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I S LIETUVO S
SOVIETŲ KARO JĖGOS SUMUŠĖ NACIUS 

KETURIUOSE FRONTUOSE
Kievo srityje išnaikino 30,000 vokiečių 

kareivių

ČEKISTŲ “PAVOGTA” LIETUVOS VALDŽIA

MASKVA, Rusija, nigs. 11 d. 
—Raudonoji armija, aviacijos 
padedama, šiandien sumušė vo
kiečius keturiuose frontuose, 
skelbia sovietų pranešimas.

Vokiečiai bandė pulti Kievą, 
Bet sovietų kontraataka buvo 
tokia stipri, kad išnaikino 30,- 
000 vokiečių kovos lauke. Mū
šiai tęsėsi dienų ir naktį.

Centro fronte sovietų jėgos 
nustūmė vokiečius 12 mylių ir 
paėmė 12 kaimų, šiame fronte 
rusams pavyko pramušti nacių 
l.nijas trijose vietose.

Šiaurėje, Murmansko srityje, 
sovietų jėgos išmušė vokiečius 
iš kelių labai svarbių pozicjų. 
Šiaurės Suomijoj pradėjo kristi 
sniegas ir vokiečių jėgoms da
rosi sunkiau laikytis.

Leningrado ir Odesos gynėjai 
daro priešui didelių nuostolių ir 
gina turimas pozic jas. Laikraš
čiai tvirtina, kad prie Leningra
do sovietų jėgos viename kai
me apsupo vokiečius iš trijų 
pusių. /

Smolensko srityje’ raudonoji 
armija paėmė nelaisvėn dide.- 
lius vokiečių kariuomenės kie
kius. Vokiečiai labai išvargę, 
sumenkę ir blogai nusite kę.

BRITAI BOMBARDAVO PRAMONĖS 
CENTRUS ŠIAURĖS ITALIJOJ

Orlaiviai perskrido 
Šveicariją

LONDONAS, rūgs. 11 d. — 
Rritų bombanešiai Turino 
pramonės centruose išmetė 
didžiausia bombų kiekį, skel
bia valdžios pranešimas.

Orlaiviai praskrido per 
Prancūzija ir Šveicariją, kol 
pasiekė šiaurės Italija.

Sugrįžusieji lakūnai tvirti
na, kad pramonės centruose 
sukelti labai dideli gaisrai. 
Sukeltų gaisrų nušviestas dan
gus matėsi net pro prancūzų 
Alpius.

Nuostoliai nedideli, 
sako italai

ROMA, Italija, rūgs. 11 d.— 
Praeitą naktį britų aviacija 
bombardavo kelias šiaurines 
Italijos vietas, bet padarė ne
didelių nuostolių, sako italų 
karo pranešimas.

Buvo išmestos kelios bom
bos Genujos ir Turino apy
linkėse. Kiti orlaiviai bombar
davo Mesina miestą, kuris 
randasi Sicilijoj.

Paskutini kartą britai bom
bardavo šiaurinę Italiją pra
eitą žiemą.

Sovietai persnejo 
bulgarų valdžią

LONDONAS. im«s. 11 d. — 
Sovietu valdžia šiandien jtei- 
kė nota bulgaru valdžiai, ku
rioje nurodo vokiečiu daro* 
mus pasiruošimus Bulgarijoj.

Naciai rengiasi naudoti
Bulgarijos uostus sovietų Ru

Vokiečių kariuomenė užkrėsta 
šiltine ir dezinterija.

Pačiame Kieve paruošta labai 
stiprios barikados. Gyventojai 
yra pasiryžę ginti miestą iki 
paskutinio. Mieste dieną ir nak
tį girdisi fronte sprogstančių 
šovinių garsai.

BERLYNAS, Vokietija rūgs. 
11 d—Sovietų kariuomenei pa
vyko pralaužti vokiečių linijas 
viename fronto sektoriuje, bet 
vokiečiai rusus sulaikė, sako 
vokiečių pranešimas.

Centro fronte vyksta smar
kios kovos, bet rusai neteko a- 
pie 4,000 kareivių.

Vokiečių aviacija šiandien iš
metė visoje apsupto Leningrado 
srityje lapelius, kuriuose gyven
tojams pataria neginti miesto 
Jeigu vietos gyventojai gins 
miestą, sako vokieč.ai, tai j L: 
bus žymiai stipriau bombarduo
jamas!.

Iki šiam metui vokiečiai bom
bardavo tiktai strategines vie
tas ir karo medžiagos bei mais
to sandėlius.. Gyventojams nu
tarus ginti kiekvieną namą, vo
kiečiai pavartos labai stiprias 
naikinimo priemones.

sijai užpulti ir Maskva per
spėja apie galimas konsek- 
vencijas.

Šią griežtą notą sovietų 
užsienio komisaras Molotovas 

s
įteikė Bulgarų ministeriui 
Maskvoje vakar vakare.

Naciai sušaudė 
du norvegus

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 11d. — Quislingo valdžia 
nepajėgia suvaldyti norvegų ir 
visame krašte paskelbė griežtą 
apsaugos stovį.

Socialistų vadovaujamos dar
bininkų unijos paskelbė strei
ką. Nacių komisionierius suėmė 
unijos sekretorių ir paskyrė 
Quislingo partijos žmogų uni
jai vadovauti.

Darbininkai atsisakė klausyti 
profašistų. Vokiečiai teisė ir su
šaudė du norvegų unijų lyde
rius už nepaklusnumą.

Prancūzai pašovė 
policijos kari

ninką >
PARYŽIUS, Prancūzija, rūgs. 

11 d. — Skelbiama, kad Douai 
miestelyje, netoli Lille, šiandien 
tapo pašautas ir labai sunkiai 
sužeistas prancūzų policijos ka 
rininkas.

Nepažįstamas žmogus * pa
skambino į karininko duris ir 
sakėsi norįs pasikalbėti su ka
rininku.

Kai durys buvo atidarytos, į 
policininką tapo paleisti keli šū
viai, o užpuolikas sugebėjo pa* 
sitraukti nepažintas ir Nesuim
tas.

iPaveiksle matome pirmą sovietinės Paleckio valdžios kabinetą. Antrą Paleckio val
džios kabinetą šių metų birželio 22 dieną GPU agentai susisodino į automobilius ir išsivežė. 
Sekančios dienos rytą Kauno gyventojai sužinojo, kad čekos agentai “pavogė” Lietuvos 
valdžią, bet daug dėl to nenusiminė, šiandien nežinia, kur randasi Paleckis ir jo komisarai.

Rengiasi atšaukti 
neutralumo 

Įstatymą
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

11 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien tarėsi su svarbes
niais savo patarėjais per radi
ją sakomos kalbos reikalu.

Pasikvietė net ir rėpublikonų 
atstovus, kurie palaiko valdžios 
užsienio politiką. Manoma, kad 
bus dedamos pastangos atšauk
ti neutralumo įstatymą.

Prezidento sekretorius Early 
tvirtina, kad Rooseveltas palies 
visus užsienio politikos klausi
mus.

Užsieniečiai gali ne
tekt pilietybes

WASIIINGTON,~D. C., rūgs. 
11 d.—Gali netekti Amerikos pi- 
ietybės tie žmonės, kurie ne

sugrįš į Jungtinių Valstybių te
ritorija iki spalių 14 dienos.

Užsenio departamentas leido 
amerikiečiams naudotis britų 
aivais, kad laiku galėtų grįžti 

Amerikon.
Amerikos konsulai perspėjo 

visus asmenis, kurie įsigyjo pi- 
ietybę ir gyvena įvairiose Azi

jos ir Europos valstybėse, kad 
laiku sugrįžti.

Nemokės aukštų 
CIO mokesčių

HAZLETON, Pa., rūgs. 11 d. 
—5,500 CIO darbininkų šian
dien pareiškė savo protestą 
prieš didelius CIO unijos mo
kesčius.

Trys kasyklų šuliniai tapo už
daryti, nes darbininkai, protes
tuodami prieš mokesčių kėlimą, 
apleido darbą.

CIO vietoj 1 dolerio į mėne
sį, pareikalavo $1.50 ir metinio 
mokesčio nori gauti $5.00. Ka* 
dangi unijai mokesčiui renku 
išmokant algą, tai darbininkai 
ir protestavo.

— 'Naciai žada keršyti per 
sams už nacių agentų atida vi 
mą britams. : ' •

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis. ' i 
Saulė teka — 6:26; leidžiasi

— 7:01

VICEKOMISARAS PAKNYS IŠTRUKO, KO
MISARAS P. GLOVACKAS NUŠAUTAS

Bėgančią valdžią akyliai saugojo GPU 
paskirti agentai

Dr. PRANAS ANCEVICIUS

KARUI IŠVENGTI JAPONU IMPERATO
RIUS PAĖMĖ KARIUOMENĖS VADOVYBĘ
Sudarė atskirą ka- 
riuomebės štabą

ų-’ * ■ ■ *,M. J ę 
l'OKIOį Jap^nijarnigs. 11 d.

—Japonų imperatorius Hirohi- 
to, norėdamas išvengti karo su 
stipriomis valstybėmis, asmeniš 
kai perėmė japonų kariuomenės 
vadovybę. * ,

Sudarytas naujas vyriausias 
kariuomenės štabas ir jeigu lei- 
kės, bus nutraukiami ryšiai su 
'“aš es” valstybėmis. ; . . /

Visame krašte jaučiama d dė
lė benzino stoka. Laikraščiai 
pageidauja, kad butų taikiai su
sitarta su Jungtinėmis Valsty
bėmis.

' -------------------------------------- -
Churchillio atsaky

mas komunistui
LONDONAS, nigs. 11 d.— 

Komunistų atstovas Ga'lach- 
er britų parlamente padarė 
premjerui pastabą apie avia
cijos pramonės ministerio 
pareiškimą. u...

Ghurshill jam trumpai at
sakė :

Aš nemanau, ’ kad privalau 
imti politinius nurodymus iš 
gerbiamo džėntelmono, ku
ris, kaip visiems yra žinoma, 
keičia savo nusistatymą su
lig užsienyje esančio organiz* 
mo nurodymais.

k_____________________ _——>

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vidkun Quisling paskelbė, kad sušaudžius du unijų ly

derius ir pasodinus kitus kalėjiman, Oslo darbininkų streikas 
baigtas. . /

— Nacių diplomatai Šanchajųj susirūpinę japonų politikos 
pakaitoms, nes mano, kad Japonija išstos iš “ašies”.

— Turkai tvirtina, kad vokiečių ir italų divizijos randasi 
bulgarų uostuose ir rengiasi didelei karo operacijai Juodosios 
juros pakraščiuose.

-- Bulgarijon atvyko* 10 italų divizijų, kurios vyks Sovietą 
frontam *

— Sovietų įteikta nota bulgarų ministeriui kalba apie na
cių rengiamą puolimą ant Krymo ir Kaukazo.

— Vichy valdžia siųs į koncentracijos stovyklas visus as
menis, kurie pasakos apie vokiečių įsigalėjimą Dakare.

*— 'Čilės teisinas įsake areštuoti 11 nacių, kurie vadovauja 
kariškai nacių organizacijai.

Vengrų adm. Horthy fronte matėsi su Hitleriu.

Komunistas britų 
premjerą

LONDONAS, rūgs. 11 d. - 
Komunistas NVilliam Gallachėr 
pasijautė įžeistas premjero at
sakymu ir labai nešvankiais žo
džiais įžeidė W. Churchillį.

Kiek vėliau Gallacher atsipra
šė .parlamento pirmininko. At 
šaukė visus Churchil’io vardu 
pasakytus žodžius ir jo atsipra

Visi parlamento nariai juoke 
si iš komunistų atstovo elgesio

' — FBI biuras pašalino arb 
pakeitė darbo vietas 250 agen 
tų dėl netinkamo pareigų atli 
kimo*

— Uragvajaus valdžia paėme 
4 “ašies” valstybių laivus, ku 
rie stovėjo uoste.

— Priešlėktuvinės prančuzi 
patrankos apšaudė britų lėkiu 
va, kuris praskrido pro Pran 
euziją. r

— Irane tapo sudaryta mišr 
britų, sovietų ir persų komisi 
ja, kuri paims visus nacių agen 
tus Irane.

— Nacių spaudai įsakyta pir 
mame puspalyje nespausti kar< 
pranešimų.

— Nacių teismai nuteisė mir 
ti 5 graikus ir konfiskavo vis; 
jų nuosavybę.

— Gydytojai pripažino Pau 
Colette, kuris pašovė Lavalj, vi
siškai sveiku ir normaliu žmo 
gumi.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs- 11 d. — Radiograma (Spe
cialiai “Naujienoms”). — Karui prasidėjus, birželio 22 dieną, 
20 valandą vakaro Kaune Sniečkaus buvo sukviesti Kaune rezi
duoją komisarai ir vicekomisarai su Justu Paleckiu pryšakyje.

Finansų vicekomisaras Paknys, kuriam pavyko likti neišvež
tam, pasakoja, jog jiems susirinkus buvo pranešta, kad niekur 
nesiskirstytų ir tuojau sėstų į ten pat gatvėj stovinčias ma
šinas.

GPU agentai bijojo Kauno partizanų
Paknio pasakojimu, kiekvienon mašinon sėdo taip pat po 

GPU komisarą. Priekyje ir užpakalyje vyko visa eilė mašinų 
vien su GPU ginkluotais pareigūnais.

Pakeliui į Ukmergę, Žaliakalnyje, Paknys gavo leidimą už
eiti krąutuvėn papirosų nusipirkti ir, pasinaudojęs prietema, pa
bėgo ir pasislėpė.

GPU agentai neturėjo laiko jo ieškoti, nes jau buvo kar
šta oėl vokiečių lėktuvų ir lietuvių partizanų.

Valdžią vežusieji šoferiai pradėjo bėgti
Vienos tuos ponus vežusios mašinos šoferis, kuriam nuo 

Pskovo vėliau pavyko grįžti Lietuvon, pasakoja, kad, pakeliui 
sustojus atsikvėpti, pabėgo pora šoferių.

Tada vyriausio sovietų valdžios atstovo Lietuvoje Pczdnia- 
kovo įsakymu šoferiams buvo uždrausta atsitraukti nuo mašinos 
ir prie kiekvieno šoferio pristatytas čekistas.

Drauge su Glovackio nušauta S. Neris
Mašinai sustojus ties Zarasais, matyt, kad planavimo ko

misaras Pijus Glovackas norėjo pabėgti, bet GPU agentų ten pat 
buvo nušautas.

Dar nepatikrintomis žiniomis, drauge su Glovacku buvus 
nušauta ir žinomoji Salomėja Neris, poemos apie Staliną au
torė.

Maskvon valdžios nenorėjo Įsileisti
Pagaliau, per Latviją karavanas atvykęs Į Estijos sovietų 

nasienį, kur pasienio sargyba tik su dideliu vargu ir Pozdnia- 
kovo tarpininkavimu juos praleidusi.

Kas vėliau komisarus ištiko, nežinoma, žinoma tik tiek, kad 
Maskva bent pradžioje jų nenorėjo įsileisti. Mašinos buvo rek- 
zizuotos, o šoferiai paleisti į kolchozuos, iš kurių, atėjus vokie
čiams, kai kam jau pavyko grįžti.

Apie dabartinį Paleckio ir jo sėbrų likimą turėtų pasiteirau
ti Maskvoje Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyveną lietuviški 
stalininkai.

Rytoj pasiųsiu daugiau įdomių žinių apie kai kurių žino
mų asmenų likimą.

Vokiečiai ūkinin
kams parduoda 

arklius
BERNAS, Šveicarija, nigs 

11 d; — Lietuvoje paskelbta; 
pranešimas, kad tiems ukinin 
kams, kurie neturi pakankama 
arklių darbui, arkliai bus nuo 
inuojami arba parduodami.

Norį pasinaudoti proga ūki 
ninkai privalo ateiti į apskri 
ties viršininko įstaigą su rei 
kalingais pažymėjimais.

Kaune vokiečių policija supir

Rytų valstybėse 
bus benzino

WASHINGTQN, D. C., rūgs 
11 d. — Senato paskirta komi
sija patyrė, kad benzino Ame
rikoje nestokuoja ir įsakė nu
imti rytuose įvestus suvaržy
mus.

Senatoriai kritikuoja benzino 
tvarkytoją Ickes už • griežtas 
priemones.

Benzino netrūksta, reikia tik
tai sutvarkyti jo atvežimas.

kinėjo iš ūkininkų nežemesnius 
už 1,55 metrų arklius ir mo
kėjo markėmis.

Vokiečių policija 
saugo lietuvius

■ STOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 11 d. — švedų laikraš
čiai “Aftonbladet” ir “Stock- 
holms Tidingen” praneša, kad 
Vokietijoj gyveną lietuviai esą 
pastatyti po vokiečių porcijos 
apsauga ir dalis jų esą net in
ternuoti.

Berlyne gyveną lietuviai tu
rį kasdien registruotis policijos 
prefektūroje.

Daugelis Vokietijoj gyvenu
sių emigrantų norėtų grįžti Lie
tuvon, bet vokiečiai jų nelei
džia.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE
OF ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS

BUTAS)
(Viršminėtos organizacijos 

vardu J. P. Varkala, vice-pimu* 
ninkas ir sekretorius, daro pra
nešimus kiekvieną ketvirtadie
nį kaip 7:45 P. M. per rądjo 
stotį WHFC — M50 K. G.)

KALBA VII
Income taksai už 1941 pietus

Kad pratęsti naudingus |Ta- 
nešimus varde šios organizaci
jos, mųsų narys ir piripipjų^ąb 
komisijos priėmimui garbingų 
svečių, Dominikas Kųrą.tis, są-r 
vininkas Milda Buick Sales, 
apmoka šio vakaro radio laikų, 
ir todėl gale šio pranešimo 
man pridera daugiau laiko pa
švęsti jo bizniui.

Šiandien aš supažindinsiu 
klausytojus su naujai užgirtu 
įstatymu Washingtone apie in- 
corne taksus.

Kas mokės income taksus
Income taksai, kuriuos Ame

rikos gyventojai mokės pasibai
gus 1941 metams, palies ne tik 
asmenis gaunančius dideles al
gas ir biznio uždarbius, bet pa
lies jaunuolius ir šiaip darbi
ninkus, kurie gyvena pavieniai 
ir uždirba $14.40 ir daugiau į 
savaitę arba vedusieji, kurie 
uždirba $29 ir daugiau į savai- 
tę-

Įstatymas nusako, kad visi 
pavieniai vyrai ar moterys, ku
rie per 1941 metus uždirbo 
$750.000 ir daugiau, ir vedę, 
kurie uždirbo $1500 ir daugiau, 
turi pildyti income taksus ir 
nuo uždarbio viršijančio šias 
skaitlines mokės 4 nuošimtį in
come taksų. Nuo didesnio už
darbio bus ir didesnis nuošim
tis.

World Playhouše f
, 410 So. Michigan. v...
Tęsias 11:15 A. M. iki vidumak.

39c iki 6:30 P. M. ” 
DABAR ĘODO

2-rą Didele Savaitę
Naują Sovietų Musical Comedy!

“VOLGA—-VOLGA’*
Gausybė-stiprios komedijos, kan 
dančios satyros ir žavios muzi
kos. Išgirskite vėliausias melodi

jas nuo senos Volgos.
Pirmos oficialios karo lilmos iš 

Rusijos.—
Garsinkitčs “N-nose”

Išimtys užlaikymui vaįkų ir 
nesugalėjusių giminių

Kaip buvo praeitais metais, 
taip bus ir šiais meįąįs, kad 
užlaikymui vaifcų iki 19 metų 
yra leidžiama atitrąujkti pp 
$400; tąip pat leidžiamą ati
traukti po $400 nuo įplaukų 
ųž|aįfcymųi senelių tėvų apba 
nėsugalėjusių giminių.

Pavienis arba našlys ar naš
lė, jeigu užlaiko sąyę name ar
ba randuotame bute savo vai
kus bei senelius tėvus, kurie 
nedirba ir neturi pragyvenimui 
įplaukų, skaitomas galva šei
mos (Head of family) ir turės 

teisę pildant income taksus 
atitraukti nuo įplaukų (exemp- 
tion) $1500, ir po $400 už 
kiekvieną nepilnametį vaiką ir 
senelį tėvą ar motiną. j

Ąukos ir taksafj atitraukiami
Aukos labdaringoms draugi

joms yra atitraukiamos nuo 
pajamų pildant income taksų 
raportus.

Nuo income galima atitrauk
ti tulus taksus, jeigu asmuo 
vedė rekordą ir prirodys jų su
mokėjimą kada, kur ir kiek. 
Taksus galima atitraukti nu,o 
taksų, kuriuos sumokėjot ei
nant į teatrą ir į kitus pasi
linksminimus, kurie parodyti 
ant tikicio;. galima atitraukti 
taksus už gasoliną automobi
liui.

Sumokėti sales taksai nega
lima atitraukti, nes jie rokuę- 
jasi dalimi kainos. Visos išlai
dos gavimui ąrba išlaikymui 
darbo kaip kad .employment 
ageųey fee ir unijos duokles 
galima a(ti,telikti nuo įplaukų.
Namų ravi minkai, biznieriai ir 
< * < profesionalai
t

Nanjų savininkai, kurie nuo
moja butus,kitiems, gali ati
traukti visas išlaidas užlaiky
mui namo, įskaitant amortiza
ciją nuo 2 Iki 5 nuošimčių kai
nos namo nusidėvėjimui. Savi
ninkas, katras vien tik pats sa
vo name gyvena, gali atitrauk
ti tik sumokėtus real estajte 
taksus.

Veskite rekordus
Income taksų patvarkymas

SOVIETŲ AVIATORIAI AMERIKOJE

NAUJTFNŲ-ACME Telephoto
Vięnas iš dviejų rusų lėktuvų, kuriais šion šalin atvykę 47 sovietų aviaci

jos technikai. Paveiksle matosi lėktuvas nusileidžiant Sand Poįnt laivyno van
dens aerodrome, Seattle, Wash., po ilgosios kelionės iš Maskvos. 

f*.....■■■ rlj.'.;,;
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reįjcąjąują, kad kiekvienas piį- 
įąųtią iųęomę tąl$sų raportą 
įųpetų rekordus įplaukomis ir 
i? įšniokėjiDiąiDs pąrodyti. Del
tų Lįfhuapįąn iCįiaiųber oi 
įCppUącrpe of JJlįnpis ir randa 
fleįjkąlįngą perspėti visus namų 
§ąyįpių)$ps? biznierius ir profe- 
sipnąlųs, įcąd y estų atskaitas 
sąyp įplaukų įr Išmokėjimų, įr 
4ąrbp znippės, kad padarytų 
SpyąŠą suipokėtų tąkSU ir aukų, 
kųrįųos galimą atitraukti iv 
Legąįįų būdų sutaupyti ąnt mo
kamų income taksų.

Ateinančiais metais bus.labai 
mažai žmonių, kuriems nereiks 
pildyti income taksus.
Nariai Lietuvių Prekybos Buto

tarpę lietuvių pųick ąutomobi- 
lių agentas.. Jįsąi sako, ką.d įsi
giję Buicką tupėkite inalonątis 
važiavimo 100,000 ųiyiių b,c 
“trįubęlio’’. Apart naujų 
Buickų, Milda Bųįck §ąl,es įs

taigoj rąsįtę 60 įyairių vartų 
tų kai'ų į<ity išdirbysęių, $21, 
00,0 vertės? jpsų pąąirįp^įippi 
Jis turi didelį garažą dei taiąy 
mp kąru. Ąntrąšąs 907 
35t)i St. Telefonas LĄFayeįtc

2022.
Mes kviečiame jus, gerbiami 

klausytojai, biznį daryti su tais 
biznieriais ir profesionalais, ku
rie palaiko šią organizaciją ir 
sąžiningai visuomenei tarnau
ja.

Ateinantį ketvirtadienį aš pa
teiksiu žinias apie Sočiai Se- 
eurity taksus ir ką jie reiškia 
darbininkui ir darbdaviui.

Iki ateinančio ketvirtadienio 
varde Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois, antrašas 
3241 S. Halsted St. Phone Ca 
luinel 1358, linkiu geros kloties.

Šįvakar Harper 
Abiturientų
Šokiai

Oh Henry Parke, prie 8900 
Archer avenue, šįvakar įvyksta 
Harper High mokyklą baigusių 
moksleivių treti metiniai šokiai.

Juos rengia abiturientų ko
misija, į kurią įeina ir jaunas 
marąuetteparkietis, Dan Mez- 
lay-Mezlaiškis.

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug *8.35 

dulkių išimta.............................
Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP ....... $1 () 25

Sales taksai ekstra. "

Dabar Laikas Malevoti!

SAM 1IELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St.

Mes parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą malevos, varnišų, šelakų ir 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTATYMAS VISOJ CHICAGOJ

Tel. CANal 5063

Šiandien noriu suminėti ke
letą musų Lietuvių Prekybos 
Buto narių, kurie savo duoklė
mis palaiko šią organizaciją ir 
duoda progą kitiems biznie
riams ir plačiai lietuvių visuo
menei per radio ir vietinius 
laikraščius naudingas informa
cijas gauti veltui.

Teisėjas John, Zuris ^ra 
garbės pirniiiiiųką§ >šios orga
nizacijos, visiems gerai žino
mas Chičagos miesto lietuvi i 
teisėjas. Jo šešių melų tarnyba 
baigsis 1-942 metais su labai 
puikiu rekordu. Reikia rūpin
tis, kad vėl butų išrinktas.

J. P. Varkala, jūsų anounce
ris, yra pirmininkas komisijos 
santykiavimo su Lietuva ir ki
tų tautų prekybos butais.

Jis yra valstijos registruo
tas auditorius, ruošia mc'iniųs 
raportus korporacijoms ir ben
drovėms, ir prirengia income 
taksus. Raštine 3241 S. Halsted 
street.

J. P. Rakštis yra pirmininkas 
komisijos ryšių su kitomis oi r 
ganizacijOmis. Turi vaistinę 
arba “d-rug store” po antrašų 
1900 S. Halsted st.

William J. Kareiva — iždi
ninkas ir pirmininkas komisi
jos “Ways and Mcans”, žino.- 
mas kaipo “Wholesalc But'.er 
and Egg man”. Re.kale kreip
kitės antrašu 4644 S. Paulina 
street.

Narys Michael J. Narvid -t*' 
pirmininkas narių priėmimo 
komisijos, turi -duonos ir pyra
gų kepyklą po antrašu 2424 \y. 
69th st.

Vice-prezidentas šios organi
zacijos, Dominick Kuraitis yr? 
savininkas Milda Buick Motor 
Sales po antrašu 907 W. 35th 

I st. pan Kuraitis yra vienatinis

ŠEŠTADIENIS
/

Rugsėjo 13 diena
YRA

Krautuvės valandos šeštadieni
i? * • • ■ ’

9 ryto iki 6 popiet

VISKAS JUMS ASMENIŠKAI,
JŪSŲ NAMUI, JUS(J ŠEIMAI.

MILŽINIŠKOS SUTAVPOS
Ištisai Visoje Krautuvėje

aurorai 
WIRSLB8Q

1
BUENOS AI RES 
A3 THH 3HIP 

PA3SS3 WITH1N 
SGNCNNCI RANM 

w»dui 
DeCeLERARNS.

OOVVN FROM THE 3TRATOSPHERE PLUNGE THE POLARlAbl ROCKET SHIPSt. 
<bRĖEN RAY5 AND DYNAMIC 0OMBS OPEN A FIERČE ATTACKi r BŪT THfiV 
MEST A' STURDYIOEFENSE THAT SURPRISES THEM.

>HH AflaeNTlNE 3IONAL. COPtPS, WITH LI3TEN- 
' INO DEVICES, VERIFIESTHE VVARNlUO, AND THE 
CITY 18 NOT ENTIRELY UNPREPAREO, WHEN—

įgaukite paprotį kasdienper- 
žiurėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOŠE”. te
privalote jų aplenkti, neš 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ’’

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

MADOS

No. 4861—Gražios prijuostės Su
kirptos mieros: A. ir B.-32-34, 36- 
38, 40-42.

Norint gauti viepą ar 
“urodytjj pąyyaMių 

prašome iškirpti paduotą biaų- 
fcutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą < pa- 
varde ir adresą. Kiekvį^enį pa
vyzdžio kaina 15 ceųtų. Gaji- 
tė pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
ųiU. Laiškus reikia a drąsu o ti: 

MSJCTJSK: J?*
NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 $. Halsted SL, Chjcaso, IIL 

čia jdedu 15 centų Jr prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn----
#i«ro? --------  per kritinę
t _ . 7. ......... ........... .________

(Vardas ir pavardė)

.1 (Adreaaa) '

(Miestą* ir valsti|s) ..
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Penktad,, rugsėjo 12, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

G. Zimanas

KAS YRA RASE?
(Tęsinys)

Daug vėliau, XIX amž. vidu
ry, Anglijoj gyvenęs vokiečių 
mokslininkas Max Mueller 
(Miuler) pareiškė nuomonę, 
kad ariškoms kalboms turi ati
tikti ir ariškoji rasė ir kad, 
vadinasi, visos tautos, kalban
čios ariškomis kalbomis, pri
klauso vienai rasei.

džiui, reikėtų pripažinti arijais 
beveik visus... žydus, nes di
džioji žydų tautos dalis dabar 
kaip tik kalba ariškomis kalbo
mis. Lygiai taip pat reikėtų 
pripažinti arijais ir 
kalbančius Amerikos

angliškai 
negrus.
šios min- 
buvo pa-

Šios minties negalima pava
dinti kitaip kaip visiška nesą
mone, nes tautos, ar jų dalys, 
palyginti lengvai kaitalioja sa
vo kalbas, ir paėmę kalbą rasės 
požymiu galėtume susilaukti 
linksmų netikėtybių, kur’os 
kartais galėtų nepatikti kaip 
tik patiems rasistams. Pavyz-

Nepaisant aiškaus 
ties absurdiškumo, ji 
gauta Anglijoj ir Prancūzijoj 
ir gre’t sukėlė ištisą literatūrą. 
Mueller tada pamatė savo klai
dą ir dėjo 
atitaisyti, 
metais:

visas pastangas ją 
štai ką jis rašė 1888

yra tie, kurie kalba 
kalbomis, kad ir ko-

OABAR
LAIKAS

PIRKTI

ariškomis
kia butų jų spalva ar kraujas. 
Vadindami juos arijais mes ne
norime pasakyti nieko kito, 
kaip tik tai, kad jų kalbos gra
matika yra ariska,”

0 toLau: “Aš pakartotinai 
pareiškiu, jog kalbėdamas apie 
arijus turiu galvoj ne kraują, 
ne kaulus, ne 
kolę, aš turiu 
kalbą.

“Etnologas,
ariškąją rasę, arišką kraują, 
ariškas akis ar plaukus, yra 
mano akyse toks pat nusidėjė
lis kaip filologas, kur s prade 
tų kalbėti apie dolicbocefališką 
žodyną ir brachicefališką gra-

plaukus, ne kau- 
galvoj tik ariska

kuris kalba apie

PUIKIŲ 
Sveterių

Turime 
Didelį 
Pasirin
kimą

i
Mallory 
Skry- 
bėliiĮ
Arrow 
Marš- 
kiniu
ĮVAIRty

Martinkaus
VYRIŠKU RUBU

KRAUTUVĖ '
3358 So. Halsted St

Phone YARDS 1066

INSURANCE
(APDRAUDA)

gi vis dėlto Vokietijos 
nepaisydami savo ra- 
vadų (Guentherio,

matiką.’
Kodėl 

rasistai, 
sistinių
pav.), savo propagandai ir net 
savo oficijaliems dokumentams 
pasirinko ariškosios rasės ter- 
m ną? 0 dėl to, kad kaip tik 
šitas terminas, būdamas neapi
brėžtas, leidžia supainioti ir 
suplakti tautos ir rasės sąvo
kas. Praktiškai Vokiet'joj ariš- 
kojj rasė sutampa su vokiečių 
tautos sąvoka. Tai įgalina ra
sistus paleisti į apyvartą visą 
tą kapitalą, kurį jie susirinko 
operuodami noiįdįškaą ^asės* są
voka, paprasto vokiškojo šovi
nizmo naudai. Vulgarusis šo
vinizmas yra musų laikais visų 
pasmerktas ir galutinai su
bankrutavęs. Dabar jau nebe
patogu žeminti svetimą tautą 
ir aukštinti savo. Tuo tarpu 
nord škąją rasę yra daug pato
giau kelti į padanges, nes juk 
beveik visos tautos, pasak ra
sistų, turi nordiškos rasės ele
mentų. čia palieka tik proble
ma, kaip vėliau nusirašyti į sa
vo sąskaitą visus nord.škosios 
rasės ir rasizmo aktyvus. Tai 
ir padeda padaryti ariškosios 
rasės sąvoką. /

Savaime suprantama, jog net 
ir to triuko nebegalima butų 
padaryti, jei rasės sąvoka butų 
apibrėžta aiškiai, griežtai, jei

ji butų paremta objektyviais 
požymiais.

Matydami visas šitas mani- 
puliac.jas su rasės sąvoka ir 
suprasdami, kad panašus ' daly
kai ne tik klastoja moks’ą, bet 
dargi yra realiai pavojingi 
žmonijai, nes padeda kurstyti 
tautinę neapykantą dangstantis 
mokslo vardu, kai kurie Va
karų Europos mokslininkai pa
siūlė visiškai išs.žadėti rasės 
termino. ‘Tokiomis sąlygomis 
rašo Huxley (Heksli), Londono 
zoologijos draugijos sekreto
rius ir Haddon (Hedon), Kem- 
bridžo universiteto etnologijos 
profesorius, butų labai pagei
daujama, kad terminas rase 
žmogaus atžvi’giu visiškai iš
nyktų iš mokslo žodyno.”

Rases vietoje šie mokslinin
kai siūlo žmogui vartoti (ir .pa
tys vartoja) etniškųjų grupių 
terminą.

Negalima nesutikti, kad ra
sistai užteršė, sudergė ir kiek 
tik galėdami supamojo rasės 
sąvoką. Bet vargu, ar dėl to 
galima pritarti pasiūlymui išsi
žadėti rasės termino iš viso.ir 
pakeisti jį iktu vardu. Tai bu
tų lengviausia, bet vargu ar 
tikslingiausia išeitis, žmogaus 
pasiskirstymas rasėmis yra ne
ginčijamas ir neabejojamas 
faktas. Paprastas žmogus, ne
turįs jokio mokslinio pasiruo
šimo, dažnai iš vieno žvilgsnio 
visiškai teisingai nusako savo 
art,mojo rasinę priklausomybę. 
Be to, rasės sąvoka yra .labai 
paplitusi ir populiari ir noras 
pakeisti patį rasės terminą ki
tu galėtų būti suprastas kai)) 
rasės ne.gimas iš viso, kas, ži
noma, negalėtų laukti pritari
mo.

Todėl, atrodo, reiktų kovot’ 
ne su rasės sąvoka iš viso, o su 
rasistiškąja jos apibrėžtimi.

Kokia turėtų būti moksliško
ji rasės definicija? Tai jau ma
tyti iš aukščiau patelktos rasis
tinės apibrėžties kritikos.

Visų pirm^ moksliškoj ant 
rppologiųėj ęlefiįięi jpj
negali būti jokių miglotų, ne
moksliškai mistiškų nurodymų 
į dvasinius savumus. Dabarti
nis musų mokslas nežino jo
kių griežtų ir neabejojamų bei 
pastovių dvasinių bet kokios 
rasės požymių. Yra nemaža pa
gyrų, dar. daugiau šmeižtų, be! 
nėra mokslinių tyrimų davinių, 
kurie tikrai butų patikimi ir 
įgalintų kalbėti apie griežtus 
dvasinius rasės savumus, ga
linčiu eiti pagrindu rasių siste
matikai. Todėl dvasiniai savu
mai neturi figūruoti nusakant 
rasę, nes jie čia tegali tarnauti 
politiškiems sukčiavimams, bet 
ne mokslui.

Antra, rasės apibrėžtis turi 
atsižvelgti į rasės kilmę. “Jei
gu rasė yra moksliškas termi-

John O. Sykora
John O. Sykora, Realtcr ir 

Berwyn-Cicero Real Estate 
Board Sekretorius, turįs ofisą 
adresu 2411 S. 52nd Avė., Ci
cero, praneša, jogei šįmet yra 
pirmas kartas 27 motų real es
tate bizny, kad jie buvo veik
liai užimti per visą vasarą. Ki
ta įdomi pastaba buvo, kad iš 
devynių (9) padarytų pardavi
mų i dvi (2) dienas, 5 namai 
parduota vidurmiesčio bankų 
samdiniams.

nas, rašo Huxley, tai jis turi 
turėti genetišką reikšmę.” Su 
tuo negalima nesutikti. Tiesa, 
tai apsunkina išvadas, neleidžia 
neatsakomingai malti liežuviu 
kas užeina ant seilės, bet tat 
daro išvadas moksliškesnes.

Mokslinė rasės definicija tu
ri būti pagrįsta objekty
viais antropologiniais požy
miais. Mokslas nežino vieno 
kurio požymio, kuris įgalintų 
klasifikuoti rases, todėl rases 
reikia skirstyti pagal požymių 
grupes, jų kombinacijas bei tų 
kombinaciją dažnumą.

Savaime suprantama, jog ir 
tokia definicija turės palikti 
nemaža abejojimų, neaiškumų 
jog ir ji neįgalius visai griežtai 
ir visuomet numatyti rasinę 
priklausomybę. ^Bet tai bus 
greičiau priY^uiĮ^š, nekaip 
yda, nėš ir tarp^a^ių rasių nė
ra ir negali būti Įgriežtų ribų.... (galAs)X

•ssouarfnvtf Įsmųjaųs 
soįjti>į ‘saarųnvjy svį 
t įįįo SĮDi^Įdd tnupidid 
ĮUI0§Djd Įv(o}fiĮWV[S jį sol 
•‘OjfiĮĮO^s tiUdĮĮnvft

2411
S. 52nd
Avenue •

•JOHN O.^ Phone 
CICERO 
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GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA
Kur Galite Sumušti Musų Bargenus?
MES VADOVAUJAM GREITIEMS PARDAVIMAMS.

Neseniai Mes Pardavėm Devynis (9) Namus 
į Dvi (2) Dienas 

TURI BŪTI PRIEŽASTIS!

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 3H%.
KEISTUTO SAVINGS

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

3236 S. Halsted St GAL. 4118

TAM

musų devynių PATYRUSIŲ sėlsmanų mielu 
jums be JOKIOS prievolės namus, kuriuos

Kiekvienas iš 
norų parodys 
mes turime pardavimui, ir patarnaus jums greitai, manda
giai ir išmintingai. Telefonuokite, rašykite ar atlankykite 
musų ofisą ir persitikrinkite, kad mes esame gyvos vielos 
organizacija.

Mes rekomenduojame tamstoms šias septynias dešim
tis (70) nuosavybių, kaip TIKRUS BARGENUS. Sutaupy
kite sau DAUG laiko ir pinigų pirkdami vieną iš tų nuo
savybių. Nedelskite! Pamatykite jas šiandien!

NUOSAVYBES ESANČIOS CICEROJE

METINIŲ PARDA
VIMŲ GALAS

BARGENAI, KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ 

Atsilankykite ir Persitikrinkite. 
1940 
1939 
1938 
1937 
1937 
1936 
1936 
1935 
1934 
1933

Packard ...............
Plymouth 4 Durų 
De Soto ..............
Ford .......................
De Soto ...............
Plymouth Sedan . 
Buick Sedan ......
Plymouth
Plymouth
Plymouth

150 Kitų

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

........................... n ■■■■■■ ■■■..........    F

$695
395
345

235 
165 
195 

Sedan ........... 95
Sedan ......... 65
Sedan .......... 35
Pasirinkimui.

53rd Avė. arti 32nd St., 
6 kamb. mur. bungalow 
61st Avė. arti 36th St., 
5 kamb. mur. bungalow 
23rd St. arti 49th Av.,
5 ir 5 kambarių ............
28th St. arti Austin 
Bvld., 8 k. rezidencija 
57th Avė. arti 19th St.,
6 ir 6 kamb. murin’s
5Gth A”-3. arti 18th Street.
5 kambarių mūrinis $g 600 

I namas .................................Un.K $7>500
' mur. biznio nuosavybė

$5,500
$5,800
$5,400
$5,200
$9,100

51st Ct. arti 21 St. $6,500 
5 kamb. mur. bungalov/
54th Ct. arti 32nd St. $5,400
5 kamb. mur. bungalow
2301 S. 60th Ct.,6k. $7,100 
mūrinė bungalow ............
25th St. arti 54 Avė., $12,300 
kraut, ir 3 aukšt. mur.
56th Ct., arti 19th, St., $4,600 
kraut, ir 2 fialai ........
°2rd St. arti 51st Avė., $6,800 
7 kamb. mūrinė bung.
48th Ct. arti 18th St., $12,800 ' 49th Ct. arti 14th St 
3—6 kamb. mur. flatai i---- v‘-~-------

NUOSAVYBES ESANČIOS BERWYNE
Wenonah Avė. arti 37 $5,300 
St., 5 kamb. bungalow 
28th St. arti Ridgeland 
Avė., 5 kamb. bung. 
Euclid Avė. arti Roose- _ 
velt Rd., 8 kamb. rezid. ‘ 7 ».
Grove Avė. arti 36 St., $8,500
6 kamb. mur. bungalow 
East Av. arti 14th St., $6,490
5 kamb. mur. bungalow 
Wesley Av. arti 23rd $8,700 
St., 6 kamb. mur. bung.
Harvey Av. arti 14th St., $7,100
6 kamb. mur. bungalow
34th St. arti Oak Park. $6,500 
Avė., 5 ir 5 kamb...............
Kenilworth Avė. arti $6,400 
38 St., 5 kb. mur. bung.

$5,500
$5,800

Ridgeland Av. arti 24th $7,200 
St., 6 kamb. mur. bun.
Home Avė. arti 30th St., $7,650
5 kamb. mur. rezidencija
Oak Park. Av.,arti 13th $g 400 
St., 6 kamb. mur. rez.
Clinton Avė. arti 14th, $g 500 • 
St.,5 kamb. mur. bung.
Elmwood Avė. arti 23rd $7,950 
St., 6 kamb. mur. bung.
Wenonah Ave.aVti 14th $5,300
St.. 7 kamb. rezid...........
?6th PI. arti Home Av., $5,800
5 kamb. mur. bung...........
W’;sconsin Avė. arti 13, $7,500
5 ir 5 kamb. mūrinis
Cuyler Avė. arti 14 St., $6,600
6 kamb. mur. bungalow

NUOSAVYBES ESANČIOS CHICAGOJE
Pulaski Rd. arti 18th St., $4,2001 Avers Av. arti Cermak $7,600 
4 ir 4 kamb. mūrinis .... Rd., 3 fl. mūrinis ...........
Milprd .Akve. arti Cęr- $10,700 
mak Rd., 6!'flatų ’ihuri'nis
24th St. Blvd. arti Cali- $8,500 
fornia, 5 flatų mūrinis
Karlov Av. arti 3Gth St. $5,300 
6 ir 6 kamb.......................
Sawyer Avė. arti 26th $5,800 
St., 3 aukštų mūrinis ....
2800 S. Kolin Avė., 4 
kamb. med. cottage .... 
Spaulding Av. arti 15th 
St., 6 flatų mur. ........ 
24th PI. arti Keeler Av., 
5 ir 4 kambarių .......... 
Karlov Avė. arti 14 Št., 
4 ir 4 kamb. mūrinis ... 
Kedvale Av. arti 30th 
St., 5 ir 5 kamb. ............ 
Cermak Rd. arti Keeler 
Avė., mur. bizn. nuos. 
Pulaski Rd. arti 21st St. 
mur. biznio nuos..........
Congress St. arti Kedzie 
Avė., 3 fl. mūrinis .....
Karlov Avė. arti 13 St., $2,500 
4 ir 4 kambariu ...........
Throop St. arti 20th St., $4,500 
8 flatų mūrinis ...............
Kilbourne Av. ’arti 28th $5,300 
St.,5 kamb. mur. bung.
Komensky Av. arti 14th $4,300 
St. mūrinė biz. savast.
Christiana Av. mur. $5,900 
kraut, ir 5 flatai .......
K'ilpatrick Av. arti 53rd $6,950 
St., 6 kamb. mur. hun^.

DYKAI!

$3,750 
$5,800 
$6,600 
$5,400
$3,300 
$7,500 
$4,300
$3,300

Modern Roofinef Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. .

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

BUYW?AND. 5AVE. g ~ e A *. . . r- i.

TINKAMAI 
KŠTELĖS

Pažiūrėkit 
i Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- GĮTAITFPT « 

•RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0 A VidYJDIV fg
LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

Slegaitis
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

X .... r’’: Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

$6,500 
$4,750 
$3,500 
$3,400 
$3,950
$4,600

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
gailiausios dantų plokštelės nuo
$0.50 iki

KALBAME LIETUVIŠKAI
\

Pataisymai į 3 valandas 
$1 ir aukščiau.

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromo# 
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.

$4,800

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS Jeigu neturite pinigų, kreip

kis į Naujienų spuiką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Dakin St. arti Laramip $6,400 
Avė., 5 ir 6 kamb. mur.'
Warren Blvd. arti West- $3,100 
ern Av., 11 kb. mur. rez.
Washburne Av. ar. Ash- $3,600 
land Av., 6 fl. mūrinis 
1601 S. Racine Avė., $5,400 
mur. kraut, ir 7 flatai....
22nd PI. arti Califor- $30,000 
nia Avė., 13 flatų apart.
Cermak Rd. arti Ihwn- $6,600 
daleAv., mur. bizn. nuos 
25th PI. arti. Caltbrnia $2,400 
Avė., 4 kamb. cottage .... 
Harrison St. arti Pulaski 
Rd., 5 ir 6 kamb. mur. 
23rd St. arti Homan 
Av., 5 ir 6 kamb. mur. 
Keating Avė. arti 46th 
St., 4 kamb. mur. cott. 
1301 S. Karlov Avė., 
krautuvė ir 3 flatai .... 
1037 W. Polk St., mur. 
krautuvė ir 8 flatai .... 
Greenview Avė. arti 
North Av., 9 fl. mūrinis
Richmond Av. arti Divi- $6,900 
sion, 3 flatų mur>pis ....
Cermak Rd. arti Pulas- $4,700 
ki Rd., 4 ir 4 kamb......
Karlov Avė. arti 30th 
St., 3 flatai .-................
7?.nd PI. arti Damen $3,600 
Avė., 4 ir 4 kamb. mur.
Homan Avė. arti 28th L3,600 
St.. 2 flatu ........ ...........

DYKAI!
DYKAI duMamas šaradas TIKRU real estate barbenu No. 266 
yra išėjės iš spaudos. Jis yra jūsų pagal pareikalavimą. Ne 10. 
50 parinktų nuosavybių, bet 250 parinktų savasčių yra šitame

Telefonuokite. rašykite arba atlankykite mnsu ofisą, reikalauda
mi dvkai to sąrašo bargenų, ir persitikrinkite, kad šitas sąrašas yra 
DIDŽIAUSIAS Cicero.je. Benvyne, Riverside ir Lawndale-Crawford 
sarašas nuosavybių. Visos tos nuosavybes yra įlistytos VIENINTE
LIAI pas mus, todėl jus sutaupynate sau DAUG laiko ir pinigų. At
silankykite ir pasikalbėsime.

Geriausias garsinimas, kokį mes kada turėjome, yra vieno klijen- 
to rekomendacija kitam. Pasiteiraukite pas žmogų, kurs yra parda- 
v<ac <>r nirkęs r«*ai estetą per musu ofisą. Musų draugai garsina mus!

Pinigai Skolinami Ant Pirmų Morgičių 
$1,000 iki 810,000 ant 4% Palūkanų 

GAUKITE APSKAIČIAVIMĄ DYKAI.

St., 6

Musu 
dabar 
15 ar 
sąraše.

T ė ve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti Ir 
butą greitai išnuomuosite! 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu

NAMŲ NUO

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

Garsinkitės “N-nose

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. z 
LANGŲ

savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės “NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

Youd

URINE,
Ton

Murinę soothes, cleanses andrefreshes 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
close vvork, late hours. Free dropper > 
with each bottle. At all Drug Stores.

2411
S. 52nd 
Avenue

K JOHN

SY KORA
Phone 

CICERO 
453

Kur galite sumušti musų bargenus? Palyginkite musų kainas su 
kitomis ir persitikrinkite, kad mes galime sutaupyti jums DAUG lai
ko ir pinigų. Bukite gudrus! Taupykite! Sumuškite infliaciją! “Home, 
Sweet Home” negalima dainuoti pagal rendų kvitų melodiją. Neuž
mirškite, kad rendų kvitos neneša dividendų. Ko vertęs yra šiandie 
jūsų pernykščių metų rendų kvitos? Atsilankykite ir pasikalbėsime.

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE.
JOHN O. SYKORA ofisas yra vienas moderniausių, progresyviausių, 

darbingiausių ir patikimiausių ofisų Illinois Valstijoje.
NARYS: Berwyn-Cicero Real Estate Board; Illinois Association of 
Real Estate Bpards; National Association of Real Estate Boards ir 

Chicago Board of Underwriters.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily* Newg

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
TeTephone CANal 8500.

Subscription R a tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outsidę of Chicago
$8.00 per yeai in Chicago

$8.00 
4.00 
2.00 
l;50 

.75

. 3c 
18c 
75c

Ėntered as Second Class Matter 
March 7th 1914 *t the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Št., 
Chicago, LLL Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams___________ ______
Pusei metų ___ 4__ ..........
Trims mėnesiams ------  -
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuhtinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei____ «___________
Mėnesiui __ —___ _________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metams_________ ______ i. $6.00
Pusei metų ...........   3.25
Trimš menėsiattiš  1.75 
Dviem mėnesiams —____ - 1.25
Vienam mėnesiui .75,

Užsieniuose:
Metams _________    $8.00
Pusei metų________________ 4.0Q
Trims mėnesiams ____ :.......  2.90
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karta su užsakymu.

šaukė “renegatu” — už tai, kad jisai prašė susimylėjime.
IŠ kalėjimo jisai išėjo neilgai trukus prieš k^rą. 

Kuomet Raudonoji armija bhvb okupavusi Lietuvą, jisai 
jau buvo kažin kokiu budu nusitaikęs su “partija” (gal 
būt, dėl to, kad fanatikas Z. Aleksa-Angarietis jau skal
dė akmenis Turkestane ir “partiją” Lietuvoje Valdė kita 
klika), čekistas Dekanozovas tuojau paskyrė Glbvačką 
į paleckinę “liaudies vyriaušybį”. Pradžioje jisai dirbo 
užsienių reikalų ministerijoje, b paskui jain buvo paves
tas Ūkio Planavimo komisariatas.

Bet neilgai teko tas pareigas eiti, nes karas rytų 
fronte iššlavė, kaip geležine šiuuta, visą bblševikišką 
šlamštą iš Lietuvos. Tpj(g kataštrofnjė, dėj’a, Gfovąbkas\ 
pražudė ir savo gyVaštį. Jį niižudė Bė, kuHėmM jišal tar
navo ir dėl kurių didelę dalį savo ainžiafe keOjo!

Kova Norvegijoje V I r t-r

Norvegijos darbininkai vis didesniu pasiryžimu ko
voja su naciškais krašto okupantais. Į okupantų užsimos 
jimų pastatyti profesines sąjungas po nacrų komisarų: 
kontrole darbininkai atšakė streikais.

Vokiečių karo vyriausybė paskelbė karo, stovį Oslo 
mieštė ir du darbininkų unijų pareigunu sušaudė. Kiti: 
kėturi unijistai nuteisti ilgų metų kalėjimu.

Karo stovis yra įvestas ir daugelyje kitų Norvegijos 
mieštų. • s

Norvegijoje, kuri turi viso tik apie 8 milionus gy-’ 
ventojų, yra 850,000 organizuotų darbininkų, šaudymais* 
ir kalėjimo bausmėmis Hitleris jų dvasios nepalauš.

APŽVALGA-
>>

——— ........ — » ■ U !l—| II. , | I ■■ ........ Į........................... .....................................

TINKAMAS APIBUDI
NIMAS

Kaip jie bėgo
Atėjo, pagaliau, šiek-tiek žinių apie “tarybinių” Lie

tuvos komisarų likimų. Jie paliovė Lietuvos liaudį “va
duoti”, kai tik pasidarė karšta Stalino “nenugalimai”- 
Raudonajai armijai. Birželio 22-os vakare jie išdūmė per 
Latviją į “matuškų Rasėjų”.

Tikriaus sakant, jie ne patys bėgo, bet juos gabeno 
GPU agentai, susodinę į mašinas ir apstatę ginkluotais 
čekistais. Vyriausias Maskvos žvalgybininkų galva Lie
tuvoje, Pozdniakovas (buvęs SSSR ambasadorius!), mąs
tyt, nujautė, kad ne visi Stalino čebatlaižiai nori važiuo
ti pas savo mylimąjį “voždių” į svečius.

Ir iš tiesų, kai kurie Paleckio kabineto nariai bandė 
kelionėje pasprukti. Finansų vice-komisarui Pakniui pa
sisekė, o planavimo komisarui Glovackui — ne; čekistai 
jį nušovė, kuomet*.jisai mėgino ties Zarasais ištrukti iš 
GPU iiagų. • į ; ■■

fdomu, kad “tarybinės vyriausybės” narius, komisą-' 
rus ir vice-komisarus šu Paleckiu priešakyje, surikiavo, 
ne oficialus jų vadas, Justas Paleckis, o kom-partijos 
centro komiteto sekretorius, A. Sniečkus. Jisai sušaukė 
juos į daiktą 8 vai. vakare, ir čia jiems buvo pasakyta, 
“kad niekur nesiskirštytų ir tuoj sėstų į ten pat gatvėj 
esančias mašinas”.

Jie Maskvos tarnai buvo, ir Maskva su jais, kaip su 
tarnais, pasielgė. 

- - --------- - n

Pijus Glovackas

Debatuose su Norman’u Tho-, 
niaš’u ChicagOs Orchestra sve
tainėje, užvakar, Prof. PdUl 
Douglas' pasisakė už tai, khd 
fcUtų teikiama kiek galint di-; 
dešnė pagalba Anglijai. Bet kal
bėtojas įspėjo, kad Amerika ne
privalo perdaug pasitikėti So
vietų Rusijos valdžia, kuri, anot 
jo, gali staigiai pasirašyti atski
rų taikos sutartį su Hitleriu.

Savo kalboje Prof. Douglas 
griežtai pasmerkė komunistus, 
apibudindamas juos Apolitiniais 
ir moraliniais raupuočiais” 
(“political and moral lepers”).

Paul Douglas yra aldermorias 
Chicagos Miesto Taryboj. Jisai 
turi labai gerą vardą, kaipo tei
singas, rimtas ir pažangus vi
suomenės darbuotojas, nesvy
ruojantis demokratijos rėmėjas. 
Nenuostabu, kad jisai kalba sti 
panieka apie komunistus, kurie 
nuolatos maino savo kailį pa
gal įsakymą iš Maskvos.

Vice-komisaras Paknyš (buvęs Liėtiivos Banko di
rektorius) buvo laimingesnis už savo kolegas, nes jam 
pavyko ištrukti ir pasilikti Lietuvoje. Bet tragingas 1L 
kimas ištiko Pijų Glovacką, planavimo komisarą “tary
binėje” Lietuvoje. , t

Gaila žmogaus. Jisai, matyt, buvo nusivylęs bolše-, 
vizmu it butų seniai nutraukęs sU juo ryšius, jeigu bu
tų galėjęs nuo jų pabėgti.

Pijų Glovacką daugelis laikė gabiausiu ir labiausia’ 
apsišvietusiu tarpe Lietuvoš komunistų. -Jisai dar buvo 
Universiteto studentas, kuomet įvyko 19*26 in. gruodžio 
perversmas Lietuvoje. Smetoha ir Voldemaras, šlnuftd 
ir apgaulės keliu pagrobę valdžią į savo rankas, norėjo 
pateisinti savo piktadarybę tuo, kad Lietuva tapusi iš
gelbėta nuo “komunistų sąmokslo”. O kad žmotiėš tikę-: 
tų, jogei toks sąmokslas tikrai buvo daromas, tai buvo i 
suimti keli jauni vyrukai, apie kuriuos policija seniai ži
nojo, kad jie veikia slaptose koYhunistų orgahižacijoše.’ 
Suimtųjų tarpe buvo ir mbksleivis Glovackas. ■

Karo “teismas” juos pašmerke mirčiai, nors hėbUvd. 
įrodyta, kad jie butų atlikę kokį didelį nusikalstamą dar
bą, išimant tai, kdd jie slaptai agitavo už ^kOmuniztrią’”, 
kurio jie patys nesuprato. Oficialus kaltinimas prieš su-, 
imtuosius buvo taš, kąd jie tarėsi ginkluoto sukiiiiftb kė
liu nuversti teisėtą Lietuvos Rešpublikos valdžią; — ttio 
tarpu kai tie, kurie juos teisė, buvo patys tik-ką atlikę 
valstybes perversmą!

šita begėdiška Smetonos-Voldemaro “tautiškos” val
džios “teisingumo” komedija pasibaigė tuo, kad keturi 
aštiiėns (Giedrys, Požėla, Grėitehbėrgiš ir čiomy) buvo 
sušaudyti. O Pįjus Glovackas išgelbėjo sato gyVaštį, pa
duodamas “fnalonės prašyfrią” Jo Cencelencijai Sfrietd-' 
nai; Mirties bausmė jam buvo pakeista kalėjimu;

Glovackas išsėdėjo KaUho Sunkiųjų darbų kalėjime 
bene 12 su viršum metų. Nors jisai buvo komUhi&ų Kan
kinys, bet Lietuvos Komunistų Partija jį prakeikė ir

DŽIAUGIASI MALDOMIS

As> Bimba Jįjį? džiatfesihu rašo, 
kad AnglijosApmigai meldėsi 
bažnyčiose už Hitlerio priešų 
pergalę, paminėdami kartu ir 
rusų armijas. Sako:

“Rugsėjo 7 d. Anglijoje 
bažnyčioje buvo specialės pa
maldos už pregalę prieš hit- 
lerizmą. Canterburio arkivy
skupas pasakė: ‘Musų dėkin
gumas, o taipgi simpatija ir 
pagarba eina rusų armijoms 
jųjU kovoje prieš galingą 
nmsų bendrą priešą’.

“Kiti aukšti dvasininkai 
taip pat prašė Dievo Sovietų 
Armijoms pasisekimo.”
Bet kaip tuoinet bus su ofi

cialiu leninizmo Šukiu, kad 
“Religija tai opiumas 1 žmo- 
fi^ths”, kuris Sovietų Rusijoje 
yra užrašytas ant įvairių Val
džios įstaigų?

POKARINĖS REKON- 
, STRUKCIJOS PLANAt

Anglijos žiųonės gyvai svars
to klausimus apie krašto atsta
tymą ir sutvatkymą po kdro. 
Darbo partija ir konservatoriai 
jau seniai yra sudarę tain tik
rus komitetus šitiems klausi
mams tyrinėti.

“The Mattcbeštėr Giiafdian” 
įraneša, kad tokį komitetą su
darė jau ir liberalai, btitčnt:

“komitetui pirmihihkauja 
•Sir Percy Haitis, b nariai yr& 
Graliam White, t). O. Evans, 
Mander, T. L. Horrabin ir 
Mišš Megan Llojrd George, 
^am padeda žinomieji eko- 

fr pramonininkai.’*
■ * I II . ................

"PRAVDOS” SUKAKTIS
....... !..................

Mūsiškiams Maskvos garbiri- 
'tojamš yra viskas šventa sdviė- 
tų žemėje. Tdd#l Šąvd spaudo
je jie įdėjo ilgą vieno sovietų 
publicisto straipsnį apie bolše
vikų IdlkrUštį “Pravda”. Jame 
skaitome:

diėiifiiščio ‘Prav
dos’, kutįs buvo įsteigtas pa-

gal Lenino nurodymą ir Sta
lino iniciatyvą, pasirodymds: : 
buvo stambus įvykis Rusijos’ 
darbininkų klasės istorijoje, 
Tai buvo tikra darbininkų 
šventė. ‘Pravdos’ pasirody
mui pagerbti gegužės 5 d. ta
po darbininkų spaudos šven
tės diena.”
Pirmiausia, “Pravda” yra to

talitarinės valdžios organas, o 
ne darbininkų laikraštis. JeigU 
Rusijoje butų atsteigta spaudos 
laisvė, tai milžiniška dauguma 
darbininkų to leidinio, gal būt, 
nė į rankas nenorėtų imti.

“Pravda” yra vadinama par
tijos organu, bet ji to vardo nė- 
ta verta. Kada mes kalbame 
apie “partijas” (partija reiškia 
dalis), tai mes suprantame, kad 
žmonės yra pasidalinę į'įvairias 
politines grupes ir jos veikia, 
stengdamosi kiekviena apginti 
savo programą ir pakreipti sa
vo pusėn kiek galint didesnį 
skaičių žmogių. O Sovietų Ru
sijoje ar toks skirtingų politi
nių grupių veikimas yra tole
ruojamas? Politinės parti
jos tenai yręabsoliučiai uždrau
stos. Todępjr bolševikai Rusi
joje negali įuretk partij os tik
rą j a to žodžio prasme.

ii rVadinamoji komunistų arba 
bolševikų “partija” Rusijoje yra 
tikrumoje organizacija valdan
čiosios ■klik'ds, kiirią kolitroliuo- 
ja Stalinas. “Piketą” yra tos 
klikęš spaudos organas.

Įdohiii pažymėti dar kitas 
dalykas. Maškvoš vaidoVai šian
dien didžiuojasi, kad 1912 m. 
buvo įsteigtą Pėtei4b'urgc “Prav
da”. Tuo jie pripažįsta, kad net 
prie caro valdžios buvo šiokia- 
tokia spaudąs laisvė, nes ir bol
ševikai tuoTpėl galėjo leisti sa
vo di^rtraštį čat'o sostinėje. O 
'dabartinėje, k'omuhis^tų Valdo
moje Rusijoje niekas, o niekas 
negali leisti joldo laiki’aščio, 
priešingo ‘valdžiai.

Vadinasi bolševikai neduoda 
žmonėms nė tiek laisvės, kieki 
jos duodavo carizmas! TačiaU 
jie nesisarmatija savo žiaurųjį! 
despotizlną vadinti “darbinih-i 
kiška” tvarka ir net “socializ
mu”. i

ĮVAIRIOS žinios

visai kitaip atrodo ir Lenkijos 
padalinimo klausimas. Lenkija, 
kaip ir Lietuva, tam tikra pras
me iiuVb tik geografinės sąyo- 
kos. Juo labiau Lenkija nenu-

I vo joks teisiškai valstybinis 
substratas, kaip kad i ašo prof. 
W. Komarnickis musų aukščiau 
Cituotoje vietoje. lai tebuvo 
daugelio labili palaidai sujung
tų vaivadysčių junginys senąja 
prAsme. Rusija, Prus/ ja ir Aiis-

. (.rija; phsidaliivdamos Lenkiją, 
| nėsufaužė kokios noVs pohtiš- 
į kai valstybinės teisės, nes tokio 
daikto Lenkijoje ir nebuvo. Jos 
tik panaikino Lietuvos-Lenkijos

1 Respubliką, kaip tam tikrą po- 
titfsKai socialinę kohsirtikciją, 

Įkhri nebuvo nei tautiška, nei 
į turėjo viėnlytę tėntor.ją ir ku

ri tesilaikė viėtio luomo soli- 
Idartrinti. Pavirsdama tautinėmis

Vincas Trumpa

Ir o loma restituta
3. IŠKREIPTAS ISTORIŠKUMAS

uausia naujojo pasaulio valstjM 
bė, vis dėlto ji is esftiCs skyrfe-' 
s j nuo XV Iii a. Lenkijos.

Valstybė sujungia savęsp tris, 
elementus: tautą, žemę ir va1!-) 
dfcią. Nė vienas šių trijų ele-j 
ihentų ndbtivo taš pats XVlii’ 
'arnotuJe ir pb D. Rato; Hėt- 
XVili a. tauta (vadniamas tuo 
laiku “iiarod potski”) buvo vi
sai kita, negu Xx amžiųje. l\io 
metu ' lenkų tauta” riebuvo 'rie- 
hetas, apimąs visus vieno krau
jo arba rasės žmones. Iš vienos 
pusės, Unoji tauta apardė visAi 
iielenkiško kfaujO žlrtoriės, nes 
dažrtas lietuvis poiias, arba bet valstybėmis, Respublika visvien 
Ukrdiniėtis ar guda* vadmo sa- įtarė jb Subyrėti, nes betaria i, 
ve “lenku”. Iš aritbos, — dau- lenkai, gudai, ukrainiečiai, vo- 
gybė iėnkų musų pi-ašme nesi-1 kiečiai ir rusai nieku budu ne
vadino lenkais, o buvo tik pa- sudalyti vienos tautines 
prasti mužikai, ireturį jokios valstybės. loji Respublika lai- 
'tautybėš. “Lenkų tauta” buvo k&I ndildgai, kol nebuvo iškei- 
tik tam tikra sob alinė klasė, tas tautinis principas. Ji butų 
aprūpinta. visomis teisėmis. Automatiškai žlugusi, išsiryški- 
“Lenkų tauta” sutapo su poni- na 11Į tautiniam momentui.
ja, lygiai taip pat be taktinio Visai bergždžias, man rodos, 
atspalvio, kaip savo klode suta- padalinimų teisėtumo, ar netei- 
1xj ir mužikai. Nors panaši pa- setumo klausimas. Kas bent 
žiūra išliko ir pokarinėje Len- kiek geriau įsigilina į XVIII a. 
kijoje, bet vis dėlto dabartinę antros pusės Respublikos istori- 
lenkų tautą sudarė ne vien po- jaučia, kaip tie padalinimai 
nija, o dar ir lenkiškoji liaudis, nuosekliai plaukė iš pačių gy-

Buvusios ir pokarinės Lenki
jos teritorijos irgi ^visiškai ne
sutampa. Ir čia vienoje pusėje 
ji savo žemes smarkiai praplė
tė Lietuvos sąskaiton, kitoje 
daug žemių neteko Sov. Rusijos 
naudai, trečioje — prisijungė 
niekuomet nevaldytas Vokieti
jos žemes. Aišku, lenkų nuomo
ne, Lietuva su Liublino unijd 
pateko Lenkijos priklausomy
bėm todėl Vilniaus, Gardino, 
Naugarduko ir kt. sričių užė
mimas tėra 1772 m. Lenkijos 
tęsimas. Mums, kurie daug blai
viau žiūrėjome ir žiūrime į tuos 
faktus ir kurie pripažįstame, 
kad iki pat padalinimų Lietuva 
ir Lenkija sudarė du skirtingus 
pilitinius vienetus, naujoji Len
kija nebuvo senosios tęsinys, 
bet naujas politinis organizmas, 
koks yra ir Lietuva.

Nesutampa taip pat ir politi
kė senosios ir naujosios Lenki
jos santvaika. šiuo atžvilgiu 
klausimas yra pats painiausias. 
Tikimės, nagrinėdami Lenkijos 
padalinimus, plačiau apie jį pa
kalbėti. šioje vietoje užteks tik 
kelių pastabų. XVIII a, dat 
įrieš padalinimUš Lenkijos, 
kap valstybės visai hėbėfcuVo. 
Buvo tik “abiejų tautų irešįiilbli- 
ka”, kuri patogumo dėlei buvd 
kartais vadinama “Lenkijos res
publika”. Lietuva ir Lenkija, 
sudariusios politinę sąjungą, su
kūrė trečią politinį vienetą, ku- 
Hb iYėgalihfd vadinti nei I^ietū- 
vos nei Lenkijos valstybe. Tiš 
tretysis vienetai lyg it UėbuVO 
valstybė, niekas jo net valstybe 
nevadino. Tai buvo “RespubĖ- 
ka”. Gi Respublika reiškė tam 
tikrą politiškai socialinę kons- 
tYiikcijų, d ne valstybę. Kada 
buvo Mpinaniasi toš Rėšptibli- 
kbš išsilaiicjUnd, tai buvo šu- 
prantaina tam tikro politinio 
socialinio režimo išlaikymas. 
Didesni Respublikos priešai bti- 
vo sukilę valstiečiai arba refor
mų šalininkai, negū sVėtftnbs 
valstybės, jei tik jos padėjo iš
laikyti seną socialinę santvarką; 
atsėit, pobijos privitėgijas ir lai
sves. Ta!ri> tas ponijos Lietuvo
je !i!r L'ėbkijibje buVb felba'f ryš
kės ja&lhite, ir pa
ti tiniija fo laiko akims tereiš- 

ta solidarumo jabišbro’ paldi- 
kyhią. Vienos vykdomosios Res
publikos valdžios visai nebuvt. 
Jų nominaliai pasidalino beveik 
Visai beteisis kakalius ir vienfts 
<iud kit6 bepriklausą mihistra’i. 
Ministrus Lietuva *r Lenkija tu
rėjo atskirai. Į vykdomąją val
džią taiŠkė nota ir seimas, bėt 
jis pasiliko įstatymų leidžiat- 
muojti organu.

šitą santvarką turint galvoje,

Taigi, trumpai suglaudus, 
tektų padaryti išvadą, kad ne ( 
galima visu griežtumu priimti i 
restitucijos teisės, kaip jos iiė-f 
galima ir visiškai atitiesti. Kaip 
dažnai pasitaiko teisės sulaužy
mų, taip turi būti ir jb'š dtsta-' 
tymas. Tiesa, yra mokslininkų, 1 
ir bene tie dauguma, kurie rnė-f 
iro, kad restitucijos teise tėra- 
nereikalingas balastas. Kiėkviė-1 
nas valingas teises suiaužyriias 
nesunaikinąs senosios teises.' 
Užtat panaikinus tą teisės 'su
laužymą, automatiškai grįžtan
čios senosios teisės. Bet ar šiaip 
ar taip galvotume, pati teisė tė
ra tam tikros padėties išraiška/ 
ir dėlto visų pirma turime skai
tytis su realiais gyvenimo fak
tais ir naujuosius principus ne
marinuoti senųjų teisių skysti
me. To fakto nepripažinimas 
gali visiškai aptėmdyti realybės 
supratimą, O be to supratimo 
negali nė viena valstybė gyven
ti. Kaip matysime, to realybės 
šupratiino ypač truko Lenkijai 
pirmaisiais jos nepriklausomy
bės metais. Be to, ten susitiksi
me ir su klaidingu istorinio ar
gumento pavartojimu.

. t . •

Kaip žinome, XVII a. gale tri
mis veiksmais buvusi “Lenkijds 
valstbė” nustojo gyvavusi. Ta
da kartu su Lenkija žuvo ir 
Lietuva, buvusi su ja sąjungo
je. Apie Lenkijos padalinimus 
bus galima kalbėti kita kuria 
proga. Čia gi kreipsime dėmesį 
tik į tai, kas turi ryšio su res
titucijos teisę.

Beveik visi lenkų istorikai ir 
teisininkai, su labai mažomis iš
imtimis, mano, kad atgimusioj! 
Lenkija yra logiškas ir natūra
lūs senosios Lenkijos valstybės 
tęsinys. PrOf, Ehrlichas, minė
damas svetimų valstybių naujo
sios lenkų ;' 'valstybės j de jure 
pripažinimą, padaro išvadą, 
kad “Lenkijos pripažinimas ne
buvo naujai stojusios valstybės 
pripažinimas, bet pripažinimas, 
kad Lenkiją, po neteisiškos pa
dalinimų periodo faktinės padė
ties, vėl yra pilnateisis tautų 
teisės subjektas tarptautinės 
bendruomenės narys”. Musų 
minėtas Hubertas, išnagrinėjęs 
Lenkijos atgimimo vidaus ir iš
orės sąlygas, padaro dar bend
resnę ir dar griežtesnę išvadą. 
“Lenkijos Respublika prieš pa
dalinimus ir dabartinė Lenki
jos Respublika ■— tai ta pati 
teisiškai politinė organižačiįjd ir 
tas pats teisių objektas”. Tre
čias lenkų teisininkas prof. W. 
Koinarnickis, ginčydamasis šu 
vokiečių autoriais, nepripažįs
tančiais Lenkijai restitucijos 
feišėš, šakč: “PriešpadMiniminė 
Respublika 1772 m. ribose bū
ta taip pat tautine Valstybė, ko-

Morgenthau veiigia 
infliacijos

BOSTON, Mass., rūgs. 10 d. 
—Finansų sekretorius Morg.cn- 
thau šiandien prašė visų Ahie- 
rikoš gyventojų dėti paštahgas 
infliacijai fsVertgti.

Valdžia daro Viską inflidčljai 
išvėrigti, bet pačių gyventojų 
bendradarbiavimdš rfeikalitigas.

Valdžia yęa pasiryžusi febn- 
ttaliuuti prekių jcditids, ydin
gai len, kur smarkiai kyla niai- 
šta produktai. Ateinančiais me
tais, sakb, ihbk’ešČiai turės im
ti didesni.

7

Iš Kubos išmesti Macių 
.konsulai pasiete fJėV Yo^rką. 

ku •-f jfe perkelti Į lsp£hU laivų, 1 
.|Hs Jtttiš Ws IWW

Žiniose šiėhošė; valstybngumo 
griaučiai it viėiiu lt kitu atve
ju buvo tie paiyš: I^hkų tauta. 
Kiti hėlenkiški tautiniai elemen
tai, kokie buvai ^riėš'pa'fialiniiiir- 
ft'eje Ltakljoje, bu'ta liaudis, 
nevaidinanti poniškoje Respu
blikoje politinio vaidmens ir 
dėl to ri&atiti teisiškai poe tinio 
valstybės asmens socialiniais 
griaučiais”.

Tos kelios nuomonės, kurias 
galima butų dauginti iki bega
lybės, jaii mums hUrodo, kur 
reikia eiti, ieškant pokarinės 
Lenkijos pradžios. 1918 hiėtų 
Lenkija esąs tik tęsinys 1772 
Ui. Lenkijoj; žinoitia-, niekam 
negalima užginti sOVb istoriją 
šiaip ai- kitaip aiškinti. Bet 
mums vis dėlto atrodo, kad 
net tokia Lenkija, kokia ji susi
kūrė po D. karo, nieko bėm 
dro neturi su buvusiąja istorine 
Lenkija. Mes negalime įsivaiz
duot.1, kaip XX a. galima atkur
ti XVIII a. politinę konstrukci
ją. Nežiūrint, kad Lenkija darę 
Šia prasme didelių pastangų.ii 
kad blivb pati konservatoriŠ-

!

vedimo aplinkybių. Juk iš tei
sybės nė 1772—3 m. Įvyko pir
mas padalinimas ir ne 1798--5 
m. Respublika galutinai susilik- 
vidavo, bet daug anksčiau. Ru
sija joje Šeimininkavo jau pčr- 
visą XVH( a. To šeimininkavi
mo patiiiksmėje pačios Respu
blikos viduje brendo išsiskaidy
mo idėja. Vieniems nepatiko tas 
rusų šeimininkavimas ir jie 
šaukėsi austrų arba prūsų pa
galbos, ne Respublikos nepri
klausomybei saugoti, bet padėti 
ginti ponijos laisves ir privile
gijas. Kiti, su pačiu karaliumi, 
gerai jautėsi po Rusijos Iskver- 
.yų.Įr, trukdė pirmųjų vci|ismus. 
šitų incentrinią jėgų veikime 
Respublika pati skaidėsi, ir kai
myninėms valstybėms reikėjo 
tik tam skaitdyfrimsi pritarti.
Žinonfė, kai įvyko patys pada- 
linim&k vienas kitas protesta
vo. Bet niekuomet tie protestai 
nebuvo valstybinio pobūdžio ir 
mąsto. Priešingai, pasidalinu
sios valstybės visuomet gauda
vo tani (ikrų Respublikos val
džios organų (Seimo, konfede
racijos, karaliauš) pritarimą, 
arba jų Vėikšlinų patvirtinimą. 
Net it šVetimns Keistybės, išsky
rus Turkiją, dėl td labai nesi
sielojo ir oficialiai neprotesta- 
vd. Taigi, negalima besąlygiškai 
tvirtinti, kad Respublikos pasi 
dalinimas butų buvęs tiktai 
prievartos ir karinio įsiveržimo 
aktas.

Deja, ne taip ne tik į padali
nimus, bet ir visą Lenkijos is
toriją pažiurėjo lenkai istorikai, 
o pagal juos ir jų teisininkai. 
XVII-—XVIII a. Respubliką jie 
laikė ne tik Lenki jos valstybė, 
bet toji valstybė jems atrodė 
buvusi pakankamai centralizuo
ta ir tautinė. Ji buvusi lenkiška 
valstybė, tautinių valstybių pra
sme. Ji apėbiUši iro tik Maž. ir 
Did. Lenkiją, bet ir Lietuvą, 
Kuršą, Ukrainą ir kitas sritis, 
kutins tcbttvtršios Lenkijos pro
vincijomis. Lyg, 
Lenkija nebuvo 
provincija...

Štai iškreipto 
faktai, kuriais buvo remiamas 
atgimusios Lfenkijds gyvenimas. 
Aišku, panašiai galvoj*ant, nau
joji Lenkija tebuvo senosios tę
sinys, tik visų kaimynų ir nė- 
kaimynų smarkiai “nuskriaus
ta” ir’šUiilUžiiHa... Nesvarbu, 
kad ji ir tokia, kbkia sus kuCČ, 
bebuvo šuderinfeiba sU naujo ti
po tauiiP'efoiš valstybėmis. Ji 
Visvien pEoiskc’bė esanti tauti
nė ir jautėsi pakankamai stipti, 
kad tą “tautinį’ lėnkų vals y. 
bę galėtų Spiesti į lenkiškai su
prastas istorines ribas.

(Bus daugiau)

rodos, pMi 
Respublikas

istoriškumo
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tatai gan geri.

(Tęsinys)
Fabriko savininkes iškilo Į 

tokias aukštybes, kur silpni pra
deda svaigti. Jo balsas, kaip 
svarbaus eksportininko, labai: 
daug svėrė ofiėialinėse sferose.

Ar galima patenkinti, numal
šinti amžiną alkį ir .troškutį, 
ypač kada negali sugauti jų 
konkrečios formos?

Garsusis iliuzorų išradėjas ką 
tik palydėjo iki durų damą. La
bai tingėjo tai padaryti, bet bu
vo džentėlmeiias — privertė sa
ve. Dar liko kvepalų pėdsakas. 
Įsmuko į fotelį ir ėmė smarkiai 
žiovauti, net žiaunos braškėjo. 
Lyg mąstė, atrajodamas ką tik 
pergyventas minutes. Ji išėjo, 
atidavus jam viską, ką tik tupė
jo ir tuo padidino jam tuštu
mos nuojautą, paaštrino splino 
skaudžius nagus. Kiek daug 
moterų stebėjo šio kambario 
sienas! Drąsios, drovios, links
mos, ciniškos, kuklios ir akiplė
šiškos, jaunutės ir gyvenimo ap- 
valkiotos — nešė jam save ir 
prašė imti jas, užpildyti jomis 
nors dešimtį minučių. Kaip jos 
įkyrėjo! Visos vienodos — jo
kio Įvairumo. Iš anksto žinomi 
žodžiai ir finalas. Ir juo toliau, 
juo daugiau atsiranda norinčių 
pabūti jo glėbyje nors vieną 
kartą. Bet viena... Ak, dabar 
velniop viskas, — tingi.

Įėjęs tarnas monotoniškai 
pranešė:

—Kažkokia ponia nori jūsų 
kilnybę matyti. Sako, — sena

J b s judesiai — nedrąsus, be
veik bailus. Kilnojos krutinę —I 
jaudiUos. Sulaikytas kvėpavb 
mas išsiveržė atdusiu. Jis atsi
stojo ir laukė. Lyg svyravo, bet 
prisiartino.

—Prašau sėsti.
Jos vėidą paslėpė plati skry-; 

bėlė. Sumišus ieškojo apgalvo
tos kalbos pradžios.

—Aš atėjau... — ryžos susi
durti su jo akim.

Jis abejingai žiurėjo. Tas 
pats balsvas porcėtenas, bet jau 
kai kur turįs žymių — plonų 
linijų rezginių. Akys — blėses-; 
nės, raudonais krašteliais. Tie 
patys, tik dailiai suraityti plau
kai. Jis įsiklausė į save, tarsi 
norėdamas išgirsti nors mažiau
sią šlamėjimą. Nieko, visai ty-> 
iu. . . i-Į.’l

—Taip, — mandagiai patvit-; 
tino. — Kuo galiu patarnauti? •

—Ar aš jums nieko neprime
nu?

. v- 1 •*- ■—Pažįstu.
—Tiesa? — visa suvirpėjo 

netikėta viltim. — Aš ;daug 
mąsčiau... Niekad jūsų nepa
miršau... Tada aš buvau kvaila 
ir naivi.

—Leiskit užginčyti. Man pri
klausė kvailystės monopolis.

—Ne, aš buvau kvaila, kvai
la, — nesusilaikydama, aistrin
gai sušuko.

—Aš nusileidžiu. Tebūnie 
kompromisas: abu buvom kvai-

tat? — godžiai traukė atsakys 
mą.

—O, ne. Už ką? Niekas ne
kaltas, kad musų kėliai hėšuta-

—Bet aš pirmoji pripaž.nau* 
jdsų naudingą išradimą. Tas 
hiatife truputį. i'ainii'ta it go
džia.

—Taip. Dėkoju. Už tši tihnu- 
atsilyg-iu.. i rašau uieiu į hia-Į 
no sąnašų ir išoiMuJft gėrid-'u-j 
šią truiueaii. Jeigu jums nė vie-i 
nas nepadės, Užšakykkit pkgilj 
savo skonį fabriko j.

Iš jos elgmiosi buvo matyti, 
kad ji ne to laukė.

—Ačiū. Aš turiu seną veidro

—Labai paprastas, skardi
niuose įėmėbuose, kiek atsime
nu, — šyptelėjo.

—Nesvarbu. Brangesnio aš 
nerasiu.

Jis, truputį pakėlęs an'takiūš, 
tylėjo. 0 ji pradėjo beviltiškai 
murmėti:

—Aš — nelaiminga. Ak, kad 
grįžtų anos dienos, k&i paži-1 
nati... jus. Vėdybos ma:nc tik 
palaužė. Rūpesčiai, vargas, siel
vartai. Vyras nVanęs nesupran
ta.

Paskutinis s&kiiiys jam skam
bėjo labai suprantamai ir bh- 
naiiškai. Jis rėagaVO įpiUsth bil
du — išėine čekių knygutę, pa
state skaičių, pasirašė ir trafai- 
rėtlšku judesiu padavė jai.

—Čia nedaug, bet manau, kad 
su tuo pavyks kai kuriuos rei
kalus sureguliuoti. Jei bus sun
ku, plušau į mane kreiptis, pa
sistengsiu padėti.

Ji Vartė spalvotą popierėlį, 
nežinodama ką daryti. Smakras 
ėmė virpėti. Ji kažko negalėjo

*■
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CROCHETED AFCSHAN PATTERN~2957
No. 2957—Nunertas užklodėlis.

striško darbo veidrodėlį.
—■Dailus žaislelis. Negaliu 

priimti, ties man per brangus.
—Dėl Jūsų per menkas.
—Nežaiskit žodžiais. Bet... 

Kaip jis darko bruožus ! Aš ne
pakenčiu jūsų veidrodžių. Jie— 
melas ir augaulė,

—Visi giria. Turi didelį pasi- 
sekhftą. i ' (
—, riet negaliu prie jų 

pripta'šri. NiiOlat matai kažką 
ovetetą..,
—kad juinš beįatiUka.!
—V^b/Žmogauš, fcad

terš, nuomonė maža i reiškia, j 
—ūži!b!a\? ypač main, Gai įrin 

stebėjo't, kad aš... Bukit ihatią-į 
ja.
—kodėl 0 

reikilfe^i. Tiek motetų j'dš 
vinį.

—Gal ir ^supiatiiabta, b'c’k 
aš te tid't'A’i. Aš mrdhg&s. Duo
siu įjiddš' ‘tei, ko Už'SAgėi'š.t, tai; 
yra tą p.ritti... Apvaži-' 
nesi! • įia'Š'aulį.

—Vi^tit tas pats : šklikdaš ii 
pertekkdsi'vatgas it naudotojai. 
Aš tariau, kė'd jiįs laikote i ša-' 
vyjė lobihs. Tut įtit,
apsifikdii. Jūsų kakta prideilgia 
lik nykumą ir šaltį. Vadinasi,—• 
pasškoš tai, ką kalba apie j'h-! 
sų kitdš kurių dėka!
gaibha biitų padatyti pervers-! 
mą gyvebiniė, papaikinti skht-' 
dą. Girdėjai,; kad jus svajojdt: 
apiČ kitokią santvarką, kur ne
turėtų būti engėjų ir Atikų.' 
Greiėiąusia, tai paleistos paska
los dėl pdpuiiariimo įg<jim’d.: 
Triukas.

—Tikrai svajojau. Išradimai? 
Aš nežinau; ar tai buvo mano 
kliedesys, ar tikrove. Bandžiau 
atstatyti, bėt iki šiol nesisekė. 
Praktiški veidrodėliai pakirto 
fantaziją...

—Padarykit tai ir aš busiu 
jūsų daiktas, paklusnus įrankis, 
jums atiduosiu visa, visa.

(BUš*' daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovai

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd.. Austtn 1174

4
Remkite Lietuvišką 

Žyduką,
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—wholesale

4707 S. Halsted St 
Tel. BouleVard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VlCtory 4985 i
Stogus, vynas, stoglangius it 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. .AtnaOjfaetne bėt 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

dėpt., 
M <;toWo. m.

V/. , . t

čia įdedu Tė Čėn\ą ‘ir grasau ataiąsil titen Pavyfcdj No,

Vardas it ftevferdė.:

1 Adrėsšš............. .

v Mieš’iab h valstija

No. 2957
PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUĘ

Tel. LAWNDALE 2630

š t s

Turtas Virš$6,000,000.00
__________ ............................................................................. .  ■ — n i _

Apart Apsaugos, Turime <J* E n n n A11 (10
ATSARGOS FONDĄ Viršd3UU,UUU.UU

jSfftta . Vietos ,ivė) Taupyi’nė Pinigty.
Savaites dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiacl. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. 

J
Į 
?

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
2

■ y, r.

19*

19*

kt ■w**r

—Tegul įeina, — sutiko, nes 
negalėjo sukaupti energijos pa
sipriešinti.

—Ir, be to, aš labai žiauriai 
pasielgiau. Negaliu sau to do
vanoti. Visuomet kamavausi.

—Operacija yra žiauri, bet 
naudinga. Jus matot — režul-

GERIAUSIAS MAISTAS
BŪNA SKANESNIS — DAUG MAISTINGĘSNIS 

it, be tb, ftėbrangus, jeigu jus pirkaite čia!
MUSŲ KAINOS GERIEMS PRODUKTAMS VISUOMET 

LABAI ŽEMOS!

IŠ^AfttiAViMAŠY ČĖNKtAb. IR ŠEŠTĄD., RUGSĖJO 12 IR h'

GRYNA$ VEGETABLE SHORTĘNING . • ,
“SLR Y” 1 sv. ken. $ sv. keik 59*

“C & H” ARBA ĮDOMINO” GRYNAS CANE 
niIZyiTO* SANITARIŠKAM Ę ■
ClllUllJd IPOPILRIO MAIŠE

“MIDtfEST” GERIAUSIAS EVAPOfttfO’tAS

PIENAS KENAI 3 už Ž2ę
“MID*WSST” DE LUKE GERIAUSIOS RŪŠIES
KAVA Drip ar Reguliari Sv. keri. 27^

2. už.. 9# 
“LITTLE-BO-PEEP” AMONIJA Kvorta 22ė 
“PURO-PUROX” {j. 10c pak. ioe~ 2 25c pak. 25£ 
DOVANAI STIKLAS PAKELYJE “
“NOLA” SOAP PLAK.ES 21 ulic. pak. 25^

. 1XC'-S
LOAN AŠSOCUTIONdfChielgo 
JDŠTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgmia HM

7^4 unc. pak. is^ 
BULVĖS- RAUDONOSIOS * 10 19c I 

ITALIJONIŠKOS SALDŽIOS SLYVOS 
CALiFORNIJOŠ SALOTAI

. i Cento išpardavimab 
“ŠyVEETHEART” MUILAS_________ Visi 4 tiž 19ę
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Did. šmotai 5 už 27^
“GUEST IVORY” MUILAS

________ 'šv. ^6^
Dideles galvos 6^

'‘PILLSBUftVS” FARINA 14 ‘unū pakeliai
PASTEURIZUOTOS PITTED 
“DROMEDARY” DATES

“BUNTER'S PRtDĖ” Kauliukai Lengvai Atsilupa.
DIDELI 2^ KENAI

1 1 VUjO 3 KENAI 55c

“ELMDALE” BARTLETT
r»T>TT&Trva dideli Kenai
UrKUSlVO 3 už 55c

“ĘLMDALE0 TOMATES No. 2 kėnai 3 už ±5^ į 
“ELMDALE” MAIŠYTOS DARŽOVES No. 2 kenai 3 už 25c | 

“LlBBY’S” TOMATO JUlCĖ 14 tinė. keitei 3 iiž 19c
Įė(7lJLDS’ SpačETAI AR MAKARONAI p už 

________ __ 7 unčfjų -pakeliai ... .Jfc.---- .1

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

“NORTHERN” 5C
“NORTHERN” RANKOMS ABRUSAI 2 toliai 19$ 

į — J ' • i' ■
MES PRIIMAM ORANDŽINES ift MĖLYNAS ŠTAMPAS

DYKAI Kas Savaitę* laupykite Musų kuponus

... . ... ........... ‘ . H ' - .

r PIRK UŽ MAŽIAU IŠ I

MlDWEST STORES
r ; i
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių
U__ . ..... ■ . - ..... . ..... .... .

—Jus man tai duodat, Už ką?
—Neįsižeiskit. Linkiu jums

gero.
Ji prabilo giliu širdies balsu:
—Aš laukiau iš jūsų, bet ne 

to, ne to! Supraskit.;. Ak, gal 
tai kerštas.1 Pelniau.'.. Bet pasa
kykit ką nors, kad galėčiau sa
vy nešioti, kaip... talismaną...

—Nėra tikslo keršyti. As va-' 
davaus geru noru. Aš turiu tik' 
pinigų ir... veidrodžių... Jei lau- 
kėt ko kito, tai, atleiskit, deja, 
negaliu duoti, nes neturiu... ,

Ji atsuko sulinkusią nugarą, 
ir 'greietai išėjo, gal norėdami 
nuslėpti pasirodžiusį ant jos de-!

'į A • 1 * 1 f ‘ i

šinio skruosto siaurą, , blizgantį j 
ruoželį — ašarą. Jis liko stoyė-i 
ti, nesilenkdamas pakelti .josi 
numestą čekį.

Daugiau nieko nepriėmė 
sėdėjo ligi vakaro nejiid
m'aš, aė užsnūdęs ai- š’CtšHtfrą^ęš. 
Paskui persivilko ir išėjo į 
Rinktinių žmonių klubą.

Ten buvo nepakenčiama. Rei
kėjo spausti rankas, atsakinėa 
į svčikinirhirs Ir k'tėėsihlė'is. Tos, 
kurią norėjo į)Alin'atyti, iiėštird- 
do. Gal apsirgo? Du kartu per
ėjo bufė'ią ir iiČiškOn^tęs p'akiiiu- 
sė vedėjo:

—fc.ur Žibutė?
—Buvo virtuvėj—tvarkė va

karienę. Dabar gal sąskaitas 
tvarko.

■sąs kaitas.
—Aš nogėjau jtiš ib'ėityh.
—rMalomi.
—Gal šukbttdžiaų?
■—Jau baigiu. Jei palauktu-, 

friėt, aš vi’ė'tfą niiniTtę...
—Prašau. Tunu laiko.
Žibutė — kakli bufeto tar

nautoja, gafej'o p'ašiįnril p'ramb - 
nės magnato palankumu. Juo
kai. Nė, litidna, nės ją tas ma
žai domina. Nežinia kbdėi, bėt 
ji priminė jam žalios jaunystės 
ebtužiažtoo dien’šs. Iš jos dvel
kė ilgesys ič iėškbjittVas, kuris 
kadaise buvo jį apkerėjęs. Taip 
miela į ją žiūrėti, ką nors pA- 
štikytl ir paskui ats’i’dėjUS svar
styti jos atsakymą. Ji linkteri 
T°: , .

—Ėsii pasirengus j tisų klau
syti, pone.

—AŠ žad-ėjdu jums dovaną.. 
Štai ji.
\ Padavė ahisū aptaisytą, tnei-

B
1

CHICAGO. ILL

CONRAD
foIografAs

Studija įrengta pir
mos riĮŠies su mo
demiškomis u ž 1 e i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. €3rd St. 
tel. EN&. 6883-5849

)arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

I Su balomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Ženklas GERO Alaus
■ir Didesnio vaišingumo

Dauguma Chicagos žmonių turi aiškią 
pirmenybę pašlrmkiih'c sustiprinančio ge- 
rirao—Ir fchitagD’s OwA Monarch Beer yra Įžy
mioji pirmenybe Chicag^je.

Todėl, kai tik matote ženklą Monarch 
Beer, jus galite būti tikri, kad jis reiškia 
patiklių Chicagos žmonių pasirinkimą—per suvirs

Užsisakykite keisą šiandien ir patys
persitikrinkite.

į) Tegul jūsų skonis sprendžia

OK OF PRTTEROS

NAUJIENOS 
1739 Bo .Hilstefl SI 
Chfca<o, I1L

Vardas

Adresas

Miesto

Valstija
■ a a.

PLAK.ES


>

g NAUJIENOS^-ęhicago; III. Penktai, rugsėjo 12, 1941

DTDFTTS GAISRAS GHTCAGniFSutiko Likviduoti 
Pullman Streiką

Sąlygų Neskelbia
MICHIGAN CITY, Ind.— Me 

diation Board Washingtone pa
skelbė, kad Pullman Standard 
kompanija ir AFL Brotherhood 
of Railway Cannen susitarė ir 
unija sut.ko likviduoti streiką 
vietos dirbtuvėse, kurį paskelbė 
rugpjūčio 17.

Nei viena nei kita pusė sąly
gų neskelbia. Unijos nariai dar 
turi jas priimti.

Ruošiasi Legionierių 
Konvencijai

. MILWAUKEE, Wis. — šis 
miestas skubiai ruošiasi Ameri
can Legion konvencijai, kuri 
oficialiai prasidės pirmadierį 
Miesto valdyba atydžiai prižiū
rės viešbučius ir kitus biznius, 
kad konvencijai neiškeltų kai
nų.

Į legiono viršininkus yra aš- 
tuoni kandidatai, tarp jų Patu 
Armstrong, iš Illinois.

Suėmė Du 
Policistus

Už Fazano Nušovimą.
PALATINE, III. — John Ha- 

vclka, vai tijos g'rininkas, areš
tavo du Chicagos policistus už 

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NA U J I E N O S E ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. (EuiJeifcte
SENIAUSIA m DIDUAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
, t DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonai LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE

JUyIVa 1 CHICAGOS DALY8K

Klastykite musų radiu programa Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

r Su POVILU &ALTIMIERUĮjTH

Laidotuvių Direktoriai

nušovimą fazano uždraustu lai
ku. (Sezonas dar nėra prasidė
jęs.)

Areštuotieji yra Lawrence 
Bardel ir Marvin Carlson, abu 
iŠ Irving Park nuovados. Carl
son gavo policisto žvaigždę tik 
mėnes.’s laiko atgal.

Batavijoje Mirė 
Antanas Savickas .

Ilgai Sirgo.
BATAVIA, III. — Po ilgos Ii 

gos čia mirė senas vietos gy
ventojas, Antanas Savickas, 119 
So. Prairie St. Jisai buvo 58 
metų amžiaus. Paėjo iš Šeduvos 
miesto, Lietuvoje.

Velionis laidojamas rytoj 10 
vai. ryto iš Crane koplyčios į 
Batavia kapines.

Jis paliko žmoną Mikasę, 
dukteris Anną ir Stellą, brolį 
Mykolą Rockforde, ir kitų gi
minių.

Irgi Kelia 
Pieno Kainą

MOLINE, III. — Pieninės šia
me distrikte žada pakelti pieno 
kainą vienu centu kvortai. Da
bar kvorta yra 12 centų. Pekė- 
limas palies Moline, Rock Is- 
land, East Moline ir Davenport 
miestus.

Na IMIES ęi-AUME Telephoto
Vienas dangorčžis Chicagos vidurmiesty tapo gerai

“išrukintas” per gaisrą šalimais esamam sandely.

KORESPONDENCIJA Milda Auto Sales

Minėjo 50 Metų 
Sukaktį

Iškilmės Californijoje. 1
LOS ANGELES,,, Gal. Chi- 

cagiečiains gerai pažįstamas 
pral. Julius Macijauskas, pas
kutiniu laiku apsigyvenęs Cali- 
fomijoj ir Los Angeles mieste 
įsteigęs pirmąją lietuvišką pa
rapiją, neseniai minėjo 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

Sukakčiai atžymėti vietos lie
tuviai surengė gražias iškilmes, 
kuriose dalyvavo Los Angeles 
Arkivpskupas John J. Cantwell, 
Lietuvos garbės konsulas D r. 
Bielskus, prof. Kazys Pakštas, 
chicagietis kun. A. Baltutis ir 
daug Californijos lietuvių.

Pokilio metu arkivyskupas 
pasakė kalbą kurioje išgyrė lie
tuvių tautą. Jubiliantas susilau
kė daug sveikinamų, jų tarpe ir 
nuo popiežiaus Pijaus XII iš 
Vatikano. .

Pral. Macijauskas, prieš atvy
kimą Amerikon, buvo Švėkšnos 
klebonu.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

•<5N ŠALĘ?ĄT V(jl; k 1*OST OFFICE OR BANK

AMERICA O N GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treaaury Department^ Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the briginal “Minute 
Man** statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offlce, are a vital part 
of America** defense preparatfons.

Kitą Savaitę Turės 
Naujus Buįckųs

—-----
Vakar 1942 Modalius Jau Išsta

tė Parodai Dyleriams.
Dominikos Kuraitis, savinin

kas Milda A u fd Sales, 907 NVest 
35th Street, pran^|ą visiems sa
vo kostumeriams ir Buick’ų 
mėgėjams, kad tos firmos nau
jieji automobiliajį netrukus bus 
jo agentūroje. Apie kitos savai
tės vidurį. .ti.rr j,

D. (Dan) Kuraitis.
Vakar 1942 mėtų Buick mo

deliai buvo išstatyti parodai 
Palmer House viešbutyje, Mon- 
roe ir State. Paroda buvo ren
giama tiktai agentūroms. Jų sa
vininkams buvo surengtos ir 
vaišės, kuriose p. Kuraitis daly
vavo su savo įstaigos agentais.

Laimėjo Premiją.
• » <

Vienas jų, būtent A. Laba- 
nauskas-Laban gavo iš Buick 
firmos premiją už tai, kad šiais 
metais buvo vienas geriausių 
agentų Chicagoje ir pardavė 
ypatingai daug 1941 metų ma
šinų.

Milda Auto Sales yra vieniiir 
telė lietuviška Buick agentūra 
Chicagoje, ir taipgi parduoda 
įvairių gamybų vartotus auto
mobilius, kuriems turi didelį 
skyrių ties 935 West 35th st.

»

Penki Agentai,
D. Kuraičio agentai yra Jo

nas Rodinas, Jonas Jasinskas, 
Antanas Labanauskas, H. Ra- 
jewskis ir “Šhorty”. (Sp.)

■' ■ .................;............... iii i....'.............................................................- >i»»- - i ■■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą fįėlto.
'•-ati >s SĮai’.ii'ęp g 
. ra uaudingOfe. .

DhTKOfTU ŽINIOS
Artinantis 
Rudeniui

Vieniems Miškai, Kitiems 
Laikraščiai.

DETROIT. — Jau praslinko 
vasaros karšč.ai, pradeda oras 
atšalti. Visi sujunda rudeniniais 
reikalais.

Vieni rūpinasi kur važiuos 
kurapkų šaudyti, kiti grybauti, 
kad turėti skanaus maisto žie
mai. Vyrai siuva raudonus švar
kus, šveičia strielbas, tikrina 
vienas kitą, kad šį rudenį tai 
tikrai parveš didelį briedį ar 
mešką. O paskui kels puotas.

Vadinasi, kurapkų, kiškių, 
stirnų ir grybų mėgėjai jau pla
ningai dirba. Bet yra žmonių, 
kurie nemėgsta nei šaudymo 
sporto, nei grybų nenori rinkti.

Tie visi užsirašo laikraščius, 
kad nereikėtų nuobodauti ru
dens ilgiems vakarams užėjus. 
Štai tik kelių savaičių laikotar
pyje per mane užsirašė dienraš
tį “Naujienas” ir savaitraštį 
“Keleivį” sekanti asmenys.
Dienraštį “Naujienas” užsirašė.

P. J. Komaras — Chicagoje 
buvo žinomas kaipo ristikas. P. 
Komaras sakė, negaliu nurimti 
nežinodamas kas dedasi Chica- 
goję. Na, ir žinios telpa “Nau
jienose” iš plataus pasaulio.

B. Ketlaitienė, SLA 352 kuo
pos vice-pirmininkė ir stambi 
darbuotoja. Draugė Kulešiene, 
nenuilstanti darbuotoja organi
zacijų parengimuose. Stefanija 
Dirmaitiene man sakė, tegaliu 
nusiraminti skaitydama1 man 
tinkamas žiiiifis ‘ ‘'“Naujiėhėše” 
telpančias..Mat, Dirmaitiene ne
teko savo sūnelio Vitoldo. Dar 
vos metai sukako kaip nelai
mingai ežeras surijo gražaus 
jaunuolio gyvybę.

Draugė Dirmaitiene netik pa
ti sau užsirašė “Naujienas”, bet 
užrašė savo geram draugui A. 
Gedgaudui į Cleveland, Ohio.

Justinas Pilka pargrįžęs iš 2 
savaičių atostogų, kurias pra
leido Sioux City,; Įowa, užrašė 
“Naujienas” savo draugams, 
pas kuriuos viešėjo, K. Vakuls- 
kams, Sioux City, Iowa.
Savaitraštį “Keleivis” užsirašė.

Wm. Pike ir mano gera drau
gė M. šiumantienė.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
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- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj 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 3 

Nedaliomis pagal sutartį.

Kurie norėtumėt užsirašyti 
“Naujienas” arba “Keleivį”, 
kreipkitės pas mane. Aš mielai 
patarnausiu.

Paltai.
Šiuom rudenio laikotarpiu aš 

parduodu moterims kailinius 
paltus (Fur Coats). Moterys, 
Kur.os norit sutaupyti keletą 
dolerių, nusipirkite kolitą per 
mane, tiesiai iš dirbtuvės.

Dėl visų šitų virš minėtų su
sitarimų pašaukit mane telefo
nu, LA. 4042 arba parašykit at
virutę 3444 Howard St., De- 
troit. Patarnausiu kuo geriau
siai. M. J. Kemešiene

Daugiau Precinktų 
Chicagoje

Rinkimų komisionieriai pri
dėjo prie Chicagos rinkimų sis
temos 158 naujus precinktus. 
Pirmiau jų buvo 3,648, o dabar 
yra 3,796.

13-tas wardas gavo 10 nau
jų precinktų, 19-tas — 8, o ki
ti wardai po ke’is.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

DAPKUS, William, 9919 Per- 
ry avenue, gimė rugpiučio 18, 
tėvai: John ir Lillian.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir. Nedėl.. pagal sutartį. 
Rez. 6631 Sb. Califomia Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal šusitarimą.

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Aye. 
arti 47 Street | 

Telefonas YARDS 2246 
Val°ndos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJ A R TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlook 7899 
Namų teL REPublic 4688

Nužudė Žmoną, 
Pats Nusišovė

ALBION, Mieli. — Po ilgo 
šeimyninio g.nčo darbininkas 
Guy Conkey, 39 m. a., m iri i na i 
sumušė savo žmoną, po to re
volverio šūviu atėmė sau gyvy
bę. • ________  _ _

“ K ItL 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

DR. A. .TENKINS- 
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

Ofiso Tel. HFMlnck 5524 
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergencv; MIDwav 0001

AL J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAI. •! iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

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- 
iau<ūus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A've.
— 2-rns lubos — 

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 poniet iki 8 v. vak.
134 N. LA SAULE STREET

Room 8014 TeL STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
T«L VICtory 2679
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Tėvas Prįęšiąą'si Dukters Vedyboms

metų šomis pavaišina narius gčri- 
isto- 
savi-

mais ir užkandžiais.

yra

JIE NE VIEN POTERIUS KALBA IR SMUK
LIU BARUS rankovėmis šluosto

Ką VeikiaChicagos Žemaičiai
Per keliąs dešiną tįs 

Chicagos lietuvių veikimo 
rijoje žemaičiai neparodė 
stovios veiklos.

Atrodė, kad žemaičiai
nerangus ir jie negali atskirai 
veikti jokio konstruktyvio kul
tūrinio visuomeninio darbo. At
rodė, kad žemaičiai tinka tik 
poterius kalbėti ir smuklės ba
rus rankovėmis šluostpti arba 
retkarčiais su dzūkais paąipešti.

Teisybė, sykį buvo sutvertas 
Telšiškių Kliubas, bet, deja, 
kliubas pakriko ir šiandien apie 
jį nieko nesigirdi.

Praai(lėjQ nuo mažo būrelio
Jr štai, lapkričio 2 d., 1938 

m., ąusiburė būrelis 
kų veikėjų, kurie 
beveik visų 
sutvėrė 
Kliubą.

Laikui 
pasisekė 
Chicągps 
veikėjai.

srovių 
Žemaičių

žemaitiš- 
susidėjo iš 
Žmonių, ir

Kultūros

lips grupinę apdraųdą
Kaip greit susidarys kliubo 

ižde pakankamai pinigų pervir
šius, yra planuojama išimti 
kliubo nariams-ėms grupinę ap- 
draudą. šitas žingsnis bus da
romas dėl to, kad musų kliu- 
be randasi daug narių, kurie 
jokiai kitai pašalpinei organi
zacijai nepriklauso. Jiems bus 
užtikrintas rytojus. Aišku, to
kiame atsitikime ir į musų 
kliubą įstojimo amžius b.us ap- 
rubežiuotas. -Todėl nepraleiski
te progos. Stokite į kliubą jau 
šiandien.

Susirinkimas
Sekantis kliubo susirinkimas 

įvyks trečiadienį, rugsėjo 17 d., 
7:30 vai. vakare, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd S t. 
Bus programas.

Steponas Narkis, 
Žemaičių Kultūros 
Kliubo prezidentas.

bėgant prie kliubo 
prirašyti beveik visi 
žemaitiškos kilmės 

Kliubo veikla pasida
rė spartesnė ir našesųė, ir šian
dien klibas išaugo iki kelių 
šimtų narių.

Šiandien Žemaičių Kultūros 
Kliubas yra pilnai susitvarkęs 
ir pastatytas ant aukštų kultu-

Kartais Taip 
Neatrodo, Bet 
Priežastis—

ĄjJME-kAWXENV Tole'photo
Arthųr Ę. Erickson, Jr., 23 m., padeda savo 15 Die

tų žmonai Apųa May atlįkti mokyklos užduotą namų 
darbą. Jaunosios tėvas nori, kad jo žentas butų suimtas 
ir kad vedybos butų panaikintos. * »

HELP WANTED-MALE-FEMALEHELP VVANTED—FEIVIALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA NAMŲ DARBUI. 
Nereikia skalbti. Vakarais eina na
mo. Užaugę. $8. Harris, 301 Cent
ral, COLumbus 8782.

RANKINIAI LASTERS. Kreipki- 
tės į čevėrykų dirbtuvę.

4444 W. Roosevelt.
OPERUOTOJOS, SJNGLE needle 

power machines. Geriausios ratos 
už šmotų darbą. Pastovus darbas. 
Dieną arba naktį. Mes mokiname 
jus. Kreipkitės 4-me aukšte. 624 
W. Adams.

ŠTAYER OPERUOTOJOS. Paty
rusios. Bierdeman Pa.per Box Co.

N. .Oakley Blvd.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dirbti Cleaning Store. Ofiso 
darbas. 2808 W. 55fh St.

REIKALINGOS PATYRUSIOS ope- 
ruotojps prįję ^įjojių ir slącks. Kreip
kitės 234 S. Market St. BEE-DLE 
SPORT'S WEĄR.

OPERATORS PIRŠTINĖMS 
patyrusioj šmotų darbas. Pradžiai 
40c į valandą. Dienos ir nakties 
pakaitos.

GLOVEMAKERS, Ine., 
2835 N. West‘ern Avė.

mote-PATYRUSI MERGINA
ris. Bendras namų darbas. Gyventi 
vietoj. Nereikia virti. Geri namai. 
$8.00. Dorchester 3567.

MERGINA lengvam namų darbui. 
Prižiūrėti kūdikį'. Nereikia skalbti. 
Gyventi vietoj. $12. Nevada 5913.

FINIŠERIAI MOLDINGUI ir pa
veikslų rėmams, 
pastovus darbas.

CENTURY 
1521 Vest 35th St. 

Matykite Mr. Waldsmich.

Geras mokestis,
MIRROR

VYRAS DIRBTI FARMOJE. 
Mergina dirbti restorane ir taver
noje kaip veiterka.

Wijlow Springs 1082.
BLUE GOOSE TAVERN

1 blokas vakaruose nuo Keane, ant 
Archer.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
vyras ar moteriškė. Kalbėti gerai 
lietuviškai ir angliškai. Gyventi 
vietoj ar išeiti. Geras mokestis.

6908 So. Wėstern Avenue

HELP WANTEP—MALE 
Darbininkų Reikią

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted S,t'.

REIKALINGAS DARBININKAS 
restoranui ir tavernai. Gyventi 
vietoj. Paliudymai.

. GEORGE’S CAFE
3465 So. Morgan.

REAL ESI ATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mukiom 
namus, * lotds, žarnas ir biznius. 
Turime didelį pasirinaimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

REIKALINGA STALIORIŲ ir 
pagelbininkų į baldų dirbtuvę.

2267 Clybourn Avė.

INSURANCE ’ " 
4631 S. Ashland Avė. 

Tei. YARDS 1001.

6 APARTMENTAI, 3 ir 2 kam
barių. Visuose privatinės maudy
nės, štymo šilima. Naujas aliejinis 
Šildytuvas, 2 karam garažas, arti 
mokyklų. Pajamų $1,898. Kaina 
$4,750.

5044 S. Princeton.

BARGENAS: 2-flątis, apšildomas. 
Geriausias kampas Marųuette Par
ko sekcijoje. 3 karam muro gara
žas. Beismentas taipgi galima pa- 
renduoti. Telefonas Calumet 2520.

PARDAVIMUI 3 PLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šilima, moder
ni refrigeracija, arkos durys, ąžuo
lo trjmas. Puikus, gerai užlaiko
mas. Metinės pajamos $1,476. Kai
na $6,000. 5741 Princeton. Engle- 
wood 1025. •

Dažnai Yra Akys.

1 . e 1 1 J ' '.L'1'..... fy- 'JI

Diena Iš Dienos
gam$ dėkoja už .dalyvavimą 
vestuvių pokilyje. Aš širdingai 
linkiu jaunavedžiams laimingo 
gyvenimo. —JŪSŲ Ona

TRIMUOTOJAS medvilnės, spe
cializuojasi. Patyrimas nereikalin
gas. Pastovus darbas. 1217 Wash- 
ington, Kambarys 305.

REIK A L1N G A K ARPENTER1V, 
kurie gerai suprantą savo darbą. 
John iPakel, 6816 S. Wėstern Avė., 
Grovehill 0306.

sini tus dolerių

kliubą įstojimo
Amžiaus apru-

Turi nemažai tųrfo
Dabar Žemaičių Kultūros 

Kliubas turi ne tik šimtus na
rių, bet yra pilnai susitvarkęs 
pagal Suvienytų Valstijų teises 
ir turi kelis 
banke.

Pakol kas į 
mokesčių nėra.
Vėžiavimo irgi nėra. Narys-ė 
lųoka tik 50 centų metams.

Nariui susirgus kliubo na
riai jį lanko, o mirus dalyvau
ja §ermeąyse ir laidotuvėse. 
Apait/\ >4 
gėlių vainiką $10 vertės. Jei 
yra reikalas, suteikia ir grab- 
nešius.

Turi prograiuus
Po susirinkimų kliubas turi 

programas, kurie susideda iš 
muzikos, dainų, referatų ir šo
kių. Kai kada kliubas savo lė-

ALMA EMMĄ MATZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 ,d., 1941 m., sulau
kus 20 metų amžiaus.

'Paliko dideliame nuliudime 
motiną Evą Matzaįtienę, se
serį Anną Matzaitiš, gimines, 
draugus ir .pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3852 So. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 13 ‘d., 1:30 vai. 
popiet, iš namų į Peace Luth- 
jeran parap. bažnyčią, 43rd ir 
Californja, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nuly
dėta į Concordia kapines.

Vįsi a. a. Alma Emma Mat- 
zaitės giminės, 
pažįstami esat 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
.patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame: 
Motiną, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. Lain and Son 
Tel. WENtworth 0Q25.

į

Mes dažnai girdime sakant: 
“Aš visai nesuprantu to savo 
vaiko. Niekaip negali jo išvary-

Devyniuose atsitikimuose iš 
dešimties tame yra priežastis, 
kad vaiko aįkys silpnos, žlibos, 
ar astigmuotos, kurios ir atima 
vaikų ambiciją, norą ir smagu
mą mokintis. Jei tėvai nuvestų 
savo vaikus pas akių gydytoją 
dėl akių ištyrimo, ir jei. reika-

Gražiai Praėjo
V. P, Budreck-J. Ber- 
gailos Vestuvės

Turi Sueigas 
šeštadieniais

atitinkamus akinius, taj moks
las nebūtų toks įkyrus daiktas.

Nemokamai.
Dr. Serner (Černius), 756 W. 

351 h Street, išegzaniinuos visų 
dabar mokyklas pradedančių 
vaikų akis, kurie ieškos pagal
bos, ir duos reikiamus patari
mus visiškai dykai. Kurie nori
te pasinaudoti šia proga, prašo
mi atsikreipti į Dr. Serner ofi
są, 756 W. 351 h S t. telefonas 
YARds 1829. • (Sp.)

Dalyvavo Paųg žąipnTų.
Vedos Powell Budreck ir Jo- 

seph Bergąilos labai šaunios 
vestuves įvyko rugsėjo 6 Šv. 
Jurgio, bąžny.čipjg, ■ p. ypstuvių 
pokilįs įvyko Lietuvių Auditori
joje. Laike siitųpktųvįų, p-lė 0- 
na Skeveriutė, palydų)t vargo
nams, giedojo porą gįesmįų, ku
rios į publiką padare labai gerą

Joe ir Anna Petraičiai, savi
ninkai Rainbow Taverno, 658 
W. 35tlą . Stpeęt,? šeštadieniais 
turi sueiįAš/ii’ prie gėrimų duo
da 
vo

užkandžių, kaip pirmiau bu- 
garsinaltiaf '''■

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, rugsėjo 14, Ghicagos 
Liet. Auditorijoj, z 3133 S. Halsted 
S.t., 12 vai. dienos. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus renka
mi darbininkai Rudeniniam Pikni
kui, kurs bus spalio 5 d. Liberty 
Grove.

— A. Kauląkįs, rast.

REIKALINGAS bariendcrįs. Dir
bti už baro, švarus. 1248 W. 59th st.

ANIMĄLS—DOGS—B1RDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai etc.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
GIEDANČIOS KANARKOS 

Papūgos, Love Birds, Tropikų Žu
vys, šunys. Geros klėtkos, pritai
kytos paukščiams ir vaistai.

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. Ashland Avė. 

Tel. Hemlock 7673.

KRAUSTYKITES 
TUOJAU VIDUN 

Naujo modelio 6 kambarių namas 
5835 S. Mozart 

Taipgi 
penki nauji namai 
Marųuette parke 

3500 W. 67th St. 
STATYTOJAS PARDUOS 

ARŲA MAINYS
Darbo) žmogui proga, 2 flątai, 4X4, 

40 pėdų lotas, garažas, lurnaso-sto- 
kerio šilima, geram stovy. W.ood St. 
arti 65th ŠI., tik $5350.

MANOR REALTY
2632 W. 63rd St.

Heijilock 8300

REIKIA parduoti, sutvarkyti pa
likimą. Savininkas. 2 ilatu, 4 ir 4 
mūras, $2350. 1421 S. Avers Avė. 
Berkshire 7714.

2 FLATŲ namas, krautuvė. 2 
apartmentai po 4 kambarius kiek
vienas. 440 W. Pershing Rd. 2-ras 
aukštas.

Puota 2 Salėse.

Budriai ^ipės 
Gin>tadi01tį

LIETUVIŲ TAUTINĖ
KATALIKŲ pAJčNYčIA

Community Fondas 
Pradeda Aukų Vajų

kuris aprūpina varguolius me- 
dikale priežiūra ir teikia jiems 
kitą patarnavimą, vakar pradė
jo metinį aukų vajų. šiemet 
fondas tikisi surinkti $3,583,- 
000. Tokia yra jo kvota.

draugai ir 
nuoširdžiai

i nVFiKIX^~7 LU v Clni d viS«PiZ.uii<.
Dalis 

KV1ETEJN1NKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 Sfo. Halšied Stręei

Tel VARDS 7868

MvUotifųu 
Vęstuvėms. Bąn 
kiėtams. Laidotu
vėms. hpuoii-

Gfil .ĮNINKA S 1 
41R0 Archer Avenue

ANTANAS SAVICKAS 
gyveno Batavia, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 dieną. 12:40 valan
dą ryto 1941 m., sulaukęs 58 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šeduvos mieste, rugp. 15, 1883. 
Amerikoj išgyveno 33 tne us. 
Paliko dideijąme p.ųli.u.dijpe 
žmoną Mikasę, 2 dukteris, 
Anną ir Stellą, brolį Mykolą 
(Roėkford, Iii.) ir kitus gi
mines ir draugus. Lietuvoje 
paliko seserį ir švo.^erį. Kunr.s 
pašarvotas .Crarie koplyčioje, 
vVilsoh Street. Ba avia, iii.

laidotuvės įvyks šeštadienį^ 
mgšėjo 13 dieną, 1,0:00 viii, 
ryto, iš koplyčios bus nulydė
tas i Batavia kapines.

Visi A. A. Ari ano Savick o 
giminės, draugai ir pazys'a ni 
esat nųošįivįžiai kvicėįr.mi da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutinį pa ai navinią ir 
aisiaveikinimt).

Nuliūdę liekam j,
Moteris, Dukterys, Brolis 

ir Giminės

Vestuvių puota prasidėjo G 
vai. vakare. Vienoje salėje buvo; 
gražiai paruošti stalai, o kitoje 
pusėje salė buvo pajuhgta šo
kiams ir pasilinksminimui. Ves
tuvių pietus pradėjo 10 vai. Už 
stalų susėdo jaunavedžiai, pa- 
brol ai ir pamergės ir visi sve
čiai. Svečiai kilsterėję taures 
sveikino jaunavedžius ir po to 
praęiilėjo vaišes ir jautrus pąsi- 
Kąlbėjįinas.

Pajauniai.
Jaunosios suknele buvo nepa

prastai graži, bet ir ji pati bu
vo labai gerame upe ir lyg rožė 
pražydėjusi. Jaunasis pasižynjė- 
jp nepaprastu mapdaginnu. Pa
broliais ir pamergėmis buvo: 
Jpseph Biųdauski ir Faiiny 
Stradomskas; Walter Zawidow- 
ski ir Betty Stradomskas; Al- 
bert Ruzgus ir Violet Dish Šim
kus; George Sumowski ir Estel- 
la Donile; Bernard Ulis ir Ab 
dųną Zubavį.čytė; Jlojnualdas 
Vistartas ir Pjearl Nop^ut; Bru
no Briedis ir El.eąnpra Briedis; 
o gėlių mergaitė ir įermųkąs 
buvo AntJuony Brashy Jr. j r 
Margarei Donile.

Šokėjai.
Vcjjtųyių iškijpies 

jaunuolių tėvai: Alex 
ces Budreck, 1723 W. i 
ir Staųley su Mikalina 
nais, 3264 Š. Morgan St.

Veda Powell buvo Andrejevo 
inpkihė, tad ir Andrejevas su

Adčįė i,r Kastąs Budriai, J3ą- 
radise Taverho saviniųkai, 2710 
W. 59th Strėet, šeštadienį, rug
sėjo 13-tą d. r.engia Kaštui gim- 
tadi,enjo parę.

žada visus maloniai priimti 
ir pavaišinti.: 1

šeštadienį,' rugsėjo 13, 7 vai. 
vakaro įvyks'šokių ir pasilinks
minimo vakaras Milda svetai
nėje, 2 aukšte, 3LJ.Q S. Halsted 
street. Visiems bus smagu šokt 
prie geros orkestrus, šird.ilgai 
visus u&praš.o atsilankyti

parapijos Komitetas ir 
klebonas Maskolįunai

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERN: 
marketas. Parduodame su J>a 
jimu, nes. turime, hjtą biznį.

^5718 S; KEDZIE.

32 PĖDŲ LOTAS, $6.)0 CA$H. 
Hardirig Avė. piciuosę nuo 54th St. 
l ai yral 55-tos ir Lrawfdrd blokas, 
kur didėjimas vertybių yra tikrais. 
BffjfjKV 10, 1739. Š. Hals.ed St. '

Steponas.

Rengia Ir “Wm. A 
Popeli Dieną”

Sudento Darže, Rūgs. 28
Rugsėjo 28-tą d., įvyks 2-ra 

Metinė “Wm. A. Popeli Diena’’. 
Atsižvelgiant į Bill Popeli veik
lumą ir plačią pažintį su Chica- 
gos visuomene, atrodo, kad jo 
Dienos piknikas bus sėkmingas, 
nes jau keli šimtai serijinių 
knygučių yra išplatinta.

Neužilgo tėmykite skelbimus 
“N-se”, kur bus paskelbtas pro
gramas ir žadėtos dovanos.

Tad-gi, nepamirškite, kad 
Wm. A. Popeli Diena įvyks rug
sėjo 28-tą d., Sudento Darže 
ties 6600 W. lllth St.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 

(CHICAGOJE) 
Wąlter Peck, sp Gladys Lit-

twin, 20
Fred Sįanį, 25, su Katheripe 

Budick, 21

PARSIDUODA APTIEKA, išdir
bta per ilgą laiką. Gera proga su 
mažu investmentu pasidaryti pini
gų į trumpą laiką.
Box 2540. 1739 So. Halsted St.

2 FLATŲ MŪRAS, plieno bal
kiai. 5 karam muro garažas, 37%x 
125. Rendos $45 kiekvienas. Union 
Avė. arti 53rd St. Sheridan, 5943 S. 
Kedzie Avė. Prospect 3630.

suruoš3 
ir J?rap- 
33rd PU

Gulbi-

cos programėlį. - A;
Pietų gani hito j.ęs buvo Tek

lė Bučienė ir Cecilija Petrai' le

Reikalauja
Perskirij

Lillian Gorski nuo Casimir 
Gorski

Gauna
Perskiras

Stanjey Balsis nuo Della Ba?
sis \

nė, Jos paruošė labai sjcanų' 
maistą ir sąškotiių?. iauiiųjų tė-.; 
vai visiems svečiam^ ir drau-

RENKITE TUOS, KUKtĘ 
GARSINASI

“NA U J I E NQ S B

AR JIESKAI
darbo?

- g -SKAITYK KASDIEN-----------iI 'IH RAvUKH““.". '..I. J 

NAUJIENAS 
—IR TEMYK SKILTIS— ---- 

"REIKIA URBIHIMO" 
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

USD Sootb laiški Street CHICSGO, III

:.į,

AME R ICą:s L AR GEST; 
^StlLING

kraft french
DRESSING j

Garsinkitės *N-iiose”

ROOMJNG HOUSE. 13 kambarių. 
Renda pigi, štymo šilima, tiems pa
jamos, $2Ci9 j mėnesį, PriežasUs — 
dėl ligos. Kaina $750. 1501 Wcs: 
Monrbė. Atsišaukite 10 ryto iki I 
popiet.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui Meat Market ir gro- 

sernė. Gera vieta, Box 2542, 1739 
S. Ilalsted St.

ANT PARDAVIMO laikrodininko 
instrumentai už LABAI prieinamą 
kainą. Box No. 2541, 1739 So. Hal- 
si.ed St.

PARSIDUODA TAVERNAS, gero
je vietoje, tarp dirbtuvių. Biznis ge
rai išdirbtas. Prieinama kaina.

6818 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA, Gerni 
einąs biznis. Parsiduoda iš prięžas- 
ties kito biznio. Daugiau informa
cijų — 4314 Archer.

PARSIDUODA BARBERNĖ, su 
namu ar be namo, arba išrenduo- 
siu su vjsais įrengimais.

Geram barberiui geras biznis. 
Priežastis: turiu kitą biznį. 7134 S. 
Racine Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
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. Westem Avė., 

Ghicago, III. TeL REPublič 6051

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

IŠMOKIT S1Ų DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, . Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te welding, kaip amatą. Geras mo
kestis vvelderjams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kjęk- 
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo Jaiku. Ąlęs 
tikrai mokiname jiis. Šią mok>klą 
valdo ir operuoja patyręs wpldei*is. 
Didelis reikalavimas y/clderių. Die
nos Ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Aisi- 
lankvkite. teJefpnnokite a»- rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL

^5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056

BARGENAS. GALITE kraustytis 
tuojau. 6413 So. R6čkwel1, 6 kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų 
garažas. Platus lotas. Viskas pėr 
naują pertaisyta; įmokėkite viėųą 
tūkstantį. Teisingas pasiūlymas ne\ 
bus atmestas. Priims lotą arba di
desnį namą į mainus.

REPųblic 3713.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Parąavimui

PARDAVIMUI 110 geriausių ak
rų, akrai vaisių faunoje, piėtų Va
karų Michigane. Pilnas modernus 
įrengimas. Savininkas Earl Spaul- 
ding, Berrien Springs, Mich.

20 MEDŽIAIS apaugusių akrų. 
Puiki vieta piknikams, 131-ma 
Archer. 1 akras ant Archer Avė. 
Privatus savininkas. Fred Smilty, 
123rd Archer, Lemont, III.

40 AKRŲ FARMA OCRANA 
kauntėje, 2 mylios Hart, grįstas ke
lias. Trobesių pakanka, bet reikia 
taisyti. Geras pirkinys — $1500.(M). 
Išmokėjimai. Hanson-Osborn, Hart, 
Mich.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renei dai—Bendrai

RENDAI KAMBARYS, apšildo- 
mas, vienam asmeniui ar vedusiai 
porai. 1943 N. Kostner, špauldihg 
4752. Kreipkitės po 6 P? M.

iFURNISHĖD ROOIMIŠ-^TO RENT 
______ Gyvenimui Kambai

RENDAI DIDĖLIS apšildytas 
kambarys. Atsišaukite po penkįų 
vakare.

6819 South Washtenaw Avenue

FINANCE ĄNI) LpAfi£ 
Finansai ir Paskolos

GBEIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČip, 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVlKGS 4 ' 
and LOAN ASSOCIATION. 

» of CHICAGO. 
2202 W. Cermak R4« 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Tyrias virjš $1 ,OOOXXM)JOO.

Pirkite tose krautuvėse, kiF 
rios garsinasi “KAUJIĖNOŠE’*
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ĮVAIRUS Iii ĮDOMUS NEMOKAMI HEMAI 
LIETUVIŠKOMS ORGANIZACIJOMS

NAUJOJO KARO LAIVO ĮGULA AKCIJOJE

Galima Pasiskolinti ir Rodyti Susirin
kimuose, Parengimuose

Rudeniui atėjus Chicagos lie
tuvių organizac.jos vėl pradės 
laikyti reguliarius mėnesinius 
susirinkimus ir jie bus daujg 
skaitlingesni negu susirinkimai 
per vasarų.

Toms organizacijoms, kurids 
nori savo susirinkimus paįvai
rinti, bus įdomu žinoti, kad 
jos gali gauti nemokamai fil
mų. Juos galima rodyti ar su
sirinkimuose ar net parengi
muose.
Reikia apmokėti persiuntimu
Už fJmus nereikia mokėti, 

bet organizacija, kuri juos sko
linasi, turi pasirūpinti persiun
timo kaštais, kurie paprastai 
nėra dideli, ir turi turėti apa
ratų juos rodyti.

Filmus galima gauti įvai
riausio turinio.

Didelis pasirinkimas
Apie mūšius Anglijoje
Apie U. Š. armijų
Įdomius va.zdus iš kelionių
Raudonojo Kryžiaus darbuo

tės apžvalga
Įvairius filmus apie sveikatų, 

pagamintus U. S. Public Health 
Service

Įvairius filmus apie pramo
nes, taipgi

Patriotinio turinio filmus.
16—36 minučių ilgio

Beveik visi filmai yra 16 mi
limetrų dydžio. Vieni yra gar-, 
siniai, kiti “tylus”. Juos paro
dyti reikia nuo 16 minučių iki 
36 minučių.

Aparatus operuoti nereikia 
samdyti specialio operatoriaus, 
tai gali atLkti kiekvienas as
muo, su filmų prožektoriaus 
operavimu susipažinęs^

< , f Y *

Organizacijos, norinčios pa
siskolinti šių filmų, yra prašo
mos parašyti laiškutį “Naujie
nų” administracijai platesnėms 
informacijoms.

Prožektorių reikalu
Organizacijos, neturinčios 

prožektorių, gali juos pasisko
linti didesniose fotografinėse 
įstaigose už nedidelę nuoma. 
Perkant, jų kainos eina nuo 
$25 už pigų aparatų, iki kelių 
šimtų dolerių už gerų, aparatų 
tinkantį garsiniams filmams 
rodyti.

(Iš lietuvių pirmos rųšies 
garsinį prožektorių turi bro
liai Motuzai. Galimas daiktas, 
kad jie sutiktų filmus parodyti 
už tam tikrų atlyginimų).

Panaikino Keista 
Miesto Įstatymą

Paleido Unijistų.
Miesto knygose per ilgų laikų 

buvo įstatymas, kad nelegalu 
dalinti lapelius didesnius už 41/2 
x6 colių dydžio.

Bet teisėjas Cecil Smith nu
sprendė, kad jis nekonstitucinis, 
nes suvaržo žodžio laisvę. 
Sprendimų padarė byloje prieš 
AFL unijistų William Rogers, 
6026 S. Lawrence avenue. Jisai 
buvo suimtas už dalinimų lape
lių 7x7 colių dydžio prie Wal- 
green sandėlio, kur eina strei
kas.

Sprogimas Dirbtuvėj 
Vieną Užmušė 
Sužeidė Keturis

Keturi vyrai buvo sunkiai su
žeisti, o vienas užmuštas spro
gime, kuris įvyko William J. 
Stange Co., chemikalų dirbtu
vėje, 2536 W. Monroe Street. 
Užmuštasis buvo 48 m. Guisep- 
pe Caruso, 1940 Polk street.

CIO Darbininkai 
Vėl Streikuoja
3 Mėsos Įmonėse
Reikalauja Priimti 12 Pašalintų 

Darbininkų.
Netrukus po vidurnakčio a- 

pie 15,000 CIO skerdyklų uni
jos narių išėjo į streikų Agar, 
Brennan ir Illinois Meat Com- 
pany mėsos įmonėse, prie 40- 
tos ir Union.

Jie reikalauja priimti atgal į 
darbų 12 unijistų, kuriuos fir
mos prašal’no iš darbo po per
eito “neautorizuoto” streiko, 
kurį pasmerkė patys unijos vir- 
š.ninkai.

Išleido Draudimų.
Tarpininkas teisėjas Fisher 

buvo rekomendavęs pašalintuo
sius priimti, bet įmonės atsisa
kė tai padaryti.

Teisėjas Rusk vakar po pietų 
išleido indžionkšinų prieš strei- 
kierius, kuris jiems draudžia 
streikų tęsti. Draudimų išgavo 
kompanijų viršininkai.

Nužiūri Sabotažą 
Dideliam Gaisre 
Chicagoje

Ugnis Sunaikino Sandėlį 
Vidurmiestyje.

Ugniagesių departamentas ir 
firmos viršininkai tvirtina, kad 
gaisras, kuris sunaikino Univer- 
sal. Car Loading sandėlį, prie 
120 Ė. South Water street, bu
vo- sabotažininkų darbas.

Gaisras kilo vėlai vakar po 
pietų, ir sunaikino ne vien san
dėlį, bet įvairių prekių už kelis 
šimtus tūkstančių dolerių.

Ugnį gesinti suvažiavo apie 
tūkstantis ugniagesių.

Tai buvo vienas didžiausių 
gaisrų Chicagos vidurmiestyje, 
paskutiniam dešimtmetyje.

17,000 Publikos 
Masiniam Mitinge 
Coliseume

Kėlė Ovacijas Kalbėtojams.
Chicagiečiai vakar kėlė triuk

šmingas ovacijas New Yorko 
majorui LaGuardia ir kitiems 
kalbėtojams, kurie - dalyvavo 
masiniam “Apsaugos” mitinge, 
Coliseume, užvakar vakare.

LaGuardia pareiškė, kad A- 
merikos valdžia yra pasiryžusi 
sunaikinti Hitlerį, ir tai ne jos 
užsimanymas, bet Amerikos 
žmonių troškimas, kurį šalies 
viršininkai vykina gyvenimam

“Ne Apgraibomis”.
“Amerika nedaro didelių dar

bų apgraibomis,” jis tikrino, 
daužydamas kumštim stalų. A- 
merika nustatė veikimo linijų, 
prižadėjo pagalbų visiems Hit
lerio priešams, ir ji pasirūpins 
kad ta pagalba juos pasiektų. 
Kas tam priešinasi, tai yra arba 
bailys arba Hitlerio tarnas.

“Duoda Amerikai Laiko”.
Kalbėjo ir majoras Kelly. Ji

sai priminė, kad Amerikai grę- 
sia didelis pavojus. Jei Hitleris 
laimėtų, nebūtų kas Amerikai 
pagelbėtų. Duodama kitiems pa
galbų, Amerika padeda Hitlerio 
oponentams jį prilaikyti kol š 
šalis pilnai nepasiruoš jam pa
stoti kelių pavojaus valandoje.

Minia buvo labai entuziastiš
ka. Ji užpildė CoLseumų iki bal
kių. Publikos galėjo būti tarp 
17,000—18,000.

-VAI JIENT’ ACMV TplpphotC
Naujojo J. V. karo laivo, U. S. S. No’lh Caroliną, įgula pašaukta per prati

mus kovos padčtin, skubinasi atlikti pas Lipias pareigas prie didžiųjų to vandens 
milžino kanuolių. /

Du Prisipažino, 
Kad Nužudė 
Townoflakietį

Abu Iš Gengsterių Birmos.
Du Chicagos gengsterių sėb

rai, Davė Goldblatt ir Sam Gai- 
nes vakar prisipažino, kad ba
landžio mėnesį jie lazdomis 
mirtinai sumušė'jaunų Town of 
Lake gyventojų, Anton Gor- 
czak.

žmogžudžiai jį užklupo rūbų 
valykloje, ties 1645 West 63rd 
street. Gorszak tarnavo už šo
ferį. Suimtieji yra nariai Kle- 
ver-Shampay valymo firmos. 
Jie nužudė Gorczakų keršyda
mi, kad jisai savo biznį atiduo
davo kitai firmai, o ne jų įstai
gai.

. .• ' . ■. ■/.
1 — r----------- .*

Labai Iškilmingai 
Palaidojo Walter 
Bartkevičių
Legioniepiai Įspūdingai Atidavė 

jam Pagarbų.
Dariaus-Girėno Posto legio

nieriai iškilmingai vakar pager
bė savo kolegų, karo veteranų 
Walter Bartkevičių, kuris stai
giai mirė šios savaitės pradžio
je. ; ■ .

Po pamaldų Marųuette Par
ke, laidotuvių procesija sustojo 
prie Dariaus-Girėno salės, 4416 
South Western avenue. Ten iš 
karsto buvo išimtas vėliava ap
dengtas grabas.

Šovė Salves.
Legiono vėliava prie salės bu

vo nuleista iki pusės stiebo 
Ten Posto garbės sargyba iš 
šovė tris salvas velioniui pa
gerbti, vėliau tris kartus šovė 
salvas ir prie kapo šv. Kaz.mie- 
ro kapinėse.

W. Bartkevičius buvo nuošir
dus ir darbštus Dariaus-Girėno 
Posto veikėjas.

Šeimos Neturėjo.
Garbės sargyba buvo po ko

manda Posto komandai!tp An* 
thony H. Kaspero. ‘

W. Bartkevičius gyveno Mar- 
quette Parke, adresu 6924 So 
Fairfield avenue. Jisai staigiai 
mirė širdies liga, grįžęs iš dar
bo Dariaus-Girėno salėje, kur 
jis buvo pagelbininkas vedėjui 
J. Kelly. Jisai paliko seserį O1-, 
ga Adams, šeimos neturėjo.

Laidotuves tvarkė direktorius 
P. J. Ridikas.

Mt. Greeąwood 
SLA 178 Kuopa 
Rengia Pikniką

Sekm. Rugsėjo 14 d. Ryans 
Mt šktiose.

MT. GREENWOOD.—šį sek
madienį, rugsėjo 14 d., Ryans 
miške, prie 87|h street ir So. 
AVestern avė., įvyks rudeninis 
piknikas, kurį rengia Mt. Green- 
wood SLA 178 kuopa.

Išvažiavime bus piniginių do
vanų, lietuviškų vaišių ir Letu- 
viška muzika. Chicagiečiai kvie
čiami atsilankyti ir praleisti 
linksmų lietuviškų popietį.

1 B. W.
________________i: “

Foote Darbininkai 
Nutarė Streikuoti

___________-.J— ’ ■

Darbininkai Fdbte Brothers 
Gėar and Machliie Cdmpany 
dirbtuvėje, 5$01 South Western 
bulvaras, autorizavo CIO Mach- 
ine Tool unijos : jpkalų skelbti 
streikų. -« •

Kompanija sutiko pakelti al
gas 10 centų valandai, bet nė- 
pruma kitų unijos reikalavimų. 
Ypač priešinasi pripažinimui.

Suvalkiečiai Jau 
Rengiasi 3 Metų 
Sukaktuvėms

Į Į ■ ■■■■■■ I ■■■■■!■

Rūgs. 22 Laikys Susirinkimą
Chicagos Liet: Suvalkiečii 

Draugijai šį rusgėjo mėnesį jai 
sukanka trys metai kaip drau
gija pradėta organizuoti. Ji bu 
zo suorganizuota .draugiškumui 
susipažinimui, kultūringam vei
kimui, taipg pasilinksminimui.

Ši Draugija jau turi virš tru 
Šimtus narių, ir tarpe jų ran 
jais gerų veikėjų, kurie dirbf 
iš tikros širdies : Draugijos la 
bui, niekad neiluilsdami. Taigi 
urašom ir kitus prisidėti prie 
darbo. ;

Choras Gęra^ Gyvuoja
Du metai atgali'tapo suorga

nizuotas Suvalkiečių Draugijom 
Choras, kuris gana gražiai vei
kia. Jį gal jau esat matę suval 
kiečių ir daugelio kitų Draugi 
jų-kliubų pareiiglmuosč.

* . : ♦ • ’ • .-■*. .♦ ' ' ■ ,< ' A* V ‘ '

Susirinkimas
Visi nariai prašomi į’sitėmy- 

si ir kitiems pranešti, kad Drau
gijos susirinkimajs įvyks rug
sėjo m. 22 dien^, 7:30 v. v. 
Hollywood salėj, 2417 W. 43rc’ 
St. Visi seni nariai bukit ir nau
jų atsiveskit. šis susirinkimas 
yra visiems svarbesnis už ki
tus, nes du mėnesiai neturėjom 
susirinkimų, ir sueina trys me
tai huo Draugijos gyvenimo 
Daugiau apie susirinkimų te • 
mykit “Naujienose”.

Rašt. Oha Svirmickienė.

Lankėsi 
“Naujienose”

Vakar “Naujienų”, raštinę ap
lankė sveč as iš Batavia, II., p 
Antanas Rimkus. Atvežė chica- 
giečiams gerų dienų, ir užsirašė 
“Naujienų” prenumeratų.

Tony Antanaitis 
Parker Mokyklos 
Treneris

Loomis football komanda
Šįmet Parker High mokyk

los footballo komanda turės 
naujų trenerį (coach) — jau
nų footballo ekspertų Tony An- 
tanaitį-Antonides. Jo brolis 
Bob yra treneris Morgan Park 
mokykloje.

“Parkerio” Antanaitis šįmet 
turės daug žalios medžiagos 
komandoje, todėl nesitki dide
lių laurų laimėti, bet kitais 
metais jau galės gerai pasiro
dyti, ir ne vienam oponentui 
kinkų drebėjimų įvaryti.

Abu Antanaičiai yra mar- 
quetteparkįečiai.

Sunkiai Susirgo 
Kupiškėnų Narys 
K. Vilkas
Guli ligoninėj; kitos žinios apie 

kupiškėnus
’ Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos draugiškas rudeninis išva
žiavimas rugsėjo 7 dienų labai 
gerai pavyko. Oras buvo malo 
nūs ir saulutė dar dikčiai šildė 
Tik retkarčiais pasislėpdavo už 
debesų ir vėjelis papusdavo 
šiurkštesnis, lyg pranešdamas 
kad rudenėlis jau netoli.

Daug žmonių
Bet kupiškėnų oras nebaugi 

no. Narių ir rėmėjų suvažiavo 
daug, ir visi pakilusiu upu 
linksminosi iki vėlumos. Ska 
liūs pietus pagamino ūkio sa
vininkė p-ia Mankevičienė, o 
mes kupiškėnai pasirupinom ii 
alučio.

Vėliau diskusavom karų bei 
kasdieninio gyvenimo klausi
mus. Rodos, visi buvo smagus 
ir patenkinti kupiškėnų drau
giškumu.

Dainininkai
Kupiškėnų ir svečių tarpe 

buvo ir dainininkų, kurie per 
daug metų dainuoja prie Chi
cagos Vyrų Choro. Tad jie ir 
.švažiavime palinksmino muf 
visus ir gana sutartinai užtrau
kė keletu smagių dainelių.

Išsiskirdami visi prižadėjo 
vėl susirinkti kitame kupiškė 
nų parengime, — svetainėje, 
jau po stogu.

, Ligoninėj
Noriu priminti kupiškėnams, 

kad draugijos narys K. Vilkas 
rimtai susirgo ir dabar randas; 
Garfield Park Connnunlty ligo 
n.nėj, 3821 W. VVashington 
Blvd. Nariai, malonėkite ligonį 
aplankyti. Kambario nr. 425 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7 
iki 8:30 vakare* Paskirtu laiku 
galima įeiti daugiau negu 
dviems žmonėms. —P. B.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo Trys žmonės.
Prie Brainard ir Brandon 

buvo užmuštas 43 metų plieno 
darbininkas, Arthur O'Malley, 
9037 Exchange avenue.

Po troko ratais nukritęs žu
vo 2i/2 metų Lawrence Harbin, 
Southside.

Automobiliui įvažiavus į me
dį prie 15 ir Center street, bu
vo užmušta 69 m. Annie Harris, 
1440 South Lovve avenue, Chi
cago Heights.

Redakcijos 
Atsakymai:

Suvalkiečiui: Tamstos rašinio 
negalime sunaudoti. Užmetimai 
daromi mokytojai yra neteisin
gi. Dėl korespondentės, p. M. 
Carter buvo pranešusi per laik
raštį, kad negali rašyti, todėl 
p. O. Svirmickienė ją laikinai 
pavaduos. Kiti dalykai yra ne
aiškus ir nesuprantami. Pra
šytume plačiau painformuoti.

Du Lietuviai į 
Armiją Pirmadienį

Dvi drafto tarybos Chicagos 
Southsidėj, No. 29 ir 30, pirma
dienį ir trečiadienį šaukia bu
ri jaunų vyrų armijos tarny
bai.

Jų tarpe yra Henry Andrew 
Kundrotas, nuo 8145 Vincennes 
avenue, ir Joseph Butkus, 6449 
South Sangamon street.

Smerkia Sąlygas 
Keturiose 
Ligoninėse

Gubernatorius Green, grįžęs į 
Springfieldų iš valdiškų įstaigų 
inspekcijos, pareiškė, kad sąly
gos yra blogos keturiose valsti
jos ligoninėse: Dixone, Auna, 
East Moline ir Alton.

Jisai pareikalavo, kad jos tu
ri būti švaresnės ir patarnavi
mas žmoniškesnis.

Paskyrė Komisiją 
Gelžkelių Ginčui 
Taikyti

Prezidentas Rooseveltas va
kar nominavo specialę komisijų 
taikyti algų-darbo sųlygų ginčų 
kilusį tarp U. S. gelžkelių ii 
gelžkeliečių brolijų. Ji turi 30 
dienų abi puses suvesti į daik
tų ir ginčų išspręsti.

Brolijos yra nubalsavę strei
kuoti.

Apiplėšė 
Brightonparkietį

BRIGHTON PARK. — Tec 
Natkovvski, išvežiotojas vienai 
skalbyklai, sustojo su troku prie 
1334 W. 52nd street. Ten jį už
klupo du ginkluoti piktadariai 
įkišo į skalbiu.ų maišų, pasi
ėmė $40 ir pabėgo.

Natkowski gyvena adr. 4520 
S. Francisco avenue.

W. ir J. Palioniai 
Išleidžia Sūnų 
I Armiją

ERIDGEPORT. — Bridgepor 
tiečių biznierių, W. ir J. Palio
nių sūnūs, Albertas, išeina į 
U.S. armijų. Ta proga tėvai ren
gia išleistuves, sekmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 14 d., jų Nite Club 
užeigoje, 3359 So. Halsted St. 
į kurias kviečia visus draugus 
•r. pažįstamus.

šeštadienį, rugsėjo 13 d. įvyks 
iaunuolių “parė”. Apie 300 Al
berto draugų susirinks atsisvei
kinti ir palinkėti jam pasiseki
mo armijoj.

— J. A. S.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Lopšelyje nutroško 5 savai
čių duktė chicag iečių May’u 
šeimynos,* 1942 Potomac avė.
• Ugniagesiams pasisekė atgai
vinti dujų pritroškintų 5 metų 
mergaitę, Rosemary Willfinger, 
1812 N. Kedzie avenue.
• 6-iems mėnesiams kalėjime 
buvo nuteistas ch cagietis Rob- 
ert Dillions, 721 E. 40th street. 
Jisai pabėgo iš nelaimės vietos. 
Mirtinai suvažinėjo žmogų.
• ,14 agentų Chicagoj ir iš kitų 
miestų prisipažino Chicagos fe- 
deraliam teismui, kad jie apgau
dinėjo žmones pardavinėdami 
jiems lotus kapinėse.
• Prekiniame laive prie lOOth 
ir Calumet upės staigiai mirė 
61 metų jurininkas Charles 
Chapman. Jis paėjo iš Toledo, 
Ohio.
• Prie 103-čios ir Indianapolis 
bulvaro iš Pennsylvania trauki
nio iššoko ar iškrito ir užsimu
šė 26 metų rockfordietc, Miss 
Eva Landgrube.
• Gavusi širdies atakų vidur- 
miesčio vaistinėje, ties 102 S« 
Dearborn street, mirė 21 metų 
chicagietė Dorothy Pletka, 3221 
Pierce avenue. Trys savaitės at
gal ji apsivedė.
O Naujojo pašto rūmuose va
kar buvo atrastas negyvas sar
gas William Moore, 34, nuo 
4340 Drexel bulvaras. Atrodo, 
kad jisai nusišovė.
• Policistafi Chicagoje vakar 
pradėjo dėvėti žiemines unifor
mas. Ir vakar jau buvo gana 
vėsu.
• Prie State ir 56-tos du neg
rai apiplėšė baseball lošikus 
Babe Dahlgreen ir Charles Gil- 
bert. Abu iš Cubs komandos. 
Jie prarado apie $40 ir du liik- 
rodčlius.

Naujas derlius
Dabar yra derliaus suėmimo 

laikas, ir šių metų derlius la
bai gausus. Gamta šįmet parū
pino daugiau vaisių ir daržo
vių, negu per per ei’ę metų 
praeity. Ji parūpino netik di
desnį kiekį: produktų kokybe 
taipgi yra nepaprastai gera.

Visi mes žinome, kad dėl da
barties sąlygų daugelio reikme
nų kainos greitai kyla. Todėl 
faktas, kad šių metų derlius 
yra gausus, sulaiko baimę, jo- 
gei gali pasireikšti maisto tru
kumas, o tatai, savaime " su
prantama, reikštų nenormaliai 
aukštas kainas.

Naujojo derliaus visus pro
duktus dabar galima gauti iš 
Midwest Stores. Kai šeiminin
kė atsilanko į vieną tų krautu
vių šapinti, ją pasveikina dide
lis kiekis naujų ir šviežių vai
sių ir daržovių, taipgi šių daik
tų nauji ryšuliai. Kainos, aišku, 
yra labai žemos, nes Midwest 
Stores organizacija turi tokių • 
didelę perkamųjų pajėgų, jogei 
ji perka produktus tiesiai iš 
gamintojų vagonais.

Šeimininkės, Sanuojančios 
kenavimų šį rudenį, taipgi tu
rės naudos iš gausaus derliau*’. 
Jos suras, kad daiktai, kuriuos 
joms reikia kenuoti, kaštuoja 
mažiau. Jos taipgi suras, kad 
jų kenavimas, dėka geros vai
sių ir daržovių kokybės, išeis 
geresnis. Ko tik joms reikia 
kenavimo darbe — džiarų, prie
skonių, cukraus etc. — jos 
gaus pas Midvvest Stores labai 
žema kaina.

Nori Pranešti Kad 
Motina Mirė

Chicagos policija ieško jauno 
vyro iš Mmneapolis, ir nori 
pranešti jam, kad mirė jo mo
tina. Laidotuvės šiandien. Jis 
yra Edmund H. Johnson, 2827 
Third st., N. Minneapolis., 
Minu. Jis yra čia atvykęs darbo 
ieškoti.




