto nulėmė žmo
nių likimą; vieniems nulėmė būti 
geriems, antriems — blogiems, vie
niems — dangų, antriems — pra
garą. 8. Fatalizmas — tikėjimas, 
kad žmogui iš anksto yra nulem
tas jo likimas. Fatalizmas išsipla
tinęs mahometonų tarpe. Patalinis 
ar fatališkas — likimo lemiamas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

•id pa'ėiop Na u ji ado?
« 4*' • 1 • 1 1 | < •. s

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted 8t VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8e„

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Netuti “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas' Slegai 

I tis turi ilgą patyrimą šiame biz- ; 
i nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
Inimą.
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PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

BUYV^AND SAVE
Pažiūrėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI PADIRBTOS PLO
KŠTELES GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 

iki 00 kiek.
vlcna 

KALBAME LIETUVIŠKAI
Pataisymai į 3, valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus. laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 173d S. Halsted St, 
Chicago, III Telefonas Canal 850Q.

Irane (Persijoje) susidarė nauja vyriausybė, kuri 
tuojau sustabdė pąšipęięsinimą britų ir rusų armijoms, 
taip kąd tąs vkąrąą” sustojo, nęprąsįtęsęą nė trijų dUpų. 
Irąnųi nebųyo Mtękięs išeities, kaip pasiduoti.

Tąį stambus Vokietijos priešų laimėjimas. Jo reikš
mę yrą juo. dįdęsųė, kąd jisąj įvyko tąįp greit. Vokiečiai 
ragino Irano šachą (karalių) gintis bent mėnesį laiko 
tuomet jię žadėjo atsiųsti pagalbą, 0 cįą viąkas pasibai
gę mažiau, kaip pęr pusę sąvąįtėąį

Anglai dabar turės pakankamai Wko paąįękti Kau
kazą ir prisirengti pasitikti nacius, jeigu šie tenai ateis. 
Lenktynės su naciais yra laimėtos.

Tai trečias toks britų pasisekimas. Pirmiau jie buvo 
numalšinę hitlerininkų mąįštą Irake ir buvo išviję fran- 
euzų Vichy valdžios šalininkus iš Syrijos.

Šita Anglijos pergalė, be abejonės, sustiprins ir tur
kų atsparumą Hitleriui. Jei naciai dabar bandys per 
Turkiją briautis į Mažąją Aziją, tai Turkija kovos. Iki 
šiol jos nusistatymas buvo neaiškus.

Iranui patekus į sąjungininku rankas, galima todėl 
pasakyti, kad durys į Aziją Hitleriui yra uždarytos.

Pasikėsinimas prieš Lavalį
Vienas iš “savanorių”* kuriuos vokiečiai rengėsi siųs

ti iš Francuzijos į vokiečių-rusų frontą kariauti prieš 
bolševikus, kėsinosi nužudyti dų pagarsėjusius Hitlerio 
“bendradarbius”: Ląvalj ir Deat. Juodu yra peršauti ir 
sunkiai sužeisti. '

Paul Colettė, kuris jšitą pasikėsinimą atjiko, ir kiti 
du asmęns, jau yra nubausti. Jiems nukirto gąlvąs gil
jotina — pagarsėjusi mašina, kurią vartodavo “kontr
revoliucininkams” galabyti Francuzijoą valdžia Didžio
sios Revoliucijos laikais.

Tur bųtA nedaug žmonių yrą Franęuzijoje, kųrjęms 
gaila, kad Fierre Lavai ir Marcei Deat gavo po keliąs 
kulkas j pilvą ąrbą į sprandą. Juodu pardavė sąvo kraš-* 
tą Hitleriui, gaudami už tai gerą atlyginimą. Ląvalis, 
kuris pirmiau buvo pętųrtįngas žmogus, šiandien yrą jni- 
lionierius ir gyyeno puikiuose rupiuose.

Marcei Deat respublikos laikais buvo įkūręs “peo- 
socialistų” partiją, kuri uo}iai agitavo už usųsitąikymąn 
sų nacišką Vokietija, Prasidėjus karui, jisai viekai skel
bė pacifizmą”, o slaptai tarėsi sų Hitlerio ągen|ąis, kaip 
sutrukdyti Francuzijos pasipriešinimą vękįeęiąjns.

Ląvąl ir Deat Frapcuzijos politikę# “viršūnėse** da
rė tokį įšdąyikišką darbą, kokį Maskvos dirigųojąmi 
Frąncųzijęs komunistai darė “apačiose”, darbininkų ma
sėse. Tarp tų dviejų girnų respublikos ątspąrųęiąs W 
ciąms tapo ąųtrįuškintas.

Šiandien toje pačioje Francųzijoję, kurią Stalino pa
kalikai padėjo Hitleriui pąrblokštį, yrą orgąbįzųęjąmt 
savanoriai karui prieš Staliną! Ir politikierius peąt, ku-. 
ris stojo už įtaiką”, kuomet Hitleris puolė Frąnęųzijąx 
dabar skelbia, “šventą karą” nacių pusėje!

Nenuostabu, kad atsiranda žmonių, kurie grįebįą 
revolverį ir tuos niekšus šąudo. Neapykanta ir despera
cija. I . t

Šis pasikėsinimas, gal būt, tuo tarpu yra tiktai pa
skiras reiškinys, nesurištas su platesniu judėjimu. Bet 
Cęlette’o šūvių aidas pasieks milionus žmonių, tokių pat 
desperatiškų, kaip jisai. Hitlerio ^bendrądąrbiąmąv Frąp- 
euzijoje ims darytis karštą,

T'T. ------------------

Traktorių brigados
Rusų kare prieš vokiečius svarbų vaidmenį vaidina 

traktoriai. Žinovai sako, kad su pagalba traktorių sovie
tų karo vadovybę žymiam laipsnyje nugalėję trąnspor- 
tę keblumus. ,

Kaip žinoma, Rusijoje yra mažai geležinkelių ir šiaip 
gerų kelių. O kuomet dieną iš diepos eįpa smąr&įą mU- 
sjąi tarp milžiniškų armijų dviejų tųkstąnčių llgld 
ruože, tai reikia be palįęvos gabenti į froptį, gmklw b? 
amuniciją, kurą motorinėms mašinoms ir maistą karei
viams į reikią kįlnęti įš viętos vietą pėstininkų pulku# 
ir ištisas divizijas; reikia atvežti mėdikalinės pagalbos 
reikmenų ir išvežti iš mųšįų įąųkų sužeistuosius. Špyįę-
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Iranas pasidavė
lius užimtame plote, pirma negu jie gali ęiti toliau. To
kiu budu vokiškas “žaibas” eina žingine.

Bet kuomet kolchozų traktoriai yra išsiųsti į karo 
frontą, tai Rusijoą laukai gali palikti nenuvalyti. Atei- 
nąnčioji žięma Rusijai bus supki.

APŽVALGAI

tų trąnsporto įmonės šitiems ųždąviniąms yrą per męp- 
koą.

Bet sakomą, kąd sovietų karo vadovybė sumobiliza
vo traktorių brigadas šitam reikalui. Traktoriui nereikia 
gero kelio. Jisai slenka lėtai, bet jo nesustabdo nei rėvai, 
nei purvas. Traktoriai šiame kare rusams atstoja gele
žinkelių traukinius ir trokus (sunkvežimius).

Traktorių gamybą Rusijoje yra labai didelė, nes 
“Kol-choząį” jų?s vąytęją žemės ulįio darbams dirbti, ka
dangi daugumą galvijų ir arkHų ūkininkai sunaikino, 
kuomet Stalinas prievarta suvarė valstiečius į valdžįęs 
dvarus; Kai kurie karo ekspertai spėja, kąd traktorių 
brigados, sumobilizuotos karui, išgelbėjo sovietų armi
ją nuo pakrikimo, kuomet nacių šarvuotosios divizijos 
daugelyje vietų pralaužė “Stąiinopniją”.

Vokiečiai turį naudotis gėįežįnkęliąįs ir sunkiais au
tomobiliais. Todėl, stumdami Rąucįopąją armiją į rytus, 
jie ląiks nuo laikę yrą priversti sustoti ir- sutaisyti ke-

LINDBERQH’ĄS PRIEŠ 
LINDBERGH’A

Augustus F. Lindbergh, gar
siojo ex-pulkinįnko Lindbergho 
pusbrolis, trečiadienį pasakė 
kalbą, kurį buvo transįiųojaina 
per Columbia Broadcąstin^ Sys
tem, prieš savo giminaitį izolią- 
cįonist^.

“Aš esu griežtai priešingas 
tam nusistatymui, kurio lai
kosi Charles Augustus”, pa
sakė jisai. “Aš manau, kad 
nei vienas žmogus neturi tei
sės sabotažuoti savo valdžios, 
o senatorius Wheeler ir ma
no pusbrolis kaip tik tą da
ro,”
Augustus F, Lįndjbęrgh yra 

advokatas Ąlabamos valstijoj.

FAKTAI PALIEKA 
FALAIS

“Praągas” rašo:
“Jeį kai kulTie kunigai vede 

lenkinimą per bąžnyčįas — 
aišku, kad negerai elgėsi. J^ik 
neužmir^kįine, kad kai buvo 
Į>idž. Lietuvęs kunigaikštija 
— daugęlįs valdžios žmonių 
lietuviškai nekalbėjo, oficia
lus valdžioj žmonių susiraši
nėjimai būdavo ne liętuvių 
kalba. Taigi tokia jau tada 
buvo ątmosfvra-.-.v

* ' • •

Bęt kam eiti taip toli a|gal— 
į Didžiosios Lietuvos Kunįgaik- 
Štįjos laikus? Pav visai nese
niai, šiąipe 20-ąmę ąmžįujįe, 
daugelyje Lietuvos klebonijų 
buvo vartojama pę lietuvių, o 
lenkų kalba. Net tokiame lietu
vybės centre Sąvąlkijęję,, kąip 
JdąriąinpęM, žuWČs. tųręjįę 
vęti prieš klėbęną. kad bažuy^ 
Čioje botų įvesti liętąYįš.ki W“ 
pianai.

Ęuvę, tiesa,, ir toMų dvasiš
kių, kurie rąšfc ir kalbėjo lietu
viškai: Valančiuj Maironis, Tu
mas, Jakštas ir k., bet beveik 
iki Rusijos carizmo laikų pa
baigos ne jie vadovavo Lietu
vos kunigijai. ĮCuomiet Lietuvoj 
žmonės ėmė atvirai kovoti prieš 
caro valdžią, tai net įr.tie “pą- 
triętiškieji” kunigą^ stęjįo cąrU- 
ątO, ę pe žmonių, nu^gn.
mas-Vaižgantas rašė, kad lietu
vių tauta esanti “konservatyviš- 
ka jkį kaulo smegenų” ir ištį- 
fciftia įpusėjus ęąro vaNjŽiąi; Lie
tuvos nepriklausomybes reika
lavimą jisai yądinę “tuščią sę- 
cialistų svajone”. Seinų ir Kau
no dįęcezijos lęidę ąpibikraš.- 

> čius, ragųiąpęiąs žjuęųęą išdą- 
vinėii caro valdžios priešus po
licijai. Tie aplinkraščiai buvo 
skaitomi bažnyčięsę. Kųų. Ląę- 
kąitią, koris buvę kri|$čioęi^ 
demokratų sąrašu išrinktas į 
Rusijos Durną (parlamentą), 
pasakė kalbą, girdamasi kąd 
Lietuvos kunigija padėjo caro 
kazokais įp pęįįęijąi “maišiusi 

kramelę”.
Tai tokie yra faktai. Kąd jie 

ir nemalonus, bet, deja, iš isto
rijos rekordų jų išimti nebega
lima.

VISAI SUKVAILIOJO

Aną dieną mums teko paste
bėti, kad negalimą iiųti už grjr- 
ęą pinigą visų žinių, kurias 
skelbia dabar einantieji vokie
čių okupuotoje Lietuvoje laik
raščiai. Tų žinių sutraukos yra 
persiunčiamos Amerikos lietu
vių spaudai. Jų patikrinei mes 
negalim, o į akį krinta tąs fak
tas, kad tos žinios yra šališkos, 
nes jos nieko blogo nepraneša 
apie nacius ir jų šeimininkavi
mą Lietuvoje.

Šitas musų pastabas bęlševi- 
kiąkų rėksnių pravadyrięs pa- 
nąudęjo “Naųjięnoips” ip Gri
gaičiui išplūsti, Gjrdb “Naujie
nos” visą laiką dėję tąs šalis- 
kąs; žmias,v pęrą Grigaitis, žino
jęs, kąd jęs ęsąęčįęš “prąkeik- 
ti męląi”' ir ąteinąąčios “įš Ber
lyną ąrbą p^r Ręriypą iš Goeb- 
brisę prupągąudęs Muro”’.

JrigM bas meluoją iąį tas bol- 
Šeyikiškąs rčfeuysį tik mes ne
vadinsimą jo “prakeiktu mela- 
gium”. Jisai yra žioplas mela
gis.

Nes, vįęną pąčiose įiniosė 
nmdątęs. bmią pažymimą, kac 
jfts m Iftikęaščių,
ęįnančių Kaune, Vilniuje ar ki- 
męsę Lįętuyos Todė
ijk žįępJĮyą gąli dąryiį spjelioji- 
mus, kąd ję® esančios pagamin
tos ‘^ęebbrisę propagandos 
Idąrę”. Ąątrą,. tęs riąių sutrau
kęs ątemą Iš šYrięąrijos, o ne 
$ Berlyno, ŠyelcąriioJįę yrą gau- 
mum fefeašęiai ųė lįlk IŠ Kau
pę, bet ir iš Maskvos.

Įgaliau, tik Yriškai
pąturis SOUSO, gąll ąkjų plotu 
vądwl vmelo” viską, nekr»- 
timą pąlĮkrloti negalima 
patikrinti, pav. ir tų pranešimų, 

i Kurie ateina iš Maskvos. Pagal 
bimbišką logiką, patys komu
nistai turėtų sakyti, kad tie pra
nešamai irgi yra tik “prakelkp 
melai”.

Mątyt, pas tą bęlševikų rėk’ 
Snį nėra pę gėpoą, nė smegeųų.

LENKIJOS DARBO ŽM<> 
NIŲ MANIFESTAS

".V" ?■:

Prieš kiek laiko “Naujiehosę’' 
buvo rašyta, kad Lenkijoje ei
ną gana stiprus slaptas žmoęlę 
judėjimas prieš vokiškus okp* 
pątiUU, Tania j udėjime daly vau- 
ią ęrgaęlzuoti darbininkai ir jp- 

1 religentai.
Kaip minėjome, vįęname oktp 

PAiotoslos L^ikijos mieste ąą- 
Įj.ęrseniaį (dar prięš vokiečjų- 
i%Uų karą) įvyko slaptas suvą- 
žiavimas, dalyvaujant atstę- 

! vąms mm organizacijų,. jš
vokiečių ir rusų užimtu sričių. 
To sęvąžįaYpnę, įgaliotas kę^V

Lietuvos Padangėje
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 

VEIKIMAS
Ukininko Patarėjas” deda 

tokias informacijas apie Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus veiki
mą, pasibaigus bolševikų oku
pacijai: , ' \

Lietuvos Raudonojo Kry- ( 
žiaus patalpose nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro vyksta , 
nepaprastas judėjimas.

Lietuvos RaUddnajam Kry
žiui teko platus darbas nuo 
pat pirmosios šių įvykių die
nos. Bolševikų armija, nuo 
pirmo vokiečių smūgio pakri
kusi ir pradėjusi galvotrūkčiais 
bėgti, paliko be jokios globos 
kai kurias ligonines su šimtais 
ligonių. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius pasiskubino šias ligo
nines paimti savo globon. Ne
trukus išsilaisvino politiniai 
kaliniai. Daugelis jų buvo vos 
gyvį ir reikalingi skubios ęie- 
dicinos ir kitokios pagąlbos. 
Raudonąs.is Kryžius atėjo jiems 
pągąlboę, nedelsdamas nė yą- 
landęą. Tuo pąčiy. laiku užvirė 
pąrtizaųų kovos su bolševikais, 
pąyeikąlavusįęs iš Raudonę j o 
Kryžįąęs skubaus ir gerai or- 
gąniąuoto rūpinimosi sužeistai
siais. Raudonasis Kryžius ir 
šiuo apveju padarė viską, kas 
buvo galima.

šiuo,\metu Lietuvos Raudo
nojo, Kryžiaus darbas yra dar 
ląbiau išplėstas. Prie Lietuvos 
Rąudęnoję Kryžiaus dabar yrą 
suorganizuotas Nukentėjusiems 
nuo Karo, šelptį Kęmitetas. šis 
komitetas, būdamas tiesioginė
je Raudonojo Kryžiaus žinioje, 
rūpinasi išvęžtųjų į Sovietų Są
jungą ir šiaip dingusių musų 
tautiečių gelbėjimų, politinių 
kalinių globa, buvusių pionie
rių stovyklose vaikų globa, nu
kentėjusių nuo J<aro šelpimu ir 

' įvairiais kitais reikalais.
Rūpinimasis išvežtais į So- 

yietų Sąjungą musų tautiečiais 
dąr tik pradėtas. Kaip žinome, 
bolševikai išvežė musų tautie
čių labai daug. Nėra beveik nei 
vieno kaimo, iš kurio nebūtų 
išyęžta kelios ar kelioliką šei
mų. Tačiau Raudonasis Kry
žius nętųri apie juos žinių. O 
neturėjimas žinių labai sunki- 

tetas išleido “Manifestą pasau
lio, Tautoms”. Am,erikoje tįk-ką 
išėjo iš spąųdos brošiūrėlė su 
anglišku Maąifesto vertimu. Ja
me aprašoma pasibaisėtina 
žmonių pądėtis Lenkijoje ir 
šąękiąmasi į viąo pąsauĮio žmo
niją, kad j) padėtų lenkams at-

Įdojnų, kad bolševikiški oku- 
pąntai pasirodė nėkięk ne ge
resni už nacius, štai į;ą Mąni- 
fęstas sako apie sovietų šeimi
ninkavimą rytinėje buv. Lenki
joj teritorijoje:

“Dešimtys tūkstančių Len
kijos pilieęįų yra uždaryta 
sovietų kalėjimuose. Niekas 
nežino, kįek jų sušaudytų. 
Pąsmąųdędama tuo, kad 
RSSR plętai yrą did®H, sovie
tų valdžią išgabeno daugiau, 
kaip JOę tukstąnčįų lenkų į 
Sįlpįrą, kur jie yra verčiami 
dirbti prie kelių tiesimo įr 
nuškuose tokiose sąlygose, 
kuriose dąųgelis jų turėjo 
nnsižųdyĮį, Iš šito, atdaro ka
lėjimo nebegrįžtu niekas. Iš
tisų apygardų gyventojai 
netoli Lomžos, Balstogės, 
Lvovo, TarųopoJio, Aliejaus 
Baseino buvo išdespariuo.ti į 
Rusijos gilumą ir į Aziją. 
Ęųyo deportuojami inteligen
tai, darį)jniukai ir ūkininkai 
tąip, lenkų, kaip žydų, baltgu- 
džių ir ukrąiniečių tauty- 

, bės...”
BolšeYikįški okupantai iš tų 

sričių d.ąliar yra išvyti. Bet at
ėjo vokiečiąį. Todėl kova dėl 
laisvės Lenkijoje tęsiasi.

na darbą. Kad ši kliūtis, butų 
pašalinta, dabar stengianiąsi 
sudaryti tikslius išvežtųjų sąra
šus, pąslkviečiant talkon tų 
musų tautiečių gimines, kaimy
nus arbą pažįstamus. Išvežtųjų
giminės, ę l^ir jų nėra, kaliny-1 reikšmę ir pasiglemžti galimai 
nai arba pąšįstamięji prašomi didesnę jo turto dąlį. Tačiau 
ręįkąliągas žinias suteikti ne-Į tai jiems nepavyko^ Raudoną- 
delsianU sis Kryžius įstengė išsaugoti di-

Žiąįas suteikęs turį pasirašy- delius kiękitis vaistų ir tvars-; 
ti ir nurodyti savo adresą, ži- tomosios medžiagos. Ret į 
nios turi būti atsiųstos į Lietu- Raudonojo. Kryžiaus veiklą įei- 
vos Ęavdopojo Kryžiaus išvež- na ne vien tik medicinos pa
tiems į TSRS ir dingusiems po- galbos tiekimas, o visokeriopa 
litiniąms kaliniams gelbėti sek- pagalba. Todėl yra svarbus ir 
ciją, Kaunas, Laisvės Alėja 20. visi kiti ištekliai. O šie Raudo-

T . , j • iz imjo Kryžiaus ištekliai, kaipLietuvos Raudonasis Krv- . . ....v. , _ , , i . Y jau minėta, yra menki ir bezius patyrė, kad bolševikai iš- . _ ’
t • ’ visuomenes paramos ps varguveže iš Lietuvos ne visus mu- .. ... .. ... ,. x. . , ar galės toliau verstis. Žinant,sų tautiečius, kuriuos buvo su- , . ._ , . .y ,, x kaip svarbi yra Raudonojoėmę Ir paskyrę išvežti. Gauta ...v. r . , , v . , . v Kryžiaus veikla, reikia manyti, žinių, kad dalis suimtųjų, vež- , Y. .. ’ . _ kad visuomene neliks kurčia irtų į Sovietų Sąjungą, pabėgoxr • • / i - jo pastangas parems gausiomisties Naująja Vilnia. Jie kuri / . ° 1, i • i i i-, aukomis.laiką slapstėsi ir dabar kai ku

rie jų atvyko į Vilnių, laip pat _ t«t» n/iii/i A o 
gauta žinių, kad bevežant, pa- LIETUVOS LIKIMAS 
sitaikė pabėgimų ir kitose vie
tose. Be to, yra vilties, kąd kai! 
kurie transportai įstrigo pake
liui iv bęlševikų buvo palikti. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
dabar daro žygių susisiekti su 
svarbesniais krašto centrais ir 
surinkti apie tai tikslesnių ži
nių. Iš Vilniaus žinių bus gau
ta geritu laiku.

Politinių kalinių globojimas 
vykdomas toliau. šiuo metu 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
vien tik Kaune tenka globoti 
per 1500 buvusių politinių ka
linių. Dalį politinių kalinių 
priglaudė Kauno visuomenė. 
Tačiau daugumai jų pastogę 
turėjo parūpinti pats Raudona
sis Kryžius. Be pastogės, Rau
donasis Kryžius teikia jiems 
dar maistą, parūpina drabužių, 
avalynės ir stengiasi sudaryti 
galimybių pasiekti savo kilimo 
vietas.

Greitu laiku Raudonasis Kry
žius ims globoti ir iš kitų ka
lėjimų išsilaisvinusius politi
nius kalinius. Kad pagalba bu
tų įmanomesnė, prašoma ateiti 
talkoj visuomenę. Visuomenė 
turi steigti politiniams kali
niams globoti komitetus ir ne
gailėti drabužių ir maisto pro
duktų. Raudonasis Kryžius be
turi maisto ir drabužių ištek
lius visai menkus ir visuome
nės paramos yra labai reika-

Globodamas esančius politi
nius kalinius, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius taip pat rūpinasi 
dar dingusiais be žinios politi
niais kaliniais. Musų tautiečiai 
buvo suiminėjami visą bolševi
kų valdymo laiką. Buvo suim
ta dešimtys tukstanč.ų įvairios 
padėties žmonių. Apie kai ku
riuos jų artimieji neturi jo
kios žinios nuo pat suėmimo 
minutės, Raiuįonasis Kryžius 
bando, dabąr aiškinti, koks liki
mas juos galėjo ištikti. Kąd šis 
darbas eitų sėlęmingiau, Rau
donajam Kryžini reikalinga 
apie visus dingusius kalinius 
tų pąčių Žinių, kaip, ir apje iš
vežtuosius į Sovietų Sąjungą. 
Kalinių giminės ir artimieji 
prašomi jas siųsti Rąudęnęjn 
Kryžiaus dingusiems ęęh.tį- 
manąs, kaliniams gelbėti sekci
jai, Kaunas, Laisves Ąlcja 20. 
Be to, prašomi visi Lietuvos 
savivąkjybių tarnautojai ar 
jiems artimi žnąo.ąės, ątvykti į 
Kauną, užeiti į minėtosios sek
cijos būstinę gauti arba suteik
ti informacijų ir parvežti į sa
vo punktus ankietų.

Kaunas nuo bolševikų 
daug tenukentėjo. Tačiau 
se vietose, bolševikų 
pridarė baisios žalos. Taigi, nu
kentėjusių žmonių begalės. 
Daugelis jų yra atsidūrę ypa-

ne- 
kito- 

gaujos

tingai sunkiose sąlygose. Rau
donasis Kryžius, rūpindamasis 
visais karo paliestais, išt ogią 
pagalbos ranką ir jiems. Tiems, 
kurių gyvenamas patąlpąs bol
ševikai sudegino, parūpinama 
pąstogė. Daugelis jų maitina
mi. Sužeistieji yra gytloini ligo
ninėse ir ambulatorijose. Ypa
tingas rūpestingumas skiriamas 
nuo karo nukentėjus oms mo
tinoms ir vaikams.

Bolševikai per visą savo val
dymo laiką dėjo pastangų su
siaurinti Rąudonojo Kryžiaus

Bazelio (Šveicarijoje) dien
raštis “Basler Nachrichten” iš 
Berlyno praneša: “Kaip atme
name, neseniai DNB pranešė a- 
pie reicho komisaro paskyrimą 
“Ostlandui”. Smulkesnių žinių 
čia ligšiol neduodame, bet jų 
gauname iš Lietuvoje išeinan
čių laikraščių. Tie laikraščiai 
skelbia atsišaukimą, kurį pasi
rašė ligšiolinis šlezvigo-lloištei- 
110 gauleiteris Lohse, paskirtas 
reicho komisaru “Ostiand’ui”. 
Tuo atsišaukimu jis kreipiasi į 
gyventojus. Lohses rezidencija 
laikinai bus Lietuvos sostinėje 
Kaune, o vėliau, kaip girdėti, 
jis įšsįkclsiąs į Rygą. Iš atsi- 
iaukSmo nem'fttytt;* kokia leLto- 
rija apimama pavadinimu “Ost- 
land.” Tačiau iš atsišaukimo 
aiškiai matyti, kad vokiečiai nč 
nemano atstatyti Lietuvos vals- 

kia forma tai bebūtų. Naujasis 
reicho komisaras kritikuoja 
tuos laikus, kada Lietuva būvu 

tie, kurie per paskutiniuosius 
dvidešimt melų žadėję tiek 
daug laisvės, tikėjęsi lošti prie
šingumais tarp Sovietų Sąjun
gos ir vokiečių reicho. Vieti
niuose (Berlyno) sluoksniuose 
manoma, kad Lietuvai norima 
atimti bet kuris galimumas 
grįžti prie senosios padėties — 
balansuotojos tarp abiejų vals
tybių. Reicho komisaras Lohsc 
atsišaukime praneša, kad jis 
kaipo vokiečių reicho vyriausy
bės įgaliotinis dėsiąs pastangų 
aprūpinti lietuvius darbu ir 
duona. Tačiau kartu pastebima, 
kad “nebus paisoma tų nuosto
lių, kurių atąešta v<iL:"Škumiii, 
ir visų užsipuolimų prieš na- 

iš to seka, kad atsisakoma nuo 
Represijų, tai vis dėlto aiškėja, 
jog su Lietuva ir lietuvių tauta 
nebus elgiamasi su s mpątija ir 
pasįVkėjimu. Tųę pat mętu į 
gyventojus kreipėsi atsišauki
mu generalinis komtūras von 
Renjeln, kuris reįkaiąvo. iš L e- 
tuvos gyventpjų stropiai vyk
dyti visus vokieč y įsakymus. 
Apygardų komi*arai pąskiili 
Kauno miestui, Kąuąo, apygar
dai, Vputąųą tęięatuų Vilniaus 
apygardai ir Šiaulių apygardai.

Įdoinn pastebėti, kad pirmas 
genęrąJinię. kęmrsąrę įsakymas 
yęa nukreiptas prieš žydus, ku
riems uždrausta naudotis tro
tuarais, viešais parkais ir 1.1.’’
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Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

Naujas Lengvo Svorio Čempijonas

(Tęsinys)
—Bet kada jau ji bebuvo 

bažnyčioje! Juk kai ji prisidėjo 
prie anos lietuvių draugijos, ji 
ir nebeina į bažnyčią.

i — Nę, į bažnyčią ji dar kar
tais ateina, mat, kunigas yra 
toks pat, kaip ir ji. Bet į surin
kimą visiškai nebeina. Aš kar* 
tą jos paklausiau, kodėl nebei
nanti, tai ji man atsake, jai esą 
sveikiau tuo laiku pasimiegoti.

—Biauri bedieve ji pasidarė, 
tai tiesa. Mes pirma vadindavo
me ją pas mus siūti. Bet dabar 
jau mama nebekviečia. O ma
tai, ar mano bliuze negerai sto 
vi, nors ir ne Advės siutą?

—Gerai, bet ne taip, kaip 
Perkamikės. Perkainikės dra
bužiai visada kaip antlipę. Be 
galo gerai ji siuva.

—Kas tiesa, tai tiesa, bet kam 
ji tokia žemaitiška pasidarė?

—Na, išbirs visi jos lietuviš
kumai, kai tik vėl pamatys Da- 
gių Jonį.

—Ką, ar Jonis jau parvažia
vo?

—Taip, mačiau, vakar .bernas 
jį iš stoties parvežė.

KODĖL LAUKTI?
KAINOS KYLA

Jus dar galite gauti ilgalaikius 
išmokėjimus. įmokėkite tik $5.
1935 Plymouth Sėdau .......  $ 95
1933 Ford Sedan .............. .... 85
1934 Nash Sedan ..................  95
1933 Plymouth Sedan ........... 65
1936 Plymouth Sedan .......... 195
1936 Ford Sedan ................. 135
1937 Ford Sedan ....1..... .  195
1935 Chevrolet Sedan _____ 145
1939 Plymouth Sedan ......... 395
1939 Pontiac Sedan ........... 435
1940 Plymouth Sedan ....... 445

—Kaži ar jis jau, su Adve kal
bėjo?

—Netikiu. Dagienė, girdžiu, 
aną dieną sako mano motinai: 
“Bučiau papaikusi, kad sunui 
leisčiau imti Perkamikę. Ar kai
me ne gana mergelių?” Bet jis 
ir visiškai nemanąs jos imti. 
Tai tiktai tebuvę Perkamikės 
pačios išgalvoti pasigyrimai. Jo
nis net labai pykstąs, kad ji, 
Advė, paleidusi tokius gandus.

—Ji manė, kad ji su tokiais 
gandais prisitrauks sau vyrą — 
geriausią ir turtingiausią iš vi
so kaimo. Apsiriko.

—Bet kalbama, kad ji dabar 
jau su Lukšių Martynu vaizdam 
jasi. Ąr tai tikra tiesa, kas pa
sakys.

—Gali būti, kodėl ji šiaip 
bėgtų į anas draugijas. Mato, 
kad Dagiukas visvien slysta iš 
rankų.

—Kur tiktai tas Dagiukas ir 
turėjo savo akis, — pradeda ki
ta.

—Ar tu negirdi, kad tai visa 
tik jos prašina, kad čia vis.škai 
ne Jonio darbai?

—Na, visiškai jau Advė ne
prasimanys. Taip atvirai ji ne
meluos, kad su juo ir susižadė
jusi. Juk ji žiedą dar vis tebe
nešioja. Visai atvirai. Kaip ji 
tai drįstų, jeigu netiesa?

—Gali būti, ale juk susižadė
ję nesusivedę. O J uodgalviene 
žinojo andai papasakoti, kad 
šiandien busią pas Dagius vaiz
dai. Gaičiai atvažiuosią ir ...

—Na, na, taip greit! Pirma 
Jonis turi nusikratyti Perkami- 
ke, o paskui reikia ir pasilsėti 
nuo kelionės iš Vokietijos.

A, ».-m j B-5 V-ai.’M h.

Lcsncvich lapo paskelbtas pirmuoju^ lengvo svorio 
čempijonu, kuris seka Billy Cohn. Lesnevich ir Tami 
Muriello rungtynės buvo labai..sunkios, abu boksininkai 
ilgai varžėsi lygiomis ir nesimatė persvaras ne vienoje 
pusėje, todėl ir nutarta dar kartą pakartoti rungtynes.

Su ta diena reikia atsisveikinti 
nuo kūdikystes. Ir eidama ran
ka rąnkon su motina, tyliai ji 
šventė savo nuo kūdikystės ąt- 
sisveikinimo šventę. Ji verkė. 
Verkė ir bažnyčioje, kunigui 
pamokslą sakant. Graudingi bu
vo tuokart kunigo žodžiai.

Graudingi jie ir šiandien, 
kiekvienas žodis pritaikintas 
pirmkarčiams. Graudžiomis a- 
šaromis verkę vaikai.

Viena tik neverkė Marė Luk- 
šikė. žibančiom beveik links-

I mom akim ji žiuri į kunigą. 
Kiekvienas jo žodis siekia jos 
širdį.' Jai nėra kunigas kunigu, 
o lietuvis, kalbąs lietuviškom 
lupom į lietuvišką jos širdelę 
Ji žino, kad tie žodžiai tik jąi 
kalbėti, Lk jai vienai! Užtai ji 
turi juos. įsidėmėti — dėl to ir 
nėra laiko veikli.

—Tešviečia šviesybė jūsų po 
žmonių akimis, kad regėtų j tį
sų gerus darbus jūsų Tėvas 
Danguje, — kalbėjo kunigas, 
Marikei atsiklaupus prie altų- I 
riaus. — Amen ! j

—Amen! garsiai pakartojo

Advė.
Ne, ji nepastebi, kad daug 

piktų akių įsismeikia į ją, ji ne- 
paštetu jų, kaip nepastebį Jo
nio Dagio.

Taigi imk mano ranką
Ir vesk mane...

Kunigas veda įžegnotuosius 
iš bažnyčios. Dar keletas pabai
gos akordų skamba ausyse, Ad
vei išeinant. Ji skubina pasvei
kinti Lukšikę.

—Ar ne gražius žodžius kal
bėjo man kunigas? O, aš neno
riu žibėti kitaip, kaip tiktai tuo, 
kad aš lietuvaitė! — Ir pirmą 
kartą šiandien apsiliejo Marikės 
Veidas ašaromis.

Prię jjOęs pri^eųgė Lukšienę, 
ąp^ąhino. ją per pečius:

—P^ano mažoji lietuvaitė! —- 
tarę motina meiliai žiūrėdama į 
sayo. dukrelę.

Tuo. tarpu atsiskubino ir Da
gių Ėvę. Sveikindama Marikę, 
ji sako.:

—Kokia tu laiminga, Marike, 
kad tavo tėveliai lietuviai!

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. VitettĮ EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 tV. Jackson HAR. 2501

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Rooscvcli R<L. AusUb lUi

r*r 111 ii m >n
Renkite Lietuvišką

Žyduką,
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO—WHOLESALE
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Modern Roofing Co.
18X1 SOL LAWNHALE- AVĖ.

J. and, ę. Sarockas, sav.
Visąs darbąs garąntuotas. Tui 
rime visokių rulių stogų. Pa
šaukit mus šiąndien dėl ne
mokamo apkainavupo.
Tel. CRAwford 0GT9

—pildai Apdrausti—

160 kitų puikių barenų. 
Tiesiogis fabriko atstovas 

VVENZKL 
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

PAY THE WAY

TERMS ĄS LOW AS <4 
PER WEEK ................... ■ ■

TURĖS AS 
LQW AS 

For 600x16 98

NOR-GAR-GAS &
FUEL OIL CO.N

4800-24 SO. CAUFORNIA AVĖ. 
Telephones LAFAYETTE 0394-5
Listen in to our .hiorning pro- 
grams—Thurs., FrL and Sat 

dver statton W. S. B. C.
7 to 7:45 A. M.

—Juk ir iš medžio kritęs, tu
ri atsipusti, o dabar nuo aukš
to parėjęs . . r-— nusikvatojo ki
ta.

—Ve, ar antai ne Gaicikė?
—Tikrai, Gaičikė!
—Ale pasipuošusi!
—Kaži, ar ji dar vis tebemei- 

laujasi su bernais?
—Na, kurgi! Juk ji dabar jau 

tikrai gaus Dagių Jonį. Dėl to 
ji turi kiek saugotis.

—Kam jai saugotis! Ta gy
vens su bernais, kad ir vyrą tu
rės.

—Ne, Gaičikei neužteks v.e- 
no vyro. Jai vis reikia kelių.

—Pereitą savaitę mačiau, 
kaip ji vėlai vakare parėjo iš 
kaiėiamos pasikibusi su Šaku
mu

—Argi? Na, juk Šakunas, pa
galiau, ne bernas.

—Nę, jis tik pusbernis.
Garsus juokas.
—'Gaičiai savo turtais nusi

pirks gerą žentą, nors jų duk
tė ir tokia...

—Ak, žiūrėkite, Dagiai atva
žiuoja. Iš tikro ir Jonis!

—Pasiutiškai gražus tas vy
ras !

—Neįsimylėk!
—V-avydi ?
—Neverta pavydėti, nei tu jį 

gausi, nei aš ...
Visos merginos savo širdyje 

su tuo sutiko, kad Joniui Da
giui tik vienas ūkis tėra tinka
mas visoje aplinkumoje; tai yra 
Gaičiaus. Tiktai ta merga nie
kam šutusi...

Ateidama į bažnyčią, Advė 
Perkamytė aišįkiai pastebėjo 
pašaipos pilnus veidus. O, ji 
matė, kad kai kurios moterėlės 
pirštais į ją rodė:

—Žiūrėk, žiūrėk, kaimyne, 
antai Adve.

—Kaip ji gėdinga,! eina, bijo, 
žmonėms į akis pažiūrėti.

—Krašto išdavikė!
—Kąd čia nė vienas neatsi

randą, kuris jai.. r
Šito paskutinio sakinio Advė 

iki galo nebęgirdėjo. Ji jau bu
vo bąžnyėioje. Ne, jau nebe 
naujiena, kad jai grasinama. Ji 
jau prie to visiškai priprato.

Kas ir begali jai dar atsilikti!
Ir Jonis Dagys nuėjo į baž

nyčią nesižvalgydamas. Jis jau
tė, kad visų akys žiuri į jį. Jis 
iškėlė galvą aukštai ir didžiai 
žengdamas, nesisveikino nė su 
kuo. O bažnyčioje jo akys ieš
kojo Advės Perkamytes. Jis ži
no, kad Adve beveik nė vieno 
sekmadienio nepraleidžia nenu
ėjusi į bažnyčią, o šiandien, be 
to, juk didelė šventė.

Tiesa, motina Dagienė vakar 
ypačiai daug kalbėjo apie Ad
vę, ji nerado nė vieno plauko, 
kuris butų dar geras, — tokia 
Adve bloga. Geriau butų buvę, 
kad ji nebūtų tiek daug kalbė
jusi. Juk jis ir be to parvyko 
namo įvykdyti mamos pageida
vimą: vesti- Gaičjaus Anę, pa
imti Gaičiąus ukįzįirJ?Advei pa
rodyti,; kad.. Ak^jjs.iVi.siškai 
nežino, ką jis jai norėjo paro
dyti. O, taip ... jis žino, jis no
rėjo Advei atsikeršyti, atsiker
šyti! Bet Dagienei liek daug be
kalbant, jam paaiškėjo, kokie 
tie jos plepalai tušti. Ir jis pra
dėjo vėl labai abejoti...

—-Ar tenai ne Adve?! — Jo
nis krūptelėjo ją pastebėjęs. O 
Dieve, kokia ji persimainiusi!’ 
Koks rimtas, koks be galo rim
tos jos veidas! Perdaug rimtas 
jos amžiui! Kaip aiškiai matyti, 
kad vargas ir rupesč.ai užspau- 
dę savo antspaudą! Ne lik var
gas, ne tik rūpesčiai, bet — dar 
kas nors! .Jos akys, tiesa, tos 
pačios, tikrai tos pačius. Tas 
patsai mėlynasis dangus, kuris, 
rodosi, dar neseniai žavėjo Jo

nį, tebespmdi jose. Bet ne, ne 
dangaus mėlynumas, o giliųjų 
jurų paslaptis jose paskandin
ta. Neišmąstoma ta gilybė, ne
suprantama ta paslaptis.

Kad Advė.bent vieną, kartą 
pakeltų akis į jį! Kad jis gale- 
tų jai pamerkti! Butų įdomu 
pamatyti, kokį ji tada padary
tų veidą.

Bet Advė nesidairo.
Bet... bet kas antai?! Jonis 

susijaudina, Jonis Dagys užuįiir- 
šia, kad jis bažnyčioje, kad 
žmonės į jį žiuri... Jis pašoks
ią nuo su’old/ lyg norėtų pulti 
žemyn nuo'lVčrų ir bėgti, beg- 
ti... Kurfklir gi kitur, jei ne 
pas Advę! Ak' jis ją nori ap
kabinti, nori ją spausti prie šir
dies, biičiuo'ti/’bučiuoli, nes ... 
Advė vis' delUb tebenešioja jo 
ž.cdą! ”

Jonis Dagys’ pastebi, kad jis 
dar tebemyli Advę', tebemyli vi
sa visa širdim ir . . . keista: jam 
labai džiugu dėl to.

O Advė, .jįjilna maldingumo, 
žyelg.a altoridn? Josios mintys

. -. * <)/ i vr * •taip pat, kaip ir Jonio Dag o, 
skrenda, skre’hda, tik kita kryp
tim. Jos skrenda atgal į praei
tį. Ji mato joje tiek daug'šau- 
Tetų dienų ir malonių valandų. 
Ji beve.k nebeatsimena nė v.e- 
no liūdno įvykio. Štai, ir jos 
įžegnojimo diena. Smėliuotu, 
lygiu, pageltusiais lapais ir pu
šų spygleliais nubarstytu taku, 

• vedanč.u per pušyną, eina ji su 
molina į bažnyčią. Nei viena, 
nei antra nieko nekalba. Svar- 

i bi diena — įžegnojimo diena.

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

’■ SMETONA

r Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo

THE MDOUBU-RICr BOURBON
86 PROOF...THIS WHISKEY IS 4 YĘARS OLD. SCHENLEY 

DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta. .. 

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales taksai ^kstra.

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
LUMP-....... $10.25

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 rųęnesiai išmokėti.
9 Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAL—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS, 

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

II H -II ........................................ ...................................... .miiimn.miCTR

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
-mat Pamatykite

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO, Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.* uiciic ir □□ oij
Telefonas ATLANTIC 4290,

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

Ateičiai Užtikrinti!
wvwvvwwwvw/wwwsr»

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGStmt/ LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

„ i .y ■ ...............  u i , ■ ■■

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DI8TĄNOE 

MOVING
Perkr&ustom forničius, pianus ir 
visokius rakuudu^s bei štorų§. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
tUĄ. žepią kaina. Musų darbąs 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į ylsas miesto dalis,

3212 So. Halsted St.
Saukit VICkORY 0066

111 .............*   

• FOTOGRAFAS 
C0NRAD 

FOTOGBĄf'Aa 
Studija įręągta pir- 
mos n išles su rtio- 
derniškpmis u ž 1 Š i- 
depais ir Hollywopd 
■šviesomis. Darbas 
•a ra ntuotas.

420 W. 63rd St 
Vėl. ENG. 5863-5840

opine 

Barčus
RYTINE RADIO 

valanda 
trr- iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
nųiziką ir kitus (domius 

pranešimus.

BUY 
UNrrsD 
•TĄTt» 
AVIMOS 

/BOND»

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

OK OP PRTTf RUS

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

NAUJIENOS
1789 Su JOalsted St,
Chieago, HL

Vardas _____________

Adresas _______ ___ _

Miestas —___________

Valstija------------------



_____  ....... - NAUJIENOS, Chicago, HL .... .....................______________________________ PenktacL, rugpjūčio 29, 1941

ŠIANDIEN SVARBUS RINKIMAI WISC0N- 
SINO PIRMAM KONGRESINIAM 

DISTRIKTE
Kenosha, Racine, Beloit ir apylinkės rinks atstovą 

kongresui

4TAS METINIS LIETUVIŲ DIENOS

Piknikas4-

Šį Sekmadienį 
East St. Louiso 
Lietuvių Diena

Paroda Fellowship 
Rūmuose

Rengia Įdomias Parodas
BRIDGEPORT. — šiandien

RACINE, Wis. — šiandien 
Amerikos akys bus nukreip
tos į Wisconsino pirmą kon
gresinį distriktą, kuris apima 
Kenosha, Racine, Beloit, Jane- 
sville ir kelis kitus pramonės 
centrus ir jų apylinkes.

Tame distrikte įvyksta spe
cialiai rinkimai išrinkti atstū

mėdavo. Jeigu Smith laimės, 
tai tas faktas nebūtinai paro
dys balsuotojų sentimentą ka
ro reikalu. Bet jeigu Amlie 
laimės tradiciniai republiko- 
niškam ir konservatyviam 
distrikte, tai Amerika aiškiai 
matys, kad nežiūrint partijos

vą į kongresą užpildyti vakan- 
ciją, kuri pasidarė buvusiam 
atstovui Stephen Bolles’ui mi
rus.
Amlie — pažangus akndidatas

Rinkimai skaitomi svar
biais todėl, kad jie “parodys 
balsuotojų nusistatymą” Ame
rikos užsienio politikos ir ka
ro klausimu.

Thomas R. Amlie kandida
tuoja ant pažangios platfor
mos ir pilnai remia preziden
to Roosevelto politiką, o jo 
oponentas, Lawrence H. 
Smith, yra izoliacininkij kan
didatas, partiniais ryšiais re* 
publikonas.

D is t riktas paprastai 
republikoniškas

Pirmas distriktas Wiscon- 
sine visuomet buvo republi- 
koniškas ir praeityje republi-i 
konai paprastai rinkimus lai- dato

piliečiai stovi su Rooseveltu 
ir remia jo nusistatymą duoti 
kuodaugiausiai pagalbos vi
soms šalims, kurios Hitlerį 
kariauja.

Amlie laimės, jeigu darbi
ninkų balsai Kenoshoje, Ra
cine ir kituose didesniuose 
miestuose perdaug nepasida
lins ir kaip praeityje nueis 
pažangiam kandidatui, kuris 
stovi po Roosevelto vėliava. 
Ūkininkai ir maži rezidenci
niai miestai turbūt atiduos 
balsus Smith’ui.

Amlie plačiai žinomas ir 
gerbiamas

Amlie jau yra buvęs kon
grese ir visoje šalyje yra ger
biamas kaipo nuoširdus ir ga
bus pažangus žmogus. Bet 
Smith’ui šie rinkimai yra pir
mas žingsnis politikoje.

Broliai LaFolIette’ai savo 
“progresistų partijos” kandi-

Greenąuist’o nepajėgė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Foįn Jf. (tCutieikižf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

Klausykite musų radiu programa Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

S* POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Ii

l’> I

NARIAI

1646 West 46th Street

Ambulance

YARds 1138
YARds 1139

TeL Pullman 1270SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

4348 S. California Avenut

3319 Litaanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Telefonas YARDS 1410.

I. J. ZOLP
Phone YARds 078J

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos ■I a

Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

J. LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

710 West 18th St.

S. P. MAŽEIKA

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515

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

IR ŠOKIAI
-----  RENGIA -----

East St. Louis Amerikos Lietuvių DraugijosBUFFALO PARKE
Maryville, Illinois

VISA DIENA

Sekm., Rugp. 31
Piknikas Prasidės 10 A. M. ŠOKIAI 2 P. M, iki ? ?

Muziką parūpins ALMA DAWN ir jos Star-Dusters

$100 Cash Prizais Bus Išdalinta 
Kontesto Laimėtojams

uždėti ant balioto, nes nesu
rinko užtektinai balsų. Jie re
mia Smith’o kandidatūrą, nes 
abu yra griežtai nusistatę 
prieš Rooseveltą, kuris jiems 
nekartą praeityje ištiesė pa
galbos ranką.

Likvidavo Streiką 
Rockforde

870 grįžo į darbą

ROCKFORD, III. — Borg- 
Warner korporacija ir CIO 
Auto unija vakar išleido pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
“draugiškai likvidavo streiką” 
firmos Mechhnics Univeįpal 
Joint dirbtuvėje^, 870 darbi
ninkų vakar grįžo į darbą. 
Smulkmenų pareiškimas ne
paduoda.

Streikas kilo rugpiučio 20 
d. kai firma atsisakė duo
ti unijiniams darbininkams 
“darbo užtikrinimą”.

Vienam Gal Būt 
Buvo Nuobodu
Bet Kasgi Galėjo žinoti Kad 

Svečiai Bus Tokie?
HIGHLAND PARK, III. — 

Kai adv. H. M. Lautmann ne
tikėtai grįžo iš atostogų, savo 
namuose 705 Waverly Road, ji
sai neberado apie $500 rūbais 
ir brangenybėmis, nerado daug 
kitokio turto ir $50 pinigais.

Pasirodė, kad namo sargui 30 
metų Carl Johnson’ui vienam 
pasidarė nuobodu, ir susitikęs 
alinėje draugų, juos pasikvietė 
“pas save” “pariukei”.

Su svečiais išėjo ir minėti 
Lautmann’ų daiktai. Visi buvo 
susekti “pavvnshopėse”, o “sve
čiai” yra po areštu.

BDEFENSE

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

^VOIJ^POST OFFICE 0R BANK

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’a defense preparatfona

: C. L 0. Galiau 
Laimėjo Inland 
Steel Dirbtuvėse

Laimėjo Teisę Darbininkus 
Atstovauti

GARY, Ind. — Po ilgos ko
vos, kuri užtruko kelis metus 
laiko, C.I.O. pagaliau laimėjo 
teisę kalbėti už darbiniųkus 
dviejose Inland Steel Co., dirb
tuvėse, Indiana Hatbore, Ind., 
ir Chicago Hėights, III.

Federalė darbo- taryba paly
gino kompanijos ęlarbininkų są
rašus su Plieno Unijos narių 
sąrašais, ir surado, kad CIO tu
ri suorganizavusi apie 75% 
darbininkų abiejose dirbtuvėse.

Inland Steel samdo keliolika 
tūkstančių žmonių.

AFL Darbininkai 
Statys Naują 
Ginklų Dirbtuvę

Operuos Sherwin-Williams
HERRIN, III. — Boyle and 

Healy kontraktorių firma skel
bia, kad vien AFL darbininkai 
bus samdomi naujai amunicijos 
dirbtuvei statyti prie Crab Or- 
chard ežero.

Už darbą šeštadieniais ir sek
madieniais, taipgi už darbą virš 
8 valandų į dieną, jie gaus V/2 
algos.

Dirbtuvę pastatyti ir įrengti 
kainuos $40,000,000. Ją operuos 
Sherwin-Williams‘ kompanija.

Taksai Didesni, Bet 
Ir Pelno Daugiau

Borg-Warner Corp.
Nežiūrint to, kad korporaci

jos dabar turi mokėti žymiai di
desnius taksus negu pernai, jos 
visgi šįmet daro daug didesnius 
pelnus. . ?

Borg-Warner korporacija ra
portuoja, kad per pusmetį šį
met padarė $4,007,544 gryno 
pelno, kuomet pernai per pus
metį teuždirbo $2^830,983.

Padegė Ūkio 
Triobesius Iš Keršto

MARQUETTE, Mich. — 57 
metų ūkio darbininkas Louis 
Leanna prisipažino, kad jisai 
padegė savo samdytojo F. 
Koepp’o ūkio triobesius, keršy
damas už tai, kad apskritis at
sisakė duoti jam pašalpos.

“Dabar valdžia turės manim 
rūpintis,” jis tarė eidamas į ka
lėjimą.

Nuostolių gaisras padarė apie 
$10,000.

Rengia Visos Miesto Draugijos.
EAST ST. LOUIS, III. — Kai 

iškyla stambesnių parengimų 
klausimas, tai East Samt Louis 
dėtuvių draugijos ir kliubai vi
suomet veikia bendrai. Todėl, ir 
Šiemet ten įvyksta bendra “Lie
tuvių D.ena” — bene didžiau
sias metinis lietuvių parengi
mas pietvakarinėje Illinois vals
tijos dalyje.

Ji rengiama jau ketvirti iš ei
lės įlietai, ir, kaip paprastai, į- 
vyks patogiafne Buffalo Parke, 
prie Maryville miestelio.

Laukia Tolimų Svečių.
East St. Louisiečiai tikisi sve

čių ne vien iš savo padangės, 
bet ir iš visų artimų miestelių 
kur lietuviai gyvena — Collins- 
ville, Saint Louiso, Mo., Mad<- 
son, Edwardsville, Granite City, 
ir Altono, jeigu tenykščiai lie
tuviai nepatinkės atvykti.

Piknikas prasidės apie 10 va
landą ryto ir tęsis visą dieną 
iki muzikantai galiau sutings. 
Rengėjai šokiams nusamdo Al
ma Dawn merginų orkestrą, 
kuris bus įdomi naujienybė lie
tuviškam parengime.

Dalins Dovanas.

nuo pirmos po pietų iki vaka
ro publikai bus atidaryta Bri- 
dgeporto labdaringa įstaiga, 
Fellowship House, 831 W. 33rd 
Place. Įvyks siuvimo, virimo, ir 
įvairių rankdarbių parodos, ku
rias rengia vasaros grupe, da
bar baigianti savo darbus.

7:45 vakare dramatiškas ra
telis suvaidins vaizdelį, “Cinde- 
rella” ir atliks marionečių nu
merį. Visi kviečiami atsilanky
ti ir visiems įžanga nemokama.

(Sp.)

Lietuvė Fernwood
Sveikatos Komisijoj

Darbuojasi Moterų 
Organizacijoj

FERNW00D. — Chicagos 
Fernwoodo apylinkėje, Rose- 
lando pašonėje, veikia Fernwood 
Woman’s Club moterų organi
zacija. Ji darbuojasi raudonam 
kryžiui, taipgi rūpinasi įvairiais 
vietos reikalais.

Kliubo sveikatos komisijos 
pirmininke buvo išrinkta Mrs. 
E. C. Jonaitienė, 551 W. 103rd 
Street.

Gaisre Žuvo 
Kūdikis

MISHAWAKA, Ind. — Gasc 
lino stoties gaisre sudegė 4 mė
nesių kūdikis, J. William Win- 
thers. Motinai skaudžiai apde
gė veidas. Ji bandė sūnų gel
bėti.

50 Metų Už Žmonos 
Nužudymą

DIX0N, III. — Apskričio tei
sėjas A. Dixon paskyrė 50 nu'- 
tų kalėjime 36 metų 'ūkininkui 
Theodore Vincentui. Jisai pri
sipažino, kad nužudė savo žmo
ną. Ji buvusi neištikima. Vin- 
cent yra 4 vaikų tėvas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien* s 
vra naudingos

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Svečiams rengėjai žada išda
linti $100 dovanomis pinigais, 
ir pirmu pr.zu skiria pusę tos 
sumos. Viso prizų bus 14-ka.

Įžanga bus 25 centai asme
niui.

Jei kas nežino kur yra Mary
ville miestelįs, tai žvilgterėkite 
į žemlapį. ir atras.te, kad. jis | 
lengva pasie'kti ir geri kėliai' 
prie jo veda.

Kaip girdėti, tai Eastsaintlou- 
isiečių “Lietuvių Dienoje” gali 
būti ir svečių iš Chicagos.

J. B.

Pavogė — Dvi 
Patrankas

GENESEO, III. — Sunku su
prasti ką vagiliai darys su šiuo 
grobiu, bet gal jie turi kokį 
nors tikslą galvoje.

Jie pasivogė dvi sunkias pa
trankas iš šio miestelio parko. 
Jos buvo senoviškos, užsilikę iš 
civilio karo laikų.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių ąptemimo, nėrvuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.
Daugeiyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
3

LIETUVIAI
I

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
... Valandos nuo, 4—3 ir. 7—8 ,n 

Seredomis jr Nedėl. pagal sutartį, 
Rezi 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Trečiadieni pagal sutarti.

Dr. F. Pulsucki LeVar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd
Cor. Damen. Hemlock 669!

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3148
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. STRTKOT/TS
Gvdytoias ir Chirurtras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZET/T8 
DENTTSTAS 

4G45 So. Ashland Avė.
'■ arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

> Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIRTOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 poniet 1r 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal rsu8itarima. 
Telefonas Hefrilock 7899. 
Namų teh Republic 4688

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7__ 9 vai vakaro ir nasrai sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VTRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
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 nrietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. IRth St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet Ir nuo 7 iki 9:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11 

valandai diena
Phone MTDWAY 2880

Telefonu YARDS U»4

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearhom St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namu 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. Dearbom St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel —Hyde Park 8395 r • • • «

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Diena Iš Dienos
Minės Gimimo Dieną

14 GATVfiS APYLINKĖ. — 
Stos kolonijos jatfntroJė Oria 
Raga.šmtė, W. 14th »t., 
savo gfrnitno dieną mhiČs rug- 
phreio 30-tą.

O rinte turi nemažai dratfgų 
ir šiaip pažįstamų, kurte šia 
proga ją pasveikins ir paLnkės 
gerų sėkmių. —Vielinis

Norak Išvyksta į
Michailą

Duktė turi didelį ukj

18 APYLINKĖ. — Siuvėjas 
Walter Norak, 809 W. 19 st, 
yra užimtas vyrų ir moterų 
drabužių valymu, taisymu ft 
naujų siuvimu taip, kad suriku 
buvo jam rasti feiktfs atosto
goms. Vienok jis jį snradck

Siuvėjas Norak SU švenčių 
pradžia savo atostogas praleis 
Michigan valstijoj, kur jo vie
na Vedusi duktė turi didelį ūkį.

Siuvėjas Norak šį arilatą 
praktikuoja nuo £at savo jau
nų dien ų. —Kostu mėtis

MARGARET DIKSELIS 
NUSIPIRKO BIZNĮ

šiomis dienomis p. Margaret 
Diksei nusipirko 30-ts kamba
rių Apartmentinį namą ties nu
meriu 310 W- Blst Street.

P-ni M. Dikselis yra lab«J 
patenkinta naujuoju bizniu ir 
mano turėsianti geras pasek
mes.

Įteikia žymėti, kad p-ni tJik- 
sel skaito “Naujienas” jau pėr 
10-ts metų.

Beje j r žada neužilgo turėti 
savo biznio Grand Dperiingą. 
Tad# pasikvies savo draugas ir 
pažįstamus į svečius.

—- Steponas.

ATOSTOGAVO ROUNU__ .
LAKE, ILU’ ■ T’U

S įi ■ , ' ' 4

Barbora šeštokieriė^ žtaorta 
Cfeflrmg Sehhtz airius diatribe- 
terio Jorio Šeštoko, 5652-54 W. 
64th PIaeė, po 3-jų savaičių ato- 
stbgų, srigrįžo namo.

Ji ptriteido atostogas pas nait- 
jieniečiuš Petrą iri Oną Genio- 
čius, Round Lake, III.

AMELIA KLEBĄS
(gyveno adr. 5567 W. Qumcy, 

Tel. Coltfmbtu 3104)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 28 d., 1941 nr., sujaukus 
20 mėtų amž., gimus Johns- 
ton City, tll.

. Paliko dideliame nubudime 
tėvą Christ Klebąs, 3 seseris: 
Olgą Petrauskas, švogerį Juo
zą, Anną Pask, švogerį Juo
zą ir Julią Rykus, švogerį 
Joną, brolį Joną* švogerką 
Minnie ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
A. , Petkaus kopi., 1410 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 

: įvyks šeštadienį, rugpiučio30 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Amebos Klebąs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai .kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Tėvas, Seserys, Brolis, švo- 
geriai, švogerkos ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet-
kus. Tel. CICERO 2108.

fktik 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankiniams 
fr Fagrabams

3316 Sn. Halsted Street
Trf. YAHD8 7363

............................   I..... II - I

■4

Drgg. šeštokai turi išauklėjo 
2 sūnūs Thomas ir Albert. 
Thomas . dabar atostogauja In
dianoj, ri Albertas triiftfelbsrti tė 
vui biznyje.

Stepcttuta,

ATITAISAU
KLAIDA

“Naujieną’’ ritntt 201-iile ap
rašyme irift 3. ftngaesk'> 
išrastą naajį patentą pritaikyti 
sinkoms
buvo padttotris fete&irigas lėk- 
fono nuriterife* fcrttierit:
5949. Tikrtrttybčjė fcrtitij
Lafayettė

Išsiėmė
\ edyboihs

(ChicšJtttj)
Theodbtfc K Slttkas,

Harriet DaiibrU$kiy 23
Walter G. Belžius, 27

dred Šaltenis, 19
Aiitkofty Fočfuš, 2G,

len 26
Chaftes Vlrtri, 22, sri Heleri

Stroges; lt
AritTioify Bėnik, 21, su Jose- 

phine C. Ptogėf, 20

su

Pasižymėjęs Golfininka's

su

24,

Be

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

RENDUOJASI PRIEKINIS kam- 
barys, moteriai ar merginai; apšil
dytas, prie vienos moteries. Su ar 
be valgio. 4753 S. Maplewood.

PAIEšKAU PUSININKO į Road 
House biznį. Geras biznis. Vieniem 
persunku. 5700 W. 79th St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

tMiiRm

HELP vVApmTED-MALE-FEMALE 
Oarbihfnkų-barbiniiikių Reikia
REIKALINGA VEDUSI PORA 

arba pavienis vyras gyventi formo
je visą žiemą. Kreipkitės į kepyk
lą. 841 W. 33rd St.

FURNISHED rooms—to rent 
Gyvenimui Kambariai

3 SĖLSMANAL vyrai ar mote
riškės, virš 25. Ambicija, geri pa
liudymai. Mes parupinsim jum ge
rai apmokamus darbus tuojau. Ne
reikia pardavimų patyrimo. Šau
ni proga .pastoviam darbui. Sena 
atsakinga įstaiga. Kreiptis rytme
čiais tiktai.

Goldenberg Furniture Co. 
3024 Lincoln Avė.

PARTNERS VVANTED 
. Partnerių Reikia

EKSTRA! IŠMOKIT praktišką 
slaugės darbą dabar! Greitai! Len
gvai! Nebrangiai! Apsauga yra 
laikinai. Liga visuomet musų tar
pe. Didelis reikalavimas slaugių. 
Padidinkit savo pajamas. Vakarais 
klasės. Dora Levine Gordon, buvu
si Slaugių Direktorė Mt. Sinai li
goninėje.
3140 Douglas Blvd. ROCkwell 5908

MOTERYS, 35—40, VIRTI rod- 
hauzėje. Alga $15.00 savaitei, šau
kite SUMmit 425.

Mil-

GAUNA
PERSKIRAS

Ruth Grodins^mio Phibfy GrtJ^ 
dins.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Sfr.KGDULIS, Naomi, 5834 
Wentworth AVentie', gimė rug
pjūčio 11, tėvai: John ir fltfar- 
ceBa.

MUZIKA, Josep'h Dominiek, 
2537 West Marguctte Road, gi
mė rugpittčio 4, tėvrii: Joteeph 
ir Mary.

MILLER, Roberit, 3813 So'rith 
Kedzie Avcriilė, gfme rtigpjuči(> 
17, tėvai: Rernarid rr Mririy.-

MILLER, Robert, 1151 North 
Cleveland AVferiue,įgimė rugpjū
čio 19/ tėvai: Roftiėrit ir Louiše. *

SHIMKUS/ Madelyrt/ . 1646 
Fariragtrt Avenue, gimė rugpiu 
čio 14, tėvai: Miehael ir Vrrgi- 
nia. . c

STONE, Pauli, 10720 Stnrt.h 
Central Fark Avenue, gimė rug
pjūčio 8, tėvai: Walter ir Ve
ra.

SALAMONAS, EtheI L., 5586 
Ingleside Avenue, gimė liepus 
12^ tėvai:- Albert ir Sylvia.

URBA, Thomas Josėpte^ 6520 
South. Roekweli Street, gimė 
rugpiučio 15s tėvai: Charles ir 
Julia.
■ WASiLAS,------------ , 268.’
■'ast^ood A v erine A gimė į-ngnui- 
j‘o 2*,. lt.a : Jchh it Laiirainc

Biblijos Tyrinėtoją 
Konvehcija

' E- N AF TTE N T’
Al©xan^err kairėj,, kuris pasižymėjo Oma- 

jferij Vykusiose geilfo riUrigiyĖtčse ir gavo medalį. Naujai 
iškilusį golfiriinką sveikina kiti golfo žaidimttosč pasi
žymėję asmenys^

SUSIRINKIMAI
MARQUEriTE PARK LIET. AM. 

PILIEČIŲ KLUBO mėn. susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugp. 31 d., 
2 vai. popiet vietinės parap. svet., 
Washtenaw Avė. ir 68 gat. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą. Turėsime keletą svarbių 
dalykų apkalbėti. —Valdyba.

■ iiftrtfiiat niTfti

TARP J| USV

ttMiiiii n nu bttiaai'iii'iairiMii

Inž* Vaišvilai 
Padare Didelę

Pasistatė ftttėsarią elektros

Vos 35-kiij Metų 
Amžiaus, o Jau 0

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

.> r

SriritfS Gimė J. Raširisfcienės 
Dukterei

EtfttDGĖFOOT.. — Uelektros 
i nžBhJėrii^i Joriari iri Fetriari- 
Vai^viT^ kiririe opertKoja elek- 
trikirii^ mtotorioį t&isytirvę,. va
di nata Mid<-West Arimature- 
Servieey a^Iri. $13 Ss-ttėefT 
padšJjfe* steWtihai. ^idel’ę ‘ įtrižan’Į- 
gų. šiais metais- pasista
tė ririošavą gjtažų. ties
20 W Wabash averiru1©.. ■

Tūri iftfederiritšktt® frierngifriitrk.
Dtebari nam'jose’ 

elektAiriiij taisytttvė
turi riauijatsBSiori mrid>os mašinas, 
su kUrtamis. irižiiriieirfai Vaišvi
lai griles visuŠ savo darbus Va
ryti sparčiau iri geriam . ■

D’žirigti tai ritatyti* kąxli musų’ 
tautiečiai taip visapusiškai pro-, 
gresttoja. —Kai myriris.

Juzės Rašinskieriės duktė Re- 
■ 5414 S. Wirieheslęr
St, laimingai susiTadkė stribus. 

Jrugs^ 25; Englevvood ligbriimėje, 
,6004 S. Greeri St.. Ji ir jos sū
nūs, kririitoi vardas yra 
duotas—Joįiiri fl r encė‘, j au •
eiasi visrii gierM

Dilba Valdišką Darbą

Ji®«> vyrriiS' ()jE^i’n> triri val- 
d®šką ąpiė poririš šimtų

1 ritri? !bet! jam
duota žirii^ iri jis dabar 

. j&tii atvykę aplankyti saW žmo- 
ifą it įpėdin^.- ;

Juzė Rąš^Kiene kovo^ mėne
sį buvo išvykusi į Califoririia ir 
to per 6’ saV$W.isi^iiiusi daug 
gražilg sP-grįžo namuo.
ji dabar iri k ©tiria dalyvau
ti. ori^aritfžaėijiji veikimė'.

Tikėkit ar riė — ji ^5' am
žiaus. ‘ .

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, UI.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nelliė Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue;. Michael R. Kazunas — 
Klubo legalia patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi- 
įiąuskas, 3259 So. Union

. Nut. rast.—P. Killis, 3347 
Lituani'ca Avė.; Finansų

Z. Kadziauskas.

Avė.; 
South 
rašt.— 

Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero. III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis. 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas;. Apiekunas 
Dimša; Maršalka—K.
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją:—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas. 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

iždo—J.
Visockis:

- .Tirštį Ona.

Mat, Tttti Geras
Talkininkes

iietory ’ll’ Seen 

ThrougfioutNation

biblijos Tyritri^oju' 3 dicm 
konvencija — šeštadienį, sek- 
ih.1 TiėriĮ fr pirmadienį*, rug- 
piučio 30-31 ir rugsėjo I, 1941.

iCorivencija atsidarys šešta- 
efreif, nuo 2 vai. po pietų, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133’ So. Halsted st.

Sekmadienį ir pirmadienį 
pradžia nuo 10 vai. ryto, ir 
trauksis Iki 6 vai. vakririto 
; Kviečiame dalyvauti virius 
be skirtumo, kaip krikščio
nius, taip iri pasauliečius. Gir
dėsite Iribai [domių dalykų- ir 
sužinosite,, kaip reikia supras
ti biblijos fnoJkslas (ikro j e švie
soje.

Kalbėtojų bus gerų iš įvai
rių miestų. Ypatingai kalbė
tojas Iš few Yorko, J. R. Mu
zikantas, kalbės publikai sek
madienį nuo 3 vai. po pietų.

Nepraleiskite progos. Įžanga 
Veltui, nebus rinkliavos.

rhiodft Mandų '
'-aid pAčlosa Naojiprt**®’ ■■
‘ i‘» naudingo^, ; ■

Duktė veda biznį* žmona

NEW YORK (Special) — Thou-1 
i sands of “Vfor Viętory” button^ 

vėre beihg distributed this wėek 
.throughout the country by the Fight 
for Freedoni Committee.

Am-
nu-

> 18 APYLINKE. — Gerai 
nomas bizniems Paul 
broser 1813 S.. Halsted st 
vykęš į savo vasarive.ę, 
randasi Michigan valstijoj;, gra
žioj ir žavingoj \VoIf Lake 
apylinkėj be rūpesčių gavo ge-

rinfl.
Jisai ga£i. turėti per metus 

ne vienas tokias fš/ykas. IVlaL 
jam bet kur išvykus, tavernos 
ir viešbučio b znį veda ir pri- 
žitri'ii jo driktč (Mga. O vasri-r- 
vlelę’ iėifc Viftą Tai iii U vėdšt ir 
jblrhžrtrrif j4)' žmonai Carriiė:

Frriritas,

Lietuviu Tautine

šeštadienį; ru^pnrčTO 30 d., 7 
vai. vakritri įvyks šokių ir pa- 
siiiriksmfnimo vakaras Milda 
svet., 2'-Triė aukšte*, 3140^ Setrth 
I [afeted. St. Visieriia b ii s sma
gu šoki prie geros drkėstroš. 
širdirigrii .’fferia užprašo? ritsilEtn-

1 Parapijosir 
Nlebbrias ■ iviaškolfurrrs.

This iri) the Symbol that. ropro- 
sents eventual* destruction of Hit- 
lerisim Although the 4*V’* is verbom 
ten by the-Nazis, it is now seen on 
all sides in thė .overrun countries 
of Europe. It is also heard tapped 
out on4 tables and store-windows—- 
three short and one long, its equiva-i 
lent ift the Morse code.

To date, infuriated Nazls have 
thrown into jail thousands of people 
in occupied Eurppe for scrawling 
the “V” on walls and sidewalks.i 
and for “telegraphing” it by rnearis1 
of -applause at their movies. « 

| It’s now eveh heard on the radio 
jn.this country-1Editors rase it in 
;their papers, ana Jbusinešs firms on 
their. stationery.

Į Eight for Freędom was the first 
organization to promote adoptfon, 
of the <‘V’* in tins country, and to 
popularlze ūse of the Morse code 
Symbol for that letter,,.,—, Young 
womeri membeys bėre of Fight for 
Freedom are pinning “VJ> oūttoris 
on the lapels of pedestrians.

| P.S. Ūse it to ydur ovm corres- 
pondenčę,. ;

■fr

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” Be
taviai įgyja naudin
gi) žinių ir gėry pa- 
mokinimu.

iMORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
!• Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927

N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903: 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180: Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285: 
Kas. pagelb.
Le f" J
7903; Maršalka — A. Kuprevieia, 
3448 Le 
atsibuna 
Grigaičio 
Avenue.

S. Buneckis, 3327
Moyne St.. tel. Spaulding

Moyne St. Susirinkimai 
kas pirma ketvirtad., 
svet., 3800 W. Armitage

ASSOCIATION OF L IT H U A- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rast., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rast., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
Ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį .pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Bfalčiunas—iždininkas, 3200 
Sb. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą .penk
tadienį, 7:30 vai. vdk., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

REMSITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

PUSAMŽĖ MOTERIS bendram ; 
namų darbui kaime per rugsėjo * 
mėnesį. Paskiau mieste.

H. WEINSTEIN 
3606 Roosevelt Road.

MOTERIŠKĖ, 30—50, bendram 
namų darbui. Patyrusiai pirmeny
bė. Bus priirųtina nepatyrusi, jei
gu atsakominga, švari. Mokės rei
kalaujamą algą.
SMITH, 416 N. Madison, Hinsdale. 

Telefonas 1816.
Šaukit skelbėjo sąskaiton. 

Karferį sugrąžins.

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui. Šiek tiek virimo. Nereikia 
skalbti. Savas kambarys, vonia. 
3 vaikai — 1, 8, 14 metų. $10 sa
vaitei. Paliudymai. 727 Jackson 
Avė. River Forest. Phone Forest 
5060.

PUIKI PROGA
Patyrusios pperators. Vaikams 

žaisti drabužiai. Sergers, binders, 
zigzag, single, double needle. Pas
tovus darbas. Švari dienos šviesos 
dirbtuvė. Modernus įrengimas. Ge
riausios darbo sąlygos. Geras mo
kestis.

TUMBLE TOGS 
3720 North Avenue.

Spaulding 4800.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRUS LI
KERIŲ sėlsmanas, kuris turi biz
nio pritarėjų. Visus standartinius 
likerius parupinam. Mokamas auk
ščiausias komisas.
CORNELL DISTRIBUTING, CO. 

5648 So. Kedzie Avė. 
HEMlock 2320.

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
verne, kad galėtų už baro dirbti 
rytmečiais. Kambarys, valgis ir 
mokestis. 4306 S. Ashland Avė.

PATYRĘS BERNIUKAS kepyk
lai. 5240 Fullerton Avenue.

REIKALINGAS PORTERIS ryt
mečiais prie baro dirbti. Geras mo
kestis. Gyvenimas vietoje.

5700 W. 79th St. 
Tel. Summit 868W1.

STALIORIAI ir MAŠINOMS dar
bininkai. Ateikit pasiruošę dirbti. 
2267 Clybourn, arti Ashland ir 
Fullerton.

REIKALINGAS BARBERIS. Dar
bas ant visados. Mokestis gera. Atsi
šaukite sekmadienį nuo 8 vai. ryto 
iki 2 popiet. 7 Pulaski Rd., Calumet 
City, III.

REIKALINGAS BARTENDERYS, 
patyręs, sąžiningas, negirtuoklis.

Box. 2530. 1739 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ŠTORAS ANT RENDOS, arba 
parduosiu visą namą, štoras tinka
mas dėl taverno, bučernės, fruit 
store arba kriaučiaus.

5306 So. Princeton Avė.

BUSINESS CHANCES 
Btahio Progns

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
■ St/ iramtr arba viemt Irrzn'i*. su 

rendos. lisU terminai, kaip ilgai no
rės. 3'4. metus dariau pasekmingą 
bizrij, dabar pasenau', noriu poilsio. 

., .Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoti, at- 
sišaiukit! i> savilniiiką:

Ludwik GOTOVVTT, 
2803 lihnėrald Avė., ChieągO, 111.

Tel. ('.alrimet 4959

PARDAVIMUI DELIKATESŲ ir 
g/'Ofeerių krautuvė. Dhromas geras 
biznis. Parsiduoda meat market 
fikčeriai. 1038 W. 57th St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 2 
fllatų namu arba be namo. Geroj 
vietoj, geras biznis. Pardavimo prie
žastis—turiu 2 bizniu.

2552 West 63rd St.

KETURFLATIS, MŪRINIS na
mas su išdirbtu tavernos sbizniu. 
Geroj vietoj Roselahd^.; Parduosiu 
arba mainysiu ant bungalow arba 
2 flatų namo. Box 2531. 1739 South 
Halsted St.

FLIRNiŠHED ROOMS—WANW 
<^yenim0i Kambarių

PAIEŠKAU KAMBARIO
Moteris su 13-kos metų vaiku pa- 

ieškau vieno ar dviejų kambarių 
prie mažos ir blaivios šeimynos, kur 
galėtume pagaminti sau valgį Brigh- 
ton ar Marąuette Parko apylinkėj.

1739 So. Halsted St., Box

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

8553 S. HERM1TAGE, 6 kamba
rių muro bungalow, karšto van
dens šilima, stokeris. Parduoda sa
vininkas. BEVerly 3785.

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
aukštas beismantas. Sacher, 2849 
West 40th St.

MARQUETTE PARK 
TIKRAS BARGENAS 

Galima kraustytis tuojau. 
Kainavo $9,800, dabar už $3,950, 
6 kambarių mūrinis bungalow\ 2 
karų mūrinis garažas, platus lętas 
geroj vietoj ant Rockvvell, netoli 
63 gatvės.

Turim visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti.

S. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avė.

Republic 3713.

BUNGALOW
5 kambarių. Insubuotas atikas 

su vienu furnišiuotu kambariu. 32 
pėdų lotas. Turi parduoti. Savinin
kas 7224 So. Fairfield.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS. su 
Iš/ Aprieži 
m i

,_i bizniu. Taverna ir 4 flatai. 
žasties ligos turiu apleisti 
Išvažiuoju į farmą.

919 W. 35th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai ‘ Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI
80 akrų, 30 akrų gerų grėpsų, 

daugiau ganykla, šienas ir komai. 
8 kamb. namas, barnė, vištininkas, 
pomphauzė, gaso inžinas, 2 mulų 
vežimai, vištos ir visi geri įrankiai 
ką tik reikia prie žemės dirbimo, 
2 karvės. Bus apie 50 tonų grėpsų. 
Savininkai turi savo vinerį į Paw 
Paw paima nupirks .po 55 dol. už 
toną. Kaina $4,800. Jei norit be grė
psų, galit gauti su virš $1,000 pigiau.

Savininkas turi kitą farmą. 60 
akrų, geri budinkai. Galima išmai
nyti ant Chicagos nedidelio na
mo, arba parduos nž $2,000. 2 blo
kai nuo ežero. Nereikia agentų, nė 
storotis paskolos. Jei reikia, savi
ninkas duos savo paskolą, ba vis
kas yra cash. Prašau parašyti:

(ANDREW WASKO,
1 M. E. % So. of Paw Paw City, 

On R. 3, Michigan.

SCliUOLS AND INSTRUCTFONS 
Mokyki (^irPamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau -pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaikį.

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankyki! musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

WHOLESALE FURNTTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, Dl. Tel. REPublic 6051

FINANCB AND LOANS 
Finansai h* Paskolos

M

TAVERNA PARDAVIMUI. Ge
ras pinigus darantis biznis. Didelė 
apylinkė. 5617 ■ W. 63rd Place.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGicry 

Mėnesiniais atmokejimais 
MUTUAL FEDĖRAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO;
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS. Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00;



REPUBLIKONAS GUBERNATORIUS GREEN 
PRIEŠ REPUBLIK0N4 ŠEN. BROOKS

Du Illinois Republikonų Lyderiai Eina 
Skirtingais Keliais

Rockforde, III. senatorius 
Brooks (rep., III.) pasakė kal
bą, kurioje aštriai atakavo pre
zidentą Rooseveltą už bandymą

“betvarkės ne vien užsienyje, 
bet ir namie”. Brooks yra “Tri
būne” šalininkas ir to dienraš
čio buvęs advokatas.

Green Smerkia Brooks’ą.
Visai kitokį toną naudojo 

gubernatorius Green, taipgi ie- 
publikonas, kalbėdamas vakar 
liillsboro mieste, Montgomery 
apskričio ūkininkams.

Jisai pasmerkė “visus orato
rius, kurie kritiškiausioj Ame
rikos istorijos valandoje neat- 099 
sargiais žodžiais bando pakirsti1 F. H. Noble and Co., $1,270 
Amerikos žmonių vienybę”; ku-į Olympic Glove Company, 
rie stengiasi “sukelti jų tarpe $67,181 
nepasitikėjimą valdžia ir Jais- National Enameling

Stamping Co., Granite City, III., 
I $186,500.

Kontraktai Kitur
Allis Chalmers korporacijai,

■ West Allise, Wis., valdžia pa- 
: pastatyti ir 

operuoti dirbtuvę reikmenis ka
ro laivams gaminti.

Wilcox Rich Co., Saginaw, 
įMich., gavo užsakymą pagamin
ti dalių lėktuvams už $465,235.

Teletype Corp. gavo $3,000,000 
Užsakymų.

Karo departamentas rapor
tuoja, kad užvakar išdavė šiuos 
kariškus užsakymus Illinois val- 
stjios dirbtuvėms:

Teletype Corporation, Chica
go — $3,013,947

Western Chain Products Com- 
pany, $4.1,738

Midvvest Glove Company, $16,-

and

kuriais Amerika ikišiol vadova
vosi”.

Ne Laikas Abejones Kelti”.
“Dabar ne ^as abejonę UeM 

ti ir spėkas dalinti, Green kai-1 _ , . . L
bėjo. — “Dabar laikas sudėti 
petis į petį ir taip kaip mes i 
kiekvienas mokame — stoti gin-• 
ti laisvą, taikos trokštančią A- 
meriką nuo diktatūros šmėklos, 
kuri siaučia už musų krašto 
sienų.”

Green 
vardu, bet 
kad jisai 
Brooks’ui ir dienraščiui “Tribu- 
ne’ui”. Tas laikraštis užvakar 
editorialų puslapyje įdėjo per
spėjimą gubernatoriui, kad 
Green turėtų atsiminti “kas jo 
draugai” ir Roosevelto adminis
tracijos klausimu “užimti 'tokia 
poziciją, kokios jo draugaiMtiu'i- 
kia iš jo.”

Kitaip, grąsino laikraštis “at
einančiuose rinkimuose Green 
neturės teisės nieko kito kaltin
ti kaip tik save.”

[III. Darbininkai
I

neminėjo Brooks o.
niekas neabejojo, į * 4 Ivo 1 UOlZdllCl,

taikė savo „kalb<j Prieš Komunizmą

Naudoja Beždžiones 
Pavojingai Ligai 
Tyrinėti
Vis neranda kaip ji atsiranda,

Illinois ir Cook apskričio 
sveikatos skyriai veda tyrinė
jimus, kad patirti kaip atsi
randa ir plinta baisioji “in
fantilinio paraližo” liga.

Daktarai tam tikslui naudo
ja 70 mažų beždžionių, ir dar
bą finansuoja pinigais, kurie 
kasmet sukeliami prezidento 
Roosevelto “gimtadienio” ba
liuose. Tie pinigai naudojami 
visoje Amerikoje kovai su li
ga, kuri užklumpa vaikus ir 
paprastai padaro juos invali
dais visam amžiui.

Daktarai vis dar nesupran
ta ligos, o svarbiausia, nežino 
kaip ja užsikrečiama.

Tėvų Išbartas 6 m 
Berniukas 
“Nusižudė”

Žuvo po traukiniu

Charles “Skipper” Tilley 
buvo tik šešių metų amžiaus, 
gyveno ad. 846 School Street, 
ir labai mėgo traukinius.

Pastebėję, kad sūnūs vėl 
prie gelžkelio bėgių, tėvai jį 
išbarė, davė rykščių ir už
draudė prie bėgių iš tolo eiti.

Berniukui rykštės labai ne
patiko. Sukandęs dantis jisai 
tyčia nubėgo prie bėgių ties 
Belmont ir Ravenswood ir at
sisėdo ant jų. Traukinys jį už
mušė.

Keli Milionai Karo 
Kontraktais III. 
Dirbtuvėms

Darbo Federacijos Pareiškimas 
Labor Dienai.

Illinois Darbo Federacija La
bor Dienai pažymėti vakar iš
leido pareiškimą, kuriame sako, 
kad “Amerikos, ypač Illinois 
valstijos darbininkai organizuo
tai stovi Roosevelto pusėje.

Organizuoti darbininkai “ne
apkenčia nacizmo, neapkenčia 
fašizmo ir komunizmo. Darbi
ninkai taipgi nenori karo, bet 
jie žino, kad Hitleris turi būti 
sumuštas pirm negu Amerika 
galės ramiai gyventi ir pirm ne
gu pasiseks taiką atsteigti pa-

Už Pagalbą Hitlerio Priešams.
Todėl, “organizuoti darbinin

kai vienbalsiai pritaria visoms 
administracijos pastangoms pa
gelbėti toms šalims, kurios da
bar veda kruviną kovą su hit- 
lerizmu ir Hitlerio sėbrais.”

Bara Legislaturą.
Pareiškime Federacija toliau 

bara Illinois valstijos legislatu
rą už nepriėmimą valstijinio 
algų-valandų įstatymo ir kitų 
pasiūlymų darbininkų reikalus 
apginti.

pa- 
au-kai jų 

su laidotu- 
Kimball ir

Penkis Sužeidė Ne 
laimėj Su Karstu

Penkios, moterys buvo 
vojingai sužeistos, 
tomobilis susikūlė 
vių karstu prie 
Foster avenue.

Jos yra, Marjorie Huchsold, 
511 East 89th st., Mary Rin- 
kach, Marjorie Rinkach, 7250 
Bennett, Pearl Sandekar, ir 
Margaret Parde, 842 E. 
Street.

74th

34 Susirgimai 
Chicagoje —

77 Apskrityje!.
“Infantilinis paraližius 

ta nepaprastu greitumu Chica
goje ir Cook apskrityje. Vakar 
Chicagoje susirgimų skaič’us 
pašoko iki 34, o visame Cook 
apskrityje yra 77-ni. Už Chięa- 
gos liauji susirgimai pasireiškė

I Blue Islande ir Oak Parke.

plin-

SKUBIAI GAMINAMI TANKAI

M A ri.TT^NU-ACM R T' ^nhoV’

Detroite Chrysler bendrovė gamina vidutinio svorio tankus trims virtinėmis. Dirbtuvės pagamina žy
miai daugiau 28 tonų svorio tankų, negu pati bendrovės vadovybė pradžioje buvo numačiusi. Šiam baig
tam tankui reikės dar

Streikas Campbell 
Soup Dirbtuvėje

CIO Reikalauja Pakelti 
Algas 15c.

Vakar darbas sustojo didžiu
lėje Campbell Soup Company 
kenuotų maisto produktų dirb
tuvėje, 2550 West 35th Street.

Darbininkus į streiką iššau
kė CIO United Cannery, Agri- 
cultural and Allied Workers of 
America, kuri turi sutartį su 
kompanija. Unija reikalauja 
pakelti darbininkams algas 15 
centų valandai.

Dirbtuvėje dirba apie 3,000 
darbininkų.

Streikas Uždarė 
Didelį Sandėlį

Unija Nori Pripažinimo
Apie 200 darbininkų išėjo 

streiką didžiuliam Hibbard 
Spehcer Bartlett & Co., sande
lyje, 2’11 E. North Water s t.

Streiką paskelbė AFLWare- 
housemen’s unija, lokalas 743. 
Ji reikalauja pripažinimo.

Algų klausimas, anot unijos 
ir kompanijos, streike nefigu- 
ruoja.

Skymas Buvo Geras 
Kol Nesuklupo
(Kažin Kaip Bus Su Paltais?)

Valdžiai turi aiškintis North 
Suburbai) Cleaners įstaiga Evan- 
stone, 1811 Benson avenue.

Firma per vasaros mėnesius 
priiminėja kailinius paltus per
taisymui ir užlaikymui apšaldo- 
muose seifuose, juos apsaugoti 
nuo kandžių.

Pasirodo, kad vienas firmos 
tarnautojas atneštus paltus, pa
prastai labai brangius, per ki
tas duris išnešdavo ir užstaty 
davo “pawnšopėse” už paskolas. 
Tarnautojas taip susirinko apie 
$2’,000. Bet galiau suklupo.

Visi 
North 
Clark

paltai buvo užstatyti 
Star Loan banke, 519 N. 
st., Chicagoje.

Paskyrė Republiko 
ną Prokuroro 
Asistentu

William D.. Saltiel, žymus 
Chicagos republikonas, vakar 
buvo paskirtas federalio proku
roro Chicagoje asistentu. Per
eituose rinkimuose jisai rėmė 
prezidento Roosevelto kandida
tūrą, nors pareiškė, kad “jis 
buvo, yra ir paliks republiko- 
nu.”

• Kriminalis teismas traukia 
atsakomybėn 18 mėtų berniuką, 
Frank Czarnecki, 884 N. Marsh- 
field avenue, kuris yra kaltina
mas nušovimu 21 m. Stanley 
Chlopek’o, prie alinėse, 1814 W. 
Division. Chlopek gyveno adr. 
1735 Pptomac avenue.

NAUJIENOS, Chicago, III.

įtaisyti 75 milimetrų kanuolę.

Moteris Fotografuoja Šėlstančią Audrą

■ ■■■ ; \ ’ ■ •' _ NAUJ1ENŲ-ACME Photo
Mrs. , Omar Shįelds iš Marion County, Kas. foto

grafuoja šėlstančią audrą, kai ši sukosi per ^Lincoln- 
. '. . . . .4 * < ;■ • “ i * • • x ’ .

villė, Kds., liktai vienos mylios atstume nuo pačios fo
tografės. Apatiniame paveiksle matome ką audra pali
ko iš naujos Lincolnville mokyklos.

Padarė Kelias 
“Bukių” Kratas

20 žmonių turi stoti į teisiną 
Chicagoje ir Willow Springs, 
III., po kratų ir areštų keliose 
“bukių” įstaigose..

Kratos bUvo padarytos seka
mose vietose: . .

3914 South Grove avenue.
. [ > • . •. •

Stickney:
5036 W. ,29th Street, Cicero
2141 S. 52nd’ .ayenue, Cicero
63 W. Randolph,'.
141 N.' Clark, j ir?/. •
10 North ęiark/Chicdgoje.
< ■ : -■ 7'."“7"—“'U'7-------r '

Bijūnėlio Choro 
Žinutės ;

Bijūnėlio jaunuoliai atosto
gas jau užbaigė, ir darbą pra
dėjo praeitą- šeštadienį.

Visi; ĘijunėJio„ Clioro nariai 
malonėkit lankyti pamokas šeš
tadieniais, 2 valandą popiet, P. 
šaltimiero studijoj, 6912 South 
Western avė.

Svarbu visiems būti, nes mo- 
kinamės ir turim dalyvauti šal-, 
timiero Lietuvių dienose, Au- 
gusT 31 ir. September 1 d., Oaks 
Darže. Bukit, visi!

Koresp. Algirdas Svirmickas.

Suėmė Dar Vieną 
Unijista
Kelis kartus sėdėjo kalėjime

Pasiremdama narių skun
dais, prokuratūra vakar suė
mė kamantinėjimui AFL sal
dainių ir kepėjų unijos loka- 
lo 351 sekretorių-iždininką 
Frank Dillon, 1613 N. Le- 
Claire. Prie lokalo priklauso 
Bunte Brothers darbininkai.

Skundas sako, kad teroru 
ir jėga Dillon pasigrobė loka
lo kontrolę ir gaspadoriauja 
su lokalo iždu narių visai ne
atsiklausdamas.

Dillon prisipažino, kad ji
sai yra atsėdėjęs kelis termi
nus kalėjime už apiplėšimus 
ir vagystes.

• Keli plėšikai turėjo “dar- 
bymetę” Chicągoj vakar ir už
vakar naktį. Jie apiplėšė alinę, 
1607 E. 67th st., viešnias Pearl 
Hillegoos ir Genevieve Storm iš 
Anderson, Ind., (prie 92nd‘ ir 
Jeffery), Miss Florence Kales, 
534 West 75th Street, ir kelis 
kitus žmones. Grobio jie susi
rinko apie $2,000 ir saują bran
genybių.

West Pulhnan’as 
Švęs 50 m. Sukaktį

Lietuviai Nedalyvauja
Per Labor Day šventes West 

Pullmane įvyks visa eilė įvairių 
iškilmių, parengimų ir sporto 
lošimų pažymėti apylinkės 50- 
ties metų sukaktuves—Auksinį 
Jubiliejų.

Minėjimą bendrai rengia 
West Pullman Civic Club ir Chi
cago Park distriktas. Dalyvaus 
legionieriai, skautai, muzikalės 
organizacijos ir biznio firmos.

Nors Pullmane yra nemažai 
lietuvių biznierių ir gyventojų, 
taipgi parapija ir kelios drau
gijos, bet lietuviai organizuotai 
iškilmėse nedalyvauja.

“Liūdna Žinia 
Vaikams”

800,000 Grįžta Į Mokyklą

Be abejo visi vaikai rengiasi 
per Labor Day šventes dar kar
tą smagiai pasidžiaugti laisvo
mis vasaros dienomis, nes po 
švenčių ateina jiems darbyme- 
tė.

Tuojau po Labor Day į mo
kyklas Chicagoje ir apskrityje 
grįš apie 800,000 vaikų.

Viešosios mokyklos atsidaro 
antradienį, rugsėjo 2, o kata
likiškos — rugsėjo 3-čią.

Užkandžiai Moky
klose Bus Brangesni

Jūsų sunui ar dukterei nebe
užteks dešimtuko ar 15 centų 
užkandžiams nusipirkti mokyk
loje. Mokyklų kafeterijų virši
ninkai vakar paskelbė, kad dė 
maisto pabrangimo jie yra pri
vesti pakelti kaip šiltų taip ir 
šaltų užkandžių kainą keliais 
centais.

Pereitais mokslo metais bū
davo galima nusipirkti “šiltą 
lėkštę” tik už 10c.

(Viešos mokyklos atsidaro 
rūgs. 2.)

Nušovė Žmogų 
Alinėje

29 metų Joseph Sluga vakar 
pasidavė policijai ir prisipaži
no, kad vasario 16 jisai nušo
vė žmogų alinėje ties 2014 Blue 
Island avenue. Nušautasis buvo 
23 m. Frank Polonczyk, 1443 
W. 14th Place. Susišaudamas 
įvyko ginčo metu.

Sluga gyvena ad. 2225 South 
Wood Street.

• WPA ir Chicagos knygy
nas fotografuoja apie 300,000 
laikraštinių straipsnių liečiančių 
karą, Washingtono karo depar
tamentui. Tai bus pastovus ne
gendantis dokumentas ateičiai. 
Popieris sutrūnija, bet filmas 
ilgai stovi, ir užima daug ma
žiau vietos negu iškarpos.

Penktad., rugpiučio 29, 1941

VAKAR CHICAGOJE
•

• Federalis teisinas apkalti
no keturis chicagiečius nusižen
gimais drafto įstatymui. Jie 
yra: austras John F. Opalka, 
1621 W. 17th St., William Dix- 
on, 632 E. 41st Street, Dan Till- 
man, 4252 Vincennes ir Tom 
Brown, adresas nežinomas-

• Sleeprite Corporation, 23rd 
ir Halsted Street, gavo $327,500 
kontraktą iš armijos pagaminti 
50,000 lovų.

• Prie Sturgeon Bay, Wis., 
prigėrė du chicagiečiai, 57 m. 
Edward Hanson, 2138 Piėrce 
Avenue, ir Sverre Hanson, 1502 
North Fairfield Avenue.

• Miesto teisėjas JDougherty 
paskyrė $25 pabaudos ir kaš
tus 22 metų chicagiečiui Ed- 
\vard Goodman’ui, kuris keletą 
dienų užpuolė ir sumušė Tony 
Piet’ą, Marųuetteparkiečiams 
gerai žinomą automobilių dyle- 
rį, 6617 So. Western avė.

• Rugsėjo mėnesio 3 d., į 
trafiko teismą grįžta teisėjas 
John K. Gutknecht, o dabarti
nis teisėjas Quilici pereina į 
berniukų teismą.

• Beegzaminuodamas revol
verį, kurį jisai žadėjo pirkti, pa
sišovė 18 metų berniukas Jo
seph Albanese, 1336 Fillmore 
avenue.

e Apskričio iždininkas J. To- 
man prašalino iš mokesčių biu
ro tarnautoją Joe Friednvan’ą. 
gyvenantį Morrison viešbutyje. 
Darbo metu Friedman rinko pi
nigus arklių lenktynių lažyboms 
nuo kitų valdininkų.

• Brighton Park. — Nuo de
gančių šiukšlių buvo užsidegęs 
namas ad. 4404 So. California 
avenue, priklausantis C. Micie- 
vvicz’iui. Nuostoliai nedideli.

• Miesto rotušėje yra 165 
laikrodžiai; ir valdininkams ne: 
bu^o vargo sužinoti kada lai
kas pietauti ir kada laikas dar
bą baigti. Bet paskutinėmis die
nomis apie pusė jų sugedo. Laik
rodžiams reikia tam tikrų gu
minių dalių, bet dėl ginklavimo 
programo tos dalys nebedaro
mos. Kaip bus su laikrodžiais 
— nežinia.

• Pereitą pirmadienį Union 
Parke buvo atrastas negyvas 
žmogus. Policija patyrė, kad tai 
50 metų John MacDonald, nuo 
1617 West Van Buren.

Pr Pulsuckiai 
Minėjo 38-ių Metų 
Sukaktuves

Vakar Vakare Surengė 
Parengimą

MARQUETTE PARK.— Pra
no ir Veronikos Pulsuckių 38 
metų sutuoktuvių proga jų šei
mos nariai, giminės ir pažįsta
mi, vakar vakare turėjo suėji
mą ir celebrantus pasveikinę pa
linkėjo jiems daug laimės ir 
sveikatos.

Vaikai Išėję Mokslus
Ypatingai atatinkamą pagar

bą suteikė jų sūnus: Dr. LeVan, 
vaistininkas Ivan, ir duktė Mar- 
tha. Jie visi yra aukštai išmok
slinti. Dr. LeVan turi didelį pa
tyrimą' medicinoje, o taip jau 
'r jo žmonelė, su kuria jis ap
sivedė rūgs. 5, 1940. Ji yra bai
gusi medicinos mokslus ir da
bar abudu labai sėkmingai praK- 
tikuoja.

P-nai Pulsuckiai gyvena 6231 
S. Rockwell St. Tel. Prospect 
0469. Jie čia savo gražioje re
zidencijoje sutiko savo šeimyną 
ir čia buvo paminėta jų sutuok
tuvių sukaktis.

— Jūsų Ona.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




