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8,000 BALSUOJA HAR7ESTER (RINKIMUOSE DIDELE LIETUVOS KOMUNISTŲ DAUGU
MA VIRTO TROCKININKAIS

SUOMIAI RENGIASI GINTI KRAŠTU NUO 
RAUDONOS ARMIJOS

Vokiečių ir rusų santykiai paaštrėjo, 
sako turkai

CK juos smarkiai 
šmeižia

HELSINKIS, Suomija, birž. 
19 <i.—Praeitą naktį Suomijos 
prezidentas paskelbė visuotiną 
mobilizaciją ir visiems atsargi
niams įsakė be atidėliojimo at
vykti į šaukimo punktus.

Geležinkelių valdyba sustab
dė susisiekimą gyventojams, 
nes visi geležinkeliai skiriami 
karo tikslams.

Tuo pačiu aktu prezidentas 
visus atsargos karininkus pada
rė aktyviais kariuomenės kari
ninkais. Karo mokyklų moki
niai pakelti į jaunesniojo ka
rininko laipsnį.

Suomijos gyventojai sutiko 
šią žinią ramiai ir noriai pade
da karo organams mobilizuoti 
visas krašto jėgas.

Laikraščiai skelbia, kad visi 
Suomijos gyventojai yra pasiry
žę ginti savo krašto laisvę ir 
neleis kitoms valstybėms tyčio
tis iš suomių tautos. 1939 me
tais suomiai sugebėjo atsiginti 
nuo didelio priešo, dės pastan
gas gintis ir šį kartą, ba'gia 
laikraščiai. .”

MASKVA, Rusija, birž. 19 d. 
—Sovietų Rusija labai atydžiai 
seka visus užsienio įvykius. Pra
eitą naktį pasienio zonose bu
vo paskelbtas aliarmas ir per 
pusvalandį raudonoji armija iš

BRITAI ARTĖJA PRIE DAMASKO
Užėmė kelias svar

bias pozicijas
KAIRAS, Egyptas, birž. 19 

d. — Britų ir laisvų prancūzų 
kariuomenė artėja prie Damas
ko ir užėmė kelias labai svar
bias strategines pozicijas mies
to apylinkėse, skelbia britų 
pranešimas.

Britai atėmė iš prancūzų Ku- 
neitrą ir Meržajun mieste ap
supo dideles prancūzų karo jė
gas.
Britų aviacija bombardavo Bei

ruto uostą ir kitas priešo jėgų 
koncentracijas juros pakraš
čiuose.

Prancūzai atmetė 
britų ultimatumą
LONDONAS, birž. 1£ d. — 

Patirta, kad prancūzai atmetė 
britų karo viršininko utimatu- 
mą Damaskui pasiduoti, todėl 
visame fronte prasidėjo smar
kus mūšiai.

Dabartiniu metu britų ir lais
vų prancūzų jėgos smarkiai 
puola Damaską iš trijų pusių.

Britams pavyko paimti Mez- 
ze miestelį, kuris skaitosi Da
masko priemiesčiu ir randasi 
tiktai pustrečios mylios nuo 
Damasko.

Visur vyksta smar
kios kovos

VICHY, Prancūzija, birž. 19 
d. — Visuose Syrijos frontuo
se vyksta labai smarkios kovos, 
skelbia prancūzų pranešimas.

Prancūzai deda pastangas 

kėlė balionus orlaiviams kenk
ti.

laikraštis “Pravda” šiandien 
labai gyvai aprašinėja, kaip so
vietų aviacija akyliai seka ir 
greitai reaguoja į bet kokį pa
vojaus pasireiškimą.

ANKARA, Turkija, birž. 19 d. 
—Turkijoj niekas neabejoja, 
jog santykiai tarp sovietų Rusi
jos ir nacių Vokietijos kasdien 
vis aštrėja.

Vokiečiai pareikalavo, kad 
sovietai jiems atiduotų visą 
Besarabiją ir šiaurės Bukoviną. 
Reikalauja, kad sovietai laiki
nai leistų vokiečiams užimti 
Ukrainą ir pertvarkyti visą že
mės ūkį. Tuo pačiu metu įsakė, 
kad rusai išlaisvintų Pabalčio 
kraštus. Nori, kad dalis sovietų 
armijos butų demobilizuota.

Priėmus šiuos reikalavimus, 
sovietų Rusija netektų gaEos, 
todėl manoma, kad Stalinas nu
sileis Hitleriui Suomijos sąskai
tom

Tvirtinama, kad prie Rumu
nijos sienos kelionę vietose jau 
įvyko susikirtimai su sovietų 
armija. Žinios nepatikrintos, 
bet tvirtinama, kad susikirtimai 
vyko tarp rumunų ir sovietų 
kareivių, bet ne tarp vokiečių ir 
sovietų.

pralaužti Damasko apsupimą, 
bet randa labai didelį pasiprie
šinimą. Neturima kovos smulk
menų, bet žinoma, kad nuosto
liai yra labai dideli abiejose ko
vojančių pusėse.

Darlanas pasakė kalbą, ku
rioje laisviems prancūzams lie
pė pasiduoti, jis prižada amnes
tiją.

Britų aviacija stiprė
ja Egypte

KAIRAS, birž. 19 d. — šios 
savaitės kovose britų aviacija 
parodė savo galią. Ten, kur vy^ 
ko britų tankai, britų aviacija 
dominavo nacių aviaciją ir 
bombanešiams neleido priartėti.

Lybi jos kovose pirmą kartą 
šio karo metu britų lakūnai bur 
vo visiškais padangių viešpa
čiais, nuvydami arba numušda- 
mi visus nacių lėktuvus.

Britai reikalauja dar daugiau 
orlaivių iš Amerikos.

Nukentėjo Bremenas 
ir Brestas

LONDONAS, birž. 19 d. — 
Britų aviacija labai smarkiai 
bombardavo nacių uostą Breme
ną ir Brestą.

Labai smarkiai nukentėjo 
Bremenas, kur statomi subma- 
rinai. Breste išmestos smar
kios bombos, kur vis dar tebe
guli trys dideli nacių laivai.

Prie Gneisenau ir Scharn- 
horsto dabar prisidėjo dar 
Prinz Eugen, kuris iškeltas ant 
sauso doko. Keli lengvi vokie
čių orlaiviai vakar aplankė 
Angliją.

Chicagos International Harvester dirbtuvių darbininkai balsuoja už dirbtuves 
vartų pastatytose būdose, nusprendimui, kuri unija, C. L O. ar A- F. L., atstovaus 
juos kolektyviam tarimąsi. Suvirš 8,000 darbininkų balsavo.

VALDŽIA PRAŠO BRITŲ PRALEISTI 
IŠVYTUS NACIŲ KONSULUS

Neleis naciams 
vykti į pietus

WASHINGTGNr D, C., birž. 
19 d. — Amerikos vyriausybė 
šiandien kreipėsi į britus, kad 
praleistų sugrįžti Vokie'.ijon vi
sus išvytus nacių konsulus.

Vyriausybė, pareiškė Sumner 
Welles, nori apsaugoti nacių 
konsulų gyvybę ir neleisti jiems 
įsiskverbti į pietų Amerikos val
stybes.

Valdžia išrūpins jiems saugią 
kelionę iki Lisabonb, o iš ten 
jie laisvai galės pasiekti Vokie
tiją-

Nacius veš Amerikos 
laivu

WASHINGTON, D. C., birž. 
19 d.—Jeigu neatsiras kitos ga
limybės nuvežti nacių konsulus 
ir jų šeimynas į Portugaliją, tai 
gali būti pavartotas Amerikos 
laivas.

Šiame atsitikime negalėtų šio
mis privilegijomis naudotis bu
vę nacių propagandos ir kitų 
agentūrų tarnautojai.

Valdžia neprašys britų pra
leisti šiuos asmenis ir jie gal 
būti areštuoti.

Paimtas pirmas italų 
laivas

WASHINGTON, D. C., birž. 
19 d.—Amerikos laivyno komi
sija paėmė savo žinion italų 
prekybinį laivą Clarą.

Laivas bus nuvilktas į dirb
tuves ir pataisytas padarytas ja
me sabotažas. Tai bus pirmas 
italų laivas, kuris bus paskirtas 
Jungtinių Valstybių tarnybon.

Iš viso vyriausybė paėmė 28 
italų laivus, kuriuos pataisys ir 
naudos visiems kariuomenės 
pervežimo tikslams.

— Darbietis Silverman pa
prašė britų vyriausybės papa
sakoti parlamentui apie Hesso 
misteriją. Amerikos valdžią, sa 
ko, informavote, o savo parla
mento nenorite informuoti. Vai-
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džia Silvermanui informacijų 
nesuteikė.

Rooseveltas pasiry
žęs kovoti

CAMBRIDGK, Mass., birž. 19 
d.—Prezidentui Rooseveltui Ox- 
fordo universitetas šiandien su
teikė garbės daktaro laipsnį.

Ta proga jis paruošė kalbą 
kurioje pasakė,,kad jis, kartu 
su visa Amerikos . visuomene, 
yra pasiryžęs kovoti ir, jeigu 
reikės, įnirti, kad tiktai nerei
kėtų gyventi verguvėj. ■> i

Laisvais esame gimė, s; ko 
prezidentas, tikime laisve ir jai 
apsaugoti esame pasiryžę kovo
ti.

Ickes sukvietė žibalo 
gamintojus

WASHINGTON, D. G., birž. 
19 d.—Sekretorius Ickes šian
dien sukvietė pasitarimui visus 
žibalo pramonės atsakomingus 
narius, kad padėtų išspręsti 
svarbius klausimus.

Visų pirma Ickes nori, kad 
rytinės valstybės butų tinkamai 
aprūpintos benzinų.

Jam taip pat rupi bendradar
biauti glaudžiau su žibalo ga
mintojais ir kituose frontuose. 
Amerikiečiai kontroliuoja du 
trečdalius žibalo gamybos visa
me pasaulyje.

Skęsta daug britų 
laivų

LONDONAS, birž. 19 d. — 
Premjeras Churchill šaindien 
pareiškė parlamentui, kad 'vie
šame posėdy jis negali kalbėti 
apie britų laivų skandinimą.

Kiekviena viešai paskelbta 
žinia pateks į priešo ausį ir bus 
pakenktą britų saugumui. 
Churchill prižadėjo šiuo klau
simu kalbėti tiktai tuo atveju, 
jeigu parlamentas susirinks 
slaptam posėdžiui. ^Pažymėjo, 
kad skęstu daug britų laivų.

ORAS i
Giedras ir šiltas.
Saulė teka — 5:14; leidžiasi 

8:28.

Portugalai nepaten
kinti Amerika

LISABONAS. Portug., birž 
19 d. —Portugalijos bankiniu 
kai labai nepatenkinti preziden
to Roosevelto užsienio kapitalu 
suvaržymais.
~ ■Portugalijarr7retrcrvD—įvedusi 
jokių piniginių suvaržymų, tu
rėjo sveiką valiutą ir atlikinėjo 
visus tarptautinius pasižadėji 
mus.

Portugalijos bankininkai ti
kisi paveikti Amerikos valdžią, 
kad ji atšauktų suvaržymus 
Portugalijai.

Streikuoja 125,000 
belgų

LONDONAS, birž. 19 d. — 
Belgijos vyriausybė paskelbė, 
kad vokiečių okupuotoj Belgi
joj streikuoja 125,000 darbiniu- 
1<Ų-.

Vokiečių karo valdžia dėjo 
pastangas išvengti streiko, grą- 
sino darbininkams, bet jų pa 
stangos nuėjo niekais. Darbi
ninkai reikalauja padidinti 
maisto davinį ir pakelti algas 
25%.

Streiką pradėjo Liežo anglia
kasiai ir tramvajų darbininkai. 
Prie jų prisidėjo visi Verviers 
gyventojai.

Turkai informavo
J. V. ambasadorių
ANKARA, Turkija, birž. 1£ 

d. — Amerikos ambasadorius 
Ankaroj buvo informuotas apie 
naują vokiečių ir turkų sutarti 
prieš pasirašymą.

MacMurray pareiškė save 
abejones ministeriui Saradžiog- 
lu dėl sutarties pasekmių.

Turkų ministeris įtikinėja,, 
kad kraštas ir toliau bus drau
gingas britams. Su vokiečiais 
bus palaikomi geri santykiai ir 
vedama prekyba.

į — Dykstra įteikė prezidentui 
prašymą paleisti jį iš tarpinin
kavimo komisijos. Dykstra tu 
ris daug darbo ir negalįs jo 
tinkamai atlikti.

— Kinijos pakraščiuose su
traukta daugiau negu 100 japo
nų karo laivų. Jie pamažu plau
kia į pietus, Formozos krypti
mi.

KANUAS, Lietuva, birž. 19 
d. — K. Didžiulis, Lietuvos 
kompartijos centro komiteto 
narys, pradėjo smarkią kam
paniją prieš didelę daugumą 
Lietuvos kompartijos narių.

Didžiulis viešai pradėjo tvir
tinti, kad lietuviški komunistai 
tapo trockininkais ir buchari- 
ninkais.

Jis perspėjo komunistus, lie
pė būti atsargiems ir pataria 
aklai klausyti CK nurodymų, 
jei nenori nukentėti.

Nelaimes atnešė 
trockininkai

KAUNAS, Lietuva, birž. 19 
1. — Lietuvos ūkio suirutę ir 
kitas krašto nelaimes atnešė 
trockininkai ir bucharininkai, 
tvirtina K. Didžiulis.

Žemės reforma buvo blogai 
vedama, kad tuo butų sukom
promituota Stalino nurodyta li
nija.

Trockininkai žemes dalino 
Buožėms ir reakcionieriams, Tcad

“Ašis” karo neskelbs, 
sako Gaida

ROMA, Italija, birž. 19 d. — 
Virginio Gaida tvirtina, kai* 
vokiečių konsulatų išvijimu A 
merika norėjo priversti vokie
čius paskelbti karą.

Rooseveltas čia apsiriko, sa
ko Gaida, “ašies” valstybes ne
sileis provokuoti ir karo Ame
rikai neskelbs.

Karo paskelbimą Amerikos 
vyriausybė norėjo sumesti am 
vokiečių pečių, bet vokiečiai ši- 
tokion pinklėn neįklius ir karo 
neskelbs.

— Vokiečiai paskelbė, kad 
padarius galutinus apskaičia 
vimus, Kretoj jiems pavyko 
paimti nelaisvėn 9000 britų.

— Gen de Gaulle Kaire per 
radiją pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė pasitikėjimą prezidentu 
Rooseveltu kovoje dėl laisvės. 
Jis ragino prancūzus nusikra
tyti Petaino valdžios, kuri tar
naujanti naciams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių valdžia įsakė uždaryti visus Jungtinių Valsty

bių konsulatus Vokietijoj, Prancūzijoj, Olandijoj, Norvegijoj, 
Belgijoj, Liuksemburge, Serbijoj ir Graikijoj. Viskas privalo 
būti likviduota liepos 15 dieną.

— Italijos vyriausybė įsakė uždaryti Amerikos konsu'atus 
Italijoj.

— Užsienio departamentas, kuris neuždarė italų konsulatų, 
ruošiasi įsakyti uždaryti visus italų konsulatus Amerikoje.

— Vokiečiai kaltina kai kuriuos Amerikos- konsulus šnipi
nėjimu, bet visa tai daroma “vidaus rinkai”, nes neareštuotas 
nei vienas konsulas.

— Britą aviacija labai smarkiai bombardavo vokiečių inva
zijos uostus ir aplinkinius miestus.

— Syrijoj prancūzų kontraataka ne tiktai sustabdyta, bet 
užimtos svarbios pozicijos prie Damasko ir Beiruto.

v — Vokiečių agentūra paskelbė, kad valdžia nieko nežino 
apie susirėmimus prie sovietų sienos. Maskva taip pat pavadino 
nepagrįstais gandais užsienyj skleidžiamas žinias apie nesantai
ką su vokiečiais.

— Maskvoje darbas eina normaliu budu ir sovietų valdinin
kai važiuoja vasaros atostogoms, skelbia Maskvos radijas.

— Aukštas japonų užsienio ministerijos valdininkas pareiš
kė, kad negalima abejoti Amerikos įsikišimu į karą.

naujakurių tarpe kiltų neapy
kanta, tvirtina CK narys. Di
džiulis trockininkams pranašau
ja blogą ateit’.

Didžiuliui pritaria 
Nikitinas

KAUNAS, Lietuva, birž. 19 
d. — K. Didžiulio pareiškimus 
patvirtina rusas Nikitinas, ku
ris valdžios paskirtas prie že
mės ūkio komisariato.

Nikitinas tvirtina, kad 70,000 
valstiečių gavo žemės, bet 30,- 
000 neturi kur gyventi. 33,000 
naujakurių neturi arklių žemei 
dirbti, o 20,000 neturi nei vie
nos karvės.

Žemės ūkio padargų neturi 
beveik nei vienas žemės gavęs 
naujakurys ir nežino iš kur jų 
gauti.

Meskupas darbinin
kams atima vilti

KAUNAS, Lietuva, birž. 19 
d. —^Icikas Meskupas, kompar
tijos QK. narys, darbininkus la- 

nes jie 
perdaug laukia iš sovietų val
džios.

Meskupas jiems atėmė visas 
viltis ir patarė iš valdžios nie
ko nelaukti.

Sovietų valdžia žiuri, kad ji 
pati galėtų ką nors iš darbinin
kų išspausti. Profesines sąjun
gos privalo kovoti ne su val
džios atstovais, bet jiems pa
dėti, sako Meskupas.

Bravoras ieško 
mikroskopo

KAUNAS, Lietuva, birž. 19 
d. — Valstybinė alaus darykla 
“Raudonoji Pašvaistė” per iaik . 
raščius stengiasi įsigyti mikro
skopą, bet niekur jo negali su
rasti.

Mikroskopas yra reikalingas 
alui daryti ir medžiagai tyrinė
ti.

Ši alaus darykla turėjo savo 
mikroskopą, bet atėjus raudo
nai armijai jis buvo konfiskuo
tus ir nesugrąžintas. Mikrosko
pą paėmė raudonoji armija sa
vo ligoninei.
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AŠTUNTASIS PASAULIO STEBUKLAS 
INKŲ PLENTAI

Jeigu kalba eina apie inkų 
valstybę (Pietų Amerikos didė
lį kultūros laipsnį pasiekusią 
raudonosios rasės tautą, kuri 
po Amerikos atradimo ispanų 
buvo žiauriai nukariauta ir su
naikinta), kiekvienas pagalvo
ja apie didžiulius lobius it apfe 
tą kambarį karaliaus dvare Ka- 
jamarkoje, kurį paskutinis m 
kas, karalius Epigonas Alahu- 
alpa, ispanams prižadėjo pri
pildyti aukso, kad tik butų pa
liktas gyvaš. Nors savo pažadų 
jis beveik išpildė — ispanai ga
vo milžiniškus turtus, tač.au 
žiauraus likimo tuo ne.švengė:

ta net 12 dienų). Vienam bėgi
kui tekdavo bėgli V/2—3 kilo
metrus kelio. Tokiais tarpais 
paplentėse būdavo pašto na
mai, kuriuose visuomet pasi
ruošęs laukdavo bėgikas. Cieza 
de Lfeon sakė: “Nei audra nei 
kitoki atsitikimai negalėjo su
kliudyti pašto bėgiko ntet neap
gyventuose keliuose; bėgikui 
išbėgus, jo vietoj budėdavo ki
tas.”

Plentai ėjo smėlio dykumo- 
hiis, kalnais, datibomls, pelkes 
perskrosdavo pylimais, o šniok
ščiančias Upes — kabančiais 
tiltais. Kelias pasiekdavo net

Ilgų kelių tinklo įkufėjUs, ko-Irūs vieną Perii inžiUlėriąu^ 
kius turėjo tik Senoji Afoeri- tMoŠiurą, kūri remiasi tik stu-

klausimas yra pats įdomiausias 
ir kaip Europoj, taip ir Ame
rikoj, laikomas mažiausiai iš
tirtu. Buvusi inkų vals 
garsi tik dėl savo aukso ir 
galiau tik dėl jo shsilaukė 
kio baisaus galo.

Bet jos didybę išugdė 
auksas. Reikia stebėtis jų vals
tybine organizacija, kuri kiek-

to-

viršūnes 5 kilometrų aukštyje. 
Bet užtai plentai, jei tai iš vi o 
buvo galima, šimtus kilometrų 
eidavo be mažiausio vingio, nu
lenkdami kalnų ir klonių. Nuo 
smėlio ir sniego užpustymo ke
lius saugodavo molines sienos.

ka ir kokių mažai randame vi
soj žmohijos istorijoj, bUVo 
didysis irikds Huayna Kapakas 
(“jaunasis valdoVdS”, apie 
1480—1525 m.) nelaimingojo! 
Atahnalpos tėvas. Suprantama, 
kad ir anksčiau inkų valsty
bėj buvo daug kelių if plentų. 
Tačiau milžiniškos ilgų kelių 
sistemdš didysis p anas, kurie 
raitytusi pailgame valstybės i 
kūne, buvo suprastas tik pa-j 
skutiniųjų trijų didžiųjų inkų,i 
o įgyvertdintas tik paskutinio-j 
j’o it* g'al:ilgiausiojo. Taip tos1 
mus stebinančios pien ų lieka
nos buvo pastatytos dviejų 
kartų.

Nuo inkų valstybės a t radi-1 
mo ir 
m.) iki mlisų laikų stebimasi 
jų plentais. Ispanų istorikai 
juos lygino su septyniais seno
jo pasaulio stebuklais.

Tačiau neskaitaUt daugelio 
žavingų pasakojimų, iki šiol 
apie inkų plentus nėra pasiro
dę jokio rimto veikalo, išsky-

apiplėšimo (1532—1533

NAUJIENOS, Chicago, III. _______________________
kna ką nors spręsti ėpie inkų!sinėjilnai Ekvadoro įjūriuose, 
aikų istoriją, apie kūrią nėra buvo atliekami norint rasti in- 

■ ik<ę jokių užrašų. Per pusmetį] kų kultūros ir valdovų — in
kų, kūrusių Senosios Aiherikos 
istoriją — kilmės pradžią.

dijd’mlš it nėšutėikia ryškaus 
vAiždo. • • i

šiuo laiku vienas inkų plen
tais, — per yiką laikų nuo 1533 
iki 1937 metų! — yra ištyrinė
tas Šiaurės Amerikos ekspedi
cijos, kuri buvo atlikta lėktu
vais.

1937—1939 metais į ' Pietų 
Ameriką buvO suruošta kita, 
vokiečių archeologų '(senovės 
liekanų tyrinėtojų) ekspediei-

likučius galutinai ištyrinėti. 
Japujiuose buvo atrasta gerai 
išsilaikiusios ištisos plentų da
lys. Juk 400 mėtų niekas jaiš 
nesirūpino it UėprižiUrėj'd. Bėt 
nežiūrint to, kai kurie iš jų iri 
dabar naudojami autosiūikve- 
žiihių susisiekimui ar net 
įjungti į naujoviškas aiitostra- 
dų linijas.

Antras ekspejjicįjos Uždavi
nys buvo Kūcto, inkų sostinės 
rajone, Peru KoMiljeruose: iš
studijuoti gigantiškus senus tų 
vietų pastatus, kad butų gali-

ik<ę jokių užrašų. Per pusmetį 
bdvo ištyrinėta tapiė 50 švento
vių, tvirtovių, karaliaus dvarų, 
švehtų uolų ir olų. Keletas šių

archeoio-i^, j, Semaška 
gams buvo naujiena.

Ar tie patys tyrinėjimai tin
ka inkų kalbų kultūros kilme’, 
buvo bandyta išsiaiškinti su 
šiaurinės Peri) pajūrio iškase
nomis. Tuohii norėta susekti 
kultūros sroves, kurios beveik 
prieš 1000 metų slinko išilgai 
Pietinės Ainerikos vakarų pa
jūrio iš šiaūrė's į piėtUs ir pa
galiau vedė į Kucto, Senosios 
Amerikos didelės valstybės 
branduolio sudarymą.

Beveik visiškai išnykusiamel 
Pekatnamu mieste, kur dar 
joks archeologas nebuvo ieško
jęs jokių iškasenų, ekspedici
jos nariui pavyko rasti fco tur
tų ieškotojų išraustais kapais 
beveik neliestą gilų kapų lau
ką, kurio amžius siekia maž
daug 1400—1600 metų.

Visi tie darbai, taip pat ka-

Išvyksta Į Detroitą
Vežasi tikietų ir duonos

SLA 6-to apskričio sekreto
rius ir darbuotojas šios orga
nizacijos reikalais išvyksta su 
savo žmona pas dukrelę Alfre
dą Detroitan. Tenai mano pra
leisti laiką iki pabaigos seka
mos savaitės.

Penktad., birželio 20, 1941 <♦

/—................. 1 "..................
Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.

PAULINA RUSSIAN and 
TURK1SH BATHS

ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-;Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Masąage ir 
Movements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina’

Į A. F. CZESNA 
Sav. MASSACE

THE HOOVER C0
Sales—Service

Gal laimę kam nuveš?
P-as K. J. Semaška vežasi 

“Naujienų” namo fondo knyge 
les-tikietų praplatinti tarp sa
vo draugų; mat, gal kas iš det- 
roitiečių gaus 1941 Packard au
tomobili, kuris bus dovanotas 
“Naujienų” piknike liepos 27 d. 
Sunset Grove, Archer ir 135th 
3t., Lemont, I 
gali pašaukti 
Tuxedo 29470, 
Radnor.

1. Detroitiečiai 
vietos telefonu 

antrašas 6321

c $4850
(wtth your old tlaanar)

n

iH’T'

Garsihkitės “N-nose
MADOS

sienos ties Rio Amas-.

are common offenders

Plentais keliaudavo

ACH BEGINS
THE

WITH WHICH 
HE HOPES 
TO REACH 

jimMy AND

P-as K. J.

davo kelią
Tik dėka

pragyvenimo šaltinį ir užkirs- 
badui ir nedarbui, 
privalomos darbo

ir techniškiems dar-
Tie plentai tęsėsi per

buvo apsaugota įstatymais i 
remiama Šukiu “vienas už vi
sus”, buvo įmania toki dideJ 
darbai; ules dar šiandien jais 
stebimės: šventyklos, tvirtovės, 
karaliaus dvarai, kanalizacija, 
žemės ūkis. Tačiau viską vir
šija Senosios Amerikos sugebė- 

' jimas tiesti puikius, patvarius 
ir milžiniško ilgio plentus; jie 
priklauso didžiausiems visų lai
kų ir tautų žmogiškiems kultū
riniams 
banis. 
pailgai 
šiaurės 
magu, šiandieninėj Kolumbijo
je {šiauriau pusiaujo, iki Čilės 
pietų dviem pagrind.nėmis ar
terijomis: pajūrio plentu ii 
Koidiljerų kalnų plentu, ku
riuos kirsdavo skersiniai plen
tai. Vienas iš palikim ausiu 16 
šimtmečio istorikų, ispanas 
Cieza dc Lcon, kuris pats bu
vo keliavęs inkų plentais, Kol

pei 5080 kilometrų. Dienos ke
lionės atstume stovėdavo vals
tybiniai poilsio n.imai. Dides
niuose punktuese būdavo 
krautuvės, šiais pieniais ra tri
jų ir motorizuoto susisiekimo 
nebuvo. Nors Europoj, p s tū
lio kultūros lopšy, ratas buv. 
žinomas nuo seniausių laikų 
Tačiau Amerikoj nebuvo bras
tas; arklių ten taipgi nebuvo, 
krovinių nešiojimui buvo nau
dojamas patvarus gyvuliai la
mos.

sami neštuvuose. Dažnai plcil 
tais skubėdavo pašto beg k ii. 
Pašto tarnyba buvo taip pui
kiai s-lorganizuota, kad p rmai- 
siais ispanų valdymo metais

į Liję, naują ispanų sostinę, 
atbėgdavo per keturis kartus 
trumpesnį laiką negu tai atlik
davo raiti ispnnai. Kucto-Kto 
keliu ten ir atgal, apie 4500 k 
lonietru. isban” žiniomi . p 
tas bėgiku bu’dev > atneš m • 
per 20 (‘ienų (kai kur mrašy-

JACK SWIFT

VVHO ARE
STlLL HOLDING 

THE FORT 
IN THE

Semaška dirba 
kaipo salesmanas pas Ch. Maro
kas Baking Co. Važiuodamas 
atostogoms, vežasi ir Marozo 
plikytos ir baltos duonos į Det
roitą, nes, girdi, “aš kitokios 
duonos valgyti nemyliu, o be 
tos duonos, — tai bučiau alka- 
na^atoslogose”.

Gerų atostogų pp. Šernas- 
kams. —Draugas.

LIPSKY’S MUSIC 
STORE

493fi W. 14th 81
Tek CICERO 1329

DYKAI! Apskaičiavimas 
Išbandymas Namie.

Nauja vertybė garsiajam valy
tuve su Air-Cushioned vibration 
for embedded grit. Naujausi pa
rankamai — pagrindinė Hoover 
savybė. Atsilankykite arba tele- 
fonuokite, kad parodytų namie. 
Išvalymui įrankiai kaštuoja ma
žiausia.

LIEPOS

TwCTWEEKS AND NO ; 
WORD. LET US G1ET 
THE AURORA AND 
RAID THIS EVIL NEŠT.

RED — ITCH Y- SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą! 
Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! “mm.
Visose vaisti- ŽEMO
nese .................

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

■H

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivc 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by pžirtial platės and den- 
turės freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lšmbert Pharmacal Co., 
Si. Louis, Mo.

Be f ore Any D ate Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sueeter.

RIGHTOI DLL 
OiSmanTLE THE 
VVIRELESS AT 

ONCE .

JIMMV ANO THE 
.t&IVCN U P THE.UR

No. 4766—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 4$ ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškui reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia {dedu 15 centų Ir praiau
atsiųsti man pavyad) No
Miero*

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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A. D. Ficke

VIEŠPATIES ANGELAS
Louis Ir-Vėl Apgynė Čampijonatą Ir visi bėgo lauk iš posėdžių

Ir atskrido iš dangaus Vieš
paties Angelas. Atskrido jis 
liepsnojančiais sparnais, o jo 
akyse žėrėjo saulės spinduliai.

Skrido jis oru, kaip ugnies 
pašvaistė, visur viską nušvies
damas kaip vidurdienį, ir tie, 
kuriems teko sėdėti unksmėje, 
nustebę, kėlė aukštyn galvas.

Žmonių širdyse buvo nusi
stebėjimas ir sąmyšis.

Angelas tris kartus apsisu
ko aukštumoje ir nusileido ka
riškoje akademijoje.

Tris kartus papūtė jis savo 
trimitą. Jauni kariūnai, išgirdę 
trimitą, skubiai ir tvarkingai 
išsirikiavo.

Ir Angelas nusišypsojo jų 
jauniems ir gražiems veidams, 
ir pratarė į juos skaidriu dan
gišku balsu:

—Nebesirūpinkite, aš atėjau 
į žemę paskelbti visiems žmo
nėms stebuklą ir didžiojo Die
vo įsakymą!

—Galybių Viešpats įsako, 
kad daugiau žemėje nebebūtų 
kariuomenių, kad nebebūtų ka
rų, kad žmonės nebežudytų sa
vo brolių žmonių!

-Nuo šiol žmogus turi my
lėti savo brolį žmogų, ir visur 
bus amžinoji laika!

—Eikite iš čia į savo namus 
ir bukite laimingi!

Kariūnų vadas griežtu balsu

sukomandavo:
—Taikyk!., šauk!..
Angelas paskubom pakilo 

orą ir nuskrido.
— o —

Sekdamas mažiausio pasi
priešinimo kryptimi, Angelas 
skrido paupiu ir, urnai apsidai
ręs, žaibo greitumu nusileido 
prie didžiulio pastato, kur tuo 
metu vyko garsi politikos va
dovų konferencija. Nusileido 
jis scenos viduryje ir pratarė 
galingu dangišku balsu:

—Taika jums! Viešpats at
siuntė mane pas jus, kad pra
neščiau didžią naujieną!

—Viešpats įsako, kad liau
tųsi jūsų nesutikimai kartą ant 
visados!

—Viešpats įsako, kad nebūtų 
daugiau skriaudos ir išnaudoji
mo, kad nebūtų galingų ir silp
nų, skriaudžiamų ir skriaudė- 
jų-1

kad žino
nes patys save valdytų, 
niekas kitas jų nevaldytų!

—Todėl džiaugkilės ir 
binkite Viešpatį!

Keturi rangovai, du fabri
kantai, du direktoriai ir šeši 
aukšti valdininkai skubiai už
šoko ant scenos ir puolė Vieš-

DOCTOR'S AMAZING 1101)10
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused) 

H V KVA

spėjo pakilti ir spruko iš sce
nos pro lubas...

— o —
Angelas pagalvojo minutė’ę 

ir tuoj žaibo greitumu nuskri
do į Japoniją. Ir ten ėmė šauk-

NAUJIFNU-ACME Teleph'”'
Joe Louis išmušė savo oponentą Billy Conn, 13-1 am 

raunde jų rungtynių už pasaulinį sunkiojo svorio titulą, 
New Yorke trečiadienio vakare. Iki “nelaimingojo” try
likto raundo, Conn, kuris yra 25 syarais lengvesnis už 
Detroito negrą, gana gerai atsilaikė ir kelis raundus lai
mėjo taškais.

— o —
Ir Angelas dabar galvojo:
—Gal aš juos perdaug išgąs

dinu? Gal jie patys savęs išsi
gąsta ir nebesusivokia? Gal 
įeiktų panaudoti kitokias prie
mones?

Ir įžengė jis tyliai pro di
džiąsias duris į salę, kur buvo 
Gydytojų, Draugijos metinis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo garsiausi ir didžiausi spe
cialistai. Angelas pasijuto čia 
kaip namie tarp saviškių.

Išklausęs kelias specialistų 
paskaitas apie stoką pažangos 
vėžio ligos tyrinėjimų srityje, 
stebėjosi su kitais specialistais 
iš garsaus daktaro Joneso pra
nešimo, kad vienas 98 metų 
amžiaus ligonis gyveno trim 
valandom ilgiau, negu butų gy
venęs, kai jam įleido po oda 
heliumo dujų; stebėjosi dar ir 
kitų gydytojų aiškinimais, kad 
paprasta sloga ir yra tiktai pa
prasta sloga. Po to Angelas ry
žosi čia pat pranešti tiems su
sirūpinusiems mokslo vyrams, 
kad visi jų rūpesčiai jau baig
ti. Nesikeldamas iš savo vietos, 
pratarė skaidriu, tyru, kaip 
krikštolas, dangišku balsu:

—Aš esu Viešpaties Angelas 
ir skelbiu jums, kad visa, ko 
jus ieškote, seniai išaiškinta ir 
sutvarkyta!

Atsistojo storas kunigas de
kanas ir atsiliepė:

—Aš siūlau, kad tuojau bu
tų teisiamas anas musų brolis 
už ereziją ir atskalūnišką kal
bą!

—Bet aš juk esu Dievo An
gelas! — teisinosi Angelas.

—Tai dar blogiau! Ir dar 
siulau, kad nebūtų duota spau
dai žinių apie šį begėdišką ir 
bedievišką įvykį!

Visi kunigai vienbalsiai pri
tarė savo dekano Žodžiams.

Angelas nusilenkė iš aukšty
bių, pratardamas:

—Sudie, broliukai!..
Ir išskrido jis pro stogą. Ku

nigai, išgąsdinti jo liepsnojan
čių sparnų, ėmė klykti:

—Deda! Dega!
—Ir skelbiu, kad daugiau 

nebebus žemėje skausmų ir li
gų, nebebus kimo negalavimų 
ir mirties!

—Nes Viešpats Danguje pa
tvarkė taip: jei bus žemėje 
nors vienas žmogus, kurs visa 
savo širdimi norės, kad piktas 
butų pašalintas, taip ir įvyks: 
piktas bus pašalintas!

—Toks yra Viešpaties žodis, 
tokia
skelbiu!

Toliau 
kalbėti, 
medikas

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai 

83 ir Kean Avė., WHlow Springs
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8p ..

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Jo Valia, kurią jums
Džiaukitės!

angelas nebegalėjo
Greta sėdėjęs jaunas 
studentas griebė An-

Modern Roofing 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—

toje jį pasmaugė.

COAST 
TO 

COAST!
No matter what vou’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irntationa, 
here's an amazingly successful doc- 
tor's formula—powerfully soothing 
Liauid žemo—wnich quickly relievea 
Itching soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 yeara continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

—Džiaukitės! Džiaukitės! Ne
šu jums geras žinias!

—Nuo dabar kinai liausis 
nebekentę jūsų. Ir jie ir jus 
gyvensite greta vieni kitų, tai
kingai, broliškai susitardami, 
ligi pasaulio galo! Amen!

Generolas Ma(sumoto Koširo 
pats nutaikė prieš Angelą pa-

Bet Mussolinis susiraukė ir 
šuktelėjo:

—Tokių dalykų man nerei
kia! Mano krašte draudžiama 
kalbėti apie taiką!

tuo budu sudaryti palankią 
nuotaiką. Ir prabilo šiais žo-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

I

I

I
i 
I:

3 
3

nusiminė ir pakilo vėl skristi.
Ir atskrido jis j 'Italiją. Ir 

čia sušuko didžiu dangišku bal
su:

—Klausykite! Klausykite!

kietiją, prisimindamas sau ge
rus savo bičiulius vokiečius 
danguje — muziką Bethoveną, 
poetą Goethę ir keletą kilų 
garsenybių. Ir tikrai Angelas 
norėjo kalbėti su vokiečiais. 
Bet štai išėjo pro duris Adol
fas Hitleris. Angelas tik pasi
žiurėjo į jo veidą, nusisuko ir 
nuskrido toliau.

— o
Angelas tarėsi 

pradėjęs savo 
darbą. Tai jau

ne iš to galo 
pasiuntinybės 

jo kaltė. Pa
skraidė šiek tiek be tikslo, pa
sisukinėjo erdvėse ir vėl ryž:>-

Turtas Virš $6,000,000.00 |

Apart Apsaugos, Turime (M TE nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ Virš O* I JjUUU.UU

s

2

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

COPR. 19*0, NE6DLGCRAFT SGRVICE, INC

EMBROIDERED CLOTH PATTERN 2710
No. 2710—Išsiuvinėta staltiesė.

žila________ and
LOAN ASSOClATIONoFCiucago
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 11M

Atskrido jis į garsų miestą, 
kur tuo metu vyko Metinė Ad
vokatų Tarybos Konvencija. Ir 
jis prabilo į advokatus:

—Klausykite! Atvykstu pas 
jus paskelbti Viešpaties, kurs 
yra jūsų Dievas, malonę!

—Jis įsako, kad daugiau ne
bebūtų nusikaltimų, kad nebe
būtų ginčų ir bylų!

—Viešpats įsako, kad žemė
je butų panaikintas neteisėtu
mas, tad nebebus jau priežas
čių, dėl kurių žmonėse kiltų 
nesutikimai, ir dėl kurių brolis 
bylinėtųsi su broliu!

—Nuo dabar visi žmonės 
matys teisėtumo grožį ir kilnu
mą, ir eis visada teisėtumo ke
liu!

—Eikite sau į savo namus 
taikoje ir ramybėje, nes jūsų

Advokatų Tarybos Pirminin
kas paraudo ir ėmė šaukti:

—Policija! Policija! Išmeski
te tą Angelą iš posėdžių salės: 
Jo kalba yra kriminalinio nu
sikaltėlio kalba!

Angelas atsiduso, nusilenkė 
priėjusiam prie jo polic’jos 
nuovados viršininkui, pakilo 
ant savo liepsnojančių sparnų 
ir išskrido pro atdarą posėdžių 
salės langą.

---O---
Angelas sužinojo kad viena

me mieste prasidėjo skait in- 
gas kunigų susirinkimas. Nu
vyko jis pas kunigus. Jo būti 
sąžiningo ir darbštaus angelo, 
nesigailėjusio iniciatyvos ir 
triūso.

čia jis nenusileido ant sce- 
nos, bet skraidė palubyje, švel
niai mosuodamas savo liepsno
jančiais sparnais. Jis tikėjosi

—Taika jums, mylimieji bro
liai, Viešpaties vynyno darLuo 
tojai! Esu Viešpaties atsiųstas 
pas jus!

—Ir skelbiu jums, kad visi 
jūsų darbai jau baigti. Dabar 
po visų darbų jus galite pasil
sėti vynmedžio ūksmėje, 
si jūsų troškiniai bus 
kinti!

—Nes Viešpats paėmė

4030
Archer Avė.

PASKOLA^-"'--" ! n VIIV L FĮ išmokėjimais . 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų 

2202 W Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kazanauskas. Sec.

Tvmss $1,000,000-00

ir vi- 
paten-
. iį savo 

rankas visus jūsų darbus, ir Jo 
Valia bus išsipildžiusi!

—Jei Jo Valią ją, kad neti
kintieji neįtikėtų, jie ir

—Todėl jus, gerieji jo 
no darbuotojai ir tarnai, 
sau prie naudingesnio 
laukuose, arba namuose, 
prie arklo ar prie

vyny- i 
eikite 
darbo 
arba 

arklo ar prie žvejybos 
, dirbkite ir savo darbu 

garbinkite Dievą ir Jo padarą 
žmogų! Viešpats tarė savo žo
dį. Ir ateityje Jis pats rūpinsis 
visomis savo tikybomis, pasi
rinkdamas sau tas, kurios Jam 
geriausiai patinka!

MADOS

VlRginia
1515

3451 
Archer Avė.

Tel.
VlRginia 

2332

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

Vardas

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Adresas

Telefonas

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai- 

'čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Aš esu ūžinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais X (nėra 
prievolės):
□ Apšildymu
□ Plumbingu

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING ŠUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.
Telefonas ATLANTIC 4290.

Ae

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirupink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

No. 4696—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 
32, 34, 36, 38. 40 ir 42.

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

1.1 11 .........................

NAUJIENOS Patiem Dept

No. 2710 atsiųsti maa pavyzd} Na

(Vardas ir pararti)I Vardas ir pavardė
(Adresas)

RAKANDŲAdresas

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT

| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

■■—...

Rašom visokią Apdraudą
S|A| is t. R Y P K E VI Č I A gyvasties

V ~1739'SO~HALSTED STREET APVOGIMŲ
(NAUJIENŲ NAME)
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.'
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, UI. Telefonas Canal 8500.

Chicagoje—paštu:
Metams .....  $8.00
Pusei metų _________    4.00
Trims mėnesiams__________2.00
Dviem mėnesiams —.. ....... 1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei ............. . .............. _ 18c
Mėnesiui ................................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ..... ................... $6.00

Pusei metų ___  3.25
Trims mėnesiams _____  1.75
Dviem mėnesiams -.........   1.25
Vienam mėnesiui ________  .75

Užsieniuose:
Metams ........  — $8.00
Pusei metų .... ................... — 4.00
Trims mėnesiams .... ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Turky-nacių sutartis
Turkija yra nekariaujanti Britanijos sąjungininke, 

bet ji pasirašė draugingumo sutartį dešimčiai metų su 
Vokietija, šitoje sutartyje turkai ir naciai pasižada vie
ni kitų nepulti ir nepadėti tiesioginiu arba netiesioginiu 
budu priešui, kuris pultų vienus arba kitus.

Londonas dėl šitos sutarties nėra susirūpinęs. Ma
tyt, jisai yra įsitikinęs, kad ji nėra atkreipta prieš Ang
liją. Jeigu ne prieš Angliją, tai prieš ką?

Kai kurie spėja, kad sutartis yra atkreipta prieš Ru
siją. Hitleris stato kokius ten reikalavimus Sovietų Są
jungai ir jai grasina. Kuomet jisai užtikrino sau Turki
jos neutralumą, tai jisai gali smarkiau spausti Maskvą.

Ar šitokia sutarties interpretacija yra teisinga, pa
rodys ateitis.

Bet kodėl Turkija pasirašė draugingumo sutartį su 
Anglijos priešu? Tiesą pasakius, turkai jau seniai turė
jo stoti į karą prieš Vokietiją — kai tik ši įsiveržė į Vi
duržemio jurą. Tokį susitarimą jie turi su Anglija. Bet 
ligi šiol jie buvo neutralus. Dabar jie pasižadėjo Hitle
riui būti neutralus per 10 metų.

Viena yra aišku, tai — kad Turkija nori išvengti ka
ro. Sakoma, kad ji neturi pakankamai ginklų. Ypač jos 
aviacija esanti silpna. Anglai nestengia jai ginklų ir lėk
tuvų prupinti, nes jie ir sau nepasigamina jų kiek reikia. 
Ir anglai, ir turkai laukia pagalbos iš Amerikos. O ligi 
pagalba ateis, Turkija stengiasi išlošti daugiau laiko.

Ateinančiais metais ji, gal būt, ims kalbėti su Hit-1 
leriu kitaip. 
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Balsavimai dirbtuvėj

šešiose International Harvester kompanijos dirbtu
vėse darbininkai slaptu balsavimu rinko savo “derybų 
atstovus”. Dviejose dirbtuvėse dauguma balsavo už Ame
rikos Darbo Federaciją, dviejose — už CIO; o likusiose 
dviejose turės būt padaryti perbalsavimai, nes nė viena 
unija negavo daugumos. '

Tokiu budu darbininkų balsai pasiskirstė beveik ly
giomis. Bet, paėmę balsus, paduotus už vieną arba už 
antrą uniją visose šešiose dirbtuvėse, randame, kad Ame
rikos Darbo Federacija nugalėjo CIO. Už Federaciją pa
duota 7,964 balsai, o už CIO — 7,029.

Tai yra reikšminga. Dar visai neseniai industrinių 
unijų šalininkai sakė, kad milžiniška dauguma darbinin-’ 
kų International Harvester kompanijos įmonėse stoja už 
CIO. Bet pastaruoju laiku CIO sukėlė prieš save dauge
lio darbininkų nepasitikėjimą, kadangi į industrinių uni
jų vadovybę įvairiose vietose įsiskverbė komunistai. Dar
bininkai numano, kad Stalino pakalikams jų gerovė ne
rupi. Darbininkų streikai komunistams tarnauja, tiktai 
kaipo “revoliucinė gimnastika”.

Jeigu CIO viršininkai to Maskvos šlamšto iš savo 
unijų neiššluos, tai tokių nepasisekimų jos turės ir dau
giau. 

»

Belgijos darbininkai streikuoja
Belgijos žinių agentūra Londone praneša, kad vo

kiečių okupuotoje Belgijoje streikuoja 125,000 darbinin
kų. Streikas prasidėjo Liege’o kasyklose ir tarp gatve- 
karių darbininkų, paskui persimetė į audimo pramonę5 
Verviers’e. Darbininkai reikalauja didesnių maisto por
cijų ir algų pakėlimo 25 nuošimčiais.

Belgijos pramonę dabar kontroliuoja vokiečiai, to
dėl tas streikas reiškia atvirą darbininkų pasipriešini
mą okupantams.

Gandai apie Pabaltijos kraštus
Jau kelintas kartas užsienio korespondentų telegra

mose yra minimi Pabaltijo kraštai. Dažniausia apie juos 
kalba pranešimai iš "Švedijos.,

Vakar vienoje telegramoje iš Stockholmo buvo pa
sakyta, jogei Hitleris reikalauja, kad bolševikai krausty
tus! iš Besarabijos, Pabaltijo valstybių ir tų Suomijos 
sričių, kurias Stalinas gavo po karo su suomiais.

Suomiai tiems gandams deda daug svarbos, nes jie 
jau mobilizuoja savo armiją, norėdami būti pasiruošę, 
tam momentui, kada naciai susipiaus su bolševikais.

KROATIJA
Užkariavę Jugoslaviją, vokie

čiai sudarė iš šiaurinės jos da
lies tariamai nepriklausomą 
kroatų valstybę* Kroatijos Val
džios priešakyje stovi Dr. Aute 
Pavelič. šiomis dienomis “va
das” Pavelič pasirašė sutartį su 
“ašies” valstybėmis — Vokieti
ja, Italija, ir Japonija.

Koki Kroatijos santykiai su 
naciais, galima spręsti iš to fak
to, kad ji turėjo pasižadėti raš
tu, jogei 50,000 kroatų darbi
ninkų bus pasiųsti į Vokietiją 
dirbti amunicijos dirbtuvėse. 
Kroatijoje Hitleris gauna vergų 
savo karo pramonei.

NORI UŽDRAUSTI KO
MUNISTŲ JUDĖJIMĄ

Beveik trys ketvirtadaliai 
žmonių Amerikoje mano, kad 
turėtų būti išleistas įstatymas, 
draudžiantis stoti į komunistų 
partiją. Kad toks yra publikos 
nusistatymas, rado ankieta, ku
rią pravedė Viešosios Opinijos 
Institutas (The Gallup Poli).

Tame balsavime buvo stato
mas šitoks klausimas žmonėms:

“Ar jus manote, kad turi 
būt uždrausta įstatymu būti 
komunistų partijos nariu šio
je šalyje?”
Iš tų, kuriems šis klausimas 

buvo pastatytas, atsakė: “Taip”

nuomonės nepareiškė 7%.
Įdomus dar yra tas faktas, 

kad turtingosiose klasėse pasi
rodė mažiau komunistų priešų, 
negu tarp beturčių. Pačiuose 
turtingiausiuose sluoksniuose 
pasisakė už draudimą priklau
syti komunistų partijai 70%, o 
prieš 28%< Vidutinio turto 
sluoksniuose7pasisakė už 71%, 
o prieš 24%. Tarp neturtingų 
žmonių balsavo už 72%, o prieš

nedarė ir, kuomet Hitleris pra
dėjo skersti žydus ir galabyti 
savo politinius priešus. Ar pa
dorus žmogus tylėtų ir nedary
tų nieko, matydamas, kad jo 
kaimynas savo namuose žudo 
savo šeimos narius arba veisia 
choleros bacilas, kuriomis gali 
būt užkrėsta visa apielinkė?

Tradicinis demokratijų paci
fizmas. Socialistai ir kiti pažan
gus žmonės per metų metus 
skelbė neapykantą karui, kovo
jo prieš ginklavimąsi ir reika
lavo taikos. Tai buvo pagirti
nas nusistatymas — teorijoje. 
Bet tuo pačiu laiku, diktatoriai 
ginklavosi ir darėsi vis labiau 
ir labiau pavojingi žmonijai. 
Kai diktatoriai pradėjo savo ag
resijos žygius, demokratijos

I

buvo užkluptos nepasiruošu
sios. Kokios to pasėkos, šian
dien visi mato.

Demokratija turi šitas savo 
klaidas suprasti ir ateityje dau
giau jų nedaryti. Tiesa, kad 
tautoms reikia pripažinti teisę 
spręsti savo likimą, bet ši teisė 
turi savo ribas. Jokia tauta ne
gali daryti to, kas kenkia kitos 
tautos reikalams. Kur susiduria 
dviejų tautų interesai, tai klau
simas negali būt sprendžiamas 
vienos tautos valia.

Taip pat ir su nesikišimu į 
vidujinius kaimyno reikalus. 
Kaip yra neleistina žmogui sa
vo namuose daryti kriininališ- 
kus darbus, taip negali būt pri
pažinta absoliutiška laisvė ir 
tautai savo vidaus politikoje.

Dogmatiškas pacifizmas irgi 
subankrutavo, šiandien milijo
nai žmonių, kurie skelbė nea
pykantą karui, imasi ginklo 
prieš hitlerizmą, nes jie mato, 
kad kitokios išeities nebėra.

DIDYSIS BUITIES RATAS

KAS, KUR IR KAIP

Šitos skaitlinės rodo, kad 
darbo žmonėms komunistai at
rodo pavojingesni, negu turtuo
liams. Iš tiesų, kęmunistai, kai
po demokratijos priešai ir žiau
raus despotizmo rėmėjai (da
bar jie remia ne tik Staliną,

žalos padaryti darbininkams.

DEMOKRATIJOS YDOS
Demokratija turi stambių y- 

dų. Jeigu jų nebūtų, tai totali
tarinės diktatūros nebūtų turė
jusios galimumo įsigalėti kuo
ne visose Europos šalyse ir į- 
traukti pasaulį į naują karą.

Kokios tos ydos?
Vienas rašytojas New Yorko 

laikraštyje “Socialističeski Vest- 
nik” nurbdo šitokias ydas:

“Tautų apsisprendimo teise”. 
Tai yra vienas iš svarbiųjų de
mokratijos principų. Jisai yra 
aiškus ir teisingas: kiekviena 
tauta turi teisę spręsti savo li
kimą. Bet demokratijos šalinin
kai padarė iš jo absurdą, aiš
kindami jį taip, kad kiekviena 
tauta gali elgtis kaip tinkama. 
Šitą tautų apsisprendimo prin
cipą atkreipė prieš demokrati
jas aršiausieji jos priešai —» 
pav. Hitleris, kuris reikalavo 
Čekoslovakijos Sudetams “apsi
sprendimo”.

“Nesikišimas į vidaus reika
lus”. Tai antras populiarus de
mokratijos šūkis. Jisai yra pa
remtas sveika mintim: kultū
ringo žmogaus pagarba savo 
kaimynui. Bet ir jis tapo paver
stas nesąmone. Kai Rusijos bol
ševikai žudė savo oponentus, 
tai Europos demokratijos ne
matė reikalo kištis. Jos nieko

KAS KALTAS DĖL ŠUO- i mas aųglų mokslininkas ir žur-
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šlykštesnių gaivalų, kaip ko- 
munaciai pasaulis, tur būt, nėra 
matęs. Jie pasižymi kažkokia 
dorovine atrofija (išsigimimu).

Nėra tokio kriminalinio dar
bo, kurio nepateisintų 
šliužai, jei tik tą darbą 
“saulė” Stalinas. "

Kai Hitlerio armija
Lenkiją, tai šliužas Andrulis vi
sam svietui pareiškė, kad, gir
di, musų nusistatymas aiškus: 
mes remiame Lenkiją, kadangi 
Vokietija yra agresorius.

Tada Stalinas jau buvo pasi
rašęs sutartį su Hitleriu. Tačiau 
nei Andrulis, nei kili šliužai ne
tikėjo, kad| Stalinas virs šaka
lu ir visiškai pribaigs Lenkiją.

Netikėjo ir “rėmė” Lenkiją. 
Bet vos tik raudonoji armija 
(lyg tas biaurus šuo, kuris iš 
pasalų kanda) įsiveržė į Lenki
ją ir ją apiplėšė, kaip visi šliu
žai susimetė teisinti Maskvos 
nepateisiiia’h'ią žygį. “Užmiršo” 
jie, kad šiuo atveju agresorius 
buvo Stalinas. “Užmiršo”, kad 
vos tik prieš keletą dienų jie jš-

musų 
atlieka

nalistas, savo knygoje “Invasion 
in the Snow” aprašo daugybę 
atsitikimų, kaip bolševikų bom
bonešiai griovė ir naikino kai
mus ir miestelius, kurie netu
rėjo mažiausios militarinės reik
šmės.

karo veiksmus Langdon-Davics 
įvertina taip:

“With commendable per-

alyse the economic activity 
of the Finnish civilians. That 
a ceutain number of men, 
women and children were 
destroyed biologically as wel 
as economically was really 
to be regarded as an act of 
God”.

Kas Varo Gyvatos Judėjimą, 
Kalbėdamas apie gyvas bu- ‘ 

tybes, be žmonių ir gyvulių, 
turiu galvoj ir augalus, kurie 
gyvena lygiai taip, kaip ir 
mes. Augalo kūnas sudarytas 
iš tų pačių mažutyčių ląstelių. 
Tos ląstalės yra gyvos staty
bos plytos, iš kurių kiekvienas 
organizmas sustatomas ir su
rišamas. Ir augalai, kaip ir 
gyvuliai minta, auga, kvė
puoja, dauginasi.

Esminis gyvybės pasireiški
mas — veiklumas. Negali bū
ti jokio veiklumo be energijos 
išeikvojimo. Visi gyvi organiz
mai savo veiklai eikvoja mil
žiniškus energijos kiekius.

Mes ir visos kitos gyvos bū
tybės energiją gauname iš 
maisto. Turint galvoj įvairu
mą tų visų medžiagų, kurias 
kaip maistą suvartojame, at
rodo, kad tik žole maitinamės, 
t. y., kad visas musų maistas 
yra arba tiesiog žolė arba pa
reina iš žolės. Duona, kuri ke
pama iš rugių ar kviečių, yra 
ne kas kita, kaip tik žolė. 
Sviestas irgi žolė, tik jai kar
vės ar ožkos organizmo duo
tas kitas pavidalas. Ir kum
piai, ir dešros yra žolė, nes 
jie gaunami iš mėsos kiau
lių ar jaučių, kurie žole min
ta. Kaip su žuvimis? Tas pat 
—žuvis ėda arba mažesnes už 
save žuvis arba kirminėlius, 
kurių maistas — smulkus, ne
įžiūrimi žali augalėliai ir 
tikros algių rūšys. Kad 
liau išsireikščiau, vietoj 
siog tvirtindamas, kad

ekonominis 
pasunkėjo, 

‘kulturingų-

žole, geriau pasakysiu

remti.
Toks jau šliužų likimas.
Stebėdamas savo partnerio 

Hitlerio pasisekimus, panūdo ir 
Stalinas praplėsti savo imperi
jos sienas ir išvaduoti Suomijos 
“liaudį”. Kai suomiai pasiprie
šino vaduojami, tai “karžygiš
ka” raudonoji armija ėmė mar
guoti. Maskva tikėjosi, jog ga
lingoji ir nenugalimoji raudo
noji armija suomius kepurėmis

ir

ka

Tačiau mažas kupstas beveik 
didelį vežimą neapvertė. Vos- 
ne-vos tas vežimas Sovietų Są
jungos pavidale (atsilaikė 
šiaip taip įveikė Suomiją.

Tai buvo. Piro pergalė.
Kaip žinia, senovės Epiro

ralius Piras (Pyrrhus) po vie
nos įsavo pergalės pareiškė: 
“Dar viena tokia pergalė ir aš 
neteksiu visko.”

Nuostoliai buvo tiek dideli ir 
armija tiek, sukrėsta, jog Piras 
nesitikėjo galutinai isavo priešą 
sutriuškinti, ir todėl pasitenki
no tuo, ką galėjo gauti.

Lyginai taip pasielgė ir Mas
kva: negalėdama Suomijos pa- 
klupdyti, ji pasitenkino jos api
plėšimu.

Bet jei Maskvos imperija to 
karo buvo pusėtinai sukrėsta, 
tai ką jau bekalbėti apie Suo
miją, kurios teritorijoje ėjo 
mūšiai, kurios miestai, mieste
liai ir kaimai buvo bombonešių 
“kultūrinami” bombomis.

John Langdon-Davies, žino-

Bet koks yra reikalas ^Hitleriui vyti bolševikus iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos? Neseniai jisai iš tų kraštų 
atsiėmė vokiečius. Visai nelogiška butų jam tenai dabar 
vėl skverbtis,

Po trijų mėnesių sunkios ir 
įtemptos kovos, suprantamas 
daiktas, Suomijos 
gyvenimas labai 
Reikėjo atstatyti
jų” bolševikų sugriautus mies
tus, miestelius ir kaimus. Jos 
ekonominis gyvenimas pasun
kėjo dar ir dėl to, kad ji liko 
“saulės” Stalino apiplėšta.

Tai tokie yra faktai.
Bet “Laisvės” ir “Vilnies” ko- 

munaciai verkšlena, kad Suo
mijos liaudis dabar kenčianti 
didelį vargą, kad jos skolos ne
paprastai padidėjusios.

Tai tiesa. Tačiau kodėl tie 
šarlatanai nepasako, kas tą var
gą Suomijos liaudžiai užkorė?

Kol Suomija nebuvo susidu- 
rusi su “saule’’ Stalinu, tol jos 
liaudis vargo nežinojo. Tatai 
gali patvirtinti koinunacių gar
binamas prof. Vytautas Bacevi
čius, kuris rugsėjo 1 d. 1939 m. 
iš Helsinkio “Lietuvos Žinioms” 
parašė savo įspūdžius iš Suomi
jos. Tie įspūdžiai buvo įdėti į 
“Lietuvos Žinių” Nr. 149 (rugp. 
5 d. 1939 m.).

Štai kelios ištraukos iš 
spūdžių:

lų į-

labai 
nėra

“Suomių kultūra 
aukšta. Suomijoje visai 
analfabetų! Pačių suomių 
tvirtinimu, kultūra ir bend
rai visas suomių gyvenimas 
esąs žymioj švedų įtakoj.

“Įdomus ‘ma’sėms’ patogu
mas — puikios geležinkelio 
stoties I ir III klasės restora
nai, kur pati publika nusi
pirkus kasoje atitinkamas 
korteles save aptarnauja, čia 
galima labai pigiai pietauti ir 
pusryčiauti ir atsigerti pui
kios kavos, kurios puodukas 
kainuoja 1 markę 25 pennia 
— 13 lietuviškų centų. Hel
sinky viskas pigu. Batai (ele
gantiški) nuo 10 iki 14 litų. 
'Čia yra milžiniškas, univer
salus magazinas Stockman, 
kaip Vakarų Europos did
miesčiuose.”
Tai taip atrodė gyvenimas 

Suomijoje prieš pat tą laiką,

ti sudėtingomis organiškomis 
medžiagomis tinkančiomis jo 
gyvybei palaikyti.

Viena žinomiausia maisto 
medžiaga — krakmolas, kurį 
mes tik iš augalų gauname. 
Žalias augalas krakmolą gau- 
mina iš vandens, siurbdamas 
jį šaknimis iš žemės, ir ang- 
liarukšties, kurią jis iš oro pa
gauna savo lapais. Vanduo 
medžio kamienu patenka į la
pus, kurie, lyg kokie chemiš
ki fabrikai, jį drauge <su ang- 
liarukštimi paverčia krakmo
lu ir cukrumi. Tai yra augalo 
paslaptys, kurios mokslas iki 
Šiol dar neišaiškino.

Sunku suvokti tą gamybos 
eigą, kurią vykdo augalo la
pai. Vis dėl to pamėginsiu jį 
pavaizduoti. Pav., nukirskime 
medį ir džiovindami išgarin
kime iš jo vandenį. Apie pusę 
jo svorio sudarys anglinės me
džiagos, kurias lapai pagami
na iš ore esančių angliarukš- 
ties dujų. Jeigu musų išdžio
vintas medis srevia 5 tonus, 
tai 2,5 tonų anglies medžiagų 
turėjo susidaryti iš maždaug

tam 
tikš

ti e- 
pa- 
yra 
kad

jis savo pirmine kilme yra ža
li augalai.

Ir gyvuliams maitinimasis 
žole turi didžiausios svarbos. 
Tiesa, plėšrieji žvėrys ir pauk
ščiai minta ne žole, bet mėsa. 
Pav., liūtas ar tigras drasko 
elnius ar antilopes, auksinis 
erelis — kiškius. Tačiau šie— 
elnias, antilopė, kiškis — yra 
žolėdžiai. Taigi plėšrieji gyvu
liai šiuo atžvilgiu nėra išim
tys, bet jie tik nustumti viena 
ar dviem pakopomis žemiau.

Žymiausias skirtumas tarp 
abiejų gyvų būtybių grupių— 
gyvulių ir augalų — pasireiš
kia skirtingame maitinimosi: 
gyvuliai daugiausia maitinasi 
kietu maistu, augalai — skys
tu ir dujišku. Įdėkime tulpės 
ar hiacinto bulvelę į stiklinę 
vazą su vandeniu. Kuriam lai
kui praėjus, ji išleis šaknis, 
dicglelį, išskleis lapų vainiką 
ir net sukraus gražų žiedą. Iš 
nieko ji to nepadarys, bet iš 
maisto, kuris iš dalies sukrau
tas pačioje bulvelėje, iš dalies 
gaunamas iš vandens. Tai 
keistas, bet drauge ir papras
tas gamtos vyksmas, kai au
galas paprastas žalias organiš
kas medžiagas, paimtas iš 
vandens ir oro, sugeba pakeis-

kai “saulė” Stalinas rengėsi jos 
liaudį “laisvinti”. Jei jam butų 
pasisekę tą “laisvinimo” aktą 
įgyvendinti, tai šiandien suo
miai butų buvę išlaisvinti ir 
nuo savo žemės, ir nuo savo na
mų, ir nuo kitokio buržuaziško 
turto, o jų krašte šeimininkau
tų maskoliai, kaip jie šeiminin
kauja Pabaltijo valstybėse.

Savo knygoje “Finland For- 
ever” Hudson Strode apie suo
mius sako:

“I saw a people able to do
betraycverything except

their honor.”
Suomiai yra ryžtingi žmonės. 

Visokių Paleckių pas juos kaip 
ir nebuvo. O jei ir buvo vienas 
kitas išdavikas, tai viešai nedrį
so pasirodyti, nes neturėjo įta
kos. To dėka jie pajėgė savo 
nepriklausomybę apginti.

O apgynę savo nepriklauso
mybę, jie pajėgs ir iš vargo iš
bristi, į kurį juos įklampino 
“saulė” Stalinas. —Auguras

kuriame yra 0,03% angliaruk- 
šties. Toks milžiniškas yra vi
dutinio didumo medžio suvar
tojimas. O viso pasaulio au
galų suvartojimą galėtume iš
reikšti tik kažkuo neįtikina
mu. Per metus viso žemės ru
tulio augalai -suvartoja 1/35 
visos ore esančios angliarukš- 
ties. Vadinasi, išeina, kad per 
35 m. visa angliarukštis išsek
tų, augalų vegetacija liautųsi, 
gyvybė turėtų mirti jeigu an- 
gliarukšties kiekis ore nepasi- 
pildytų!

Įdomus reiškinys, dažnai 
konstatuojamas Londone, duo
da galimybę atsakyti į klausi
mą—iš kur atsiranda ore an- 
gliarukšties? Švenčių dr poilsio 
dienomis, kai visi barikai ir 
kitos įmonės uždarytos, an- 
gliarukšties kiekis Londoną 
apsupančiame ore ‘sumažėja 
iki pusės. Tai išaiškinam tuo, 
kad daug žmonių tada išvyk
sta is miesto ir daug krosnių 
užgesinama, o žmonių kvėpa
vimas ir anglių krosnyse degi
mas kaip tik tiekia orui an- 
gliarukštį. Angliai sudegant, 
pati anglis žūsta, ir vietoj jos 
atsiranda šilima ir tos dujos, 
kurių reikalingas gyvas orga
nizmas. Žmonių ir gyvulių 
kvėpavimas irgi yra degimo 
procesas, kuriam vykstant, kū
ne esąs maistas skaidosi duo
damas energiją, kurią vadina
me gyvybės pareiškimu, ir an- 
gliarukštį, kurią, kaip nerei
kalingą musų kunui produktą, 
iškvėpuojame.

Augalai gyvybei palaikyti 
medžiagą ima iš oro ir van
dens. žolėdžiai ėda žalius au
galus. Plėšrieji gyvuliai ir 
žmonės minta žolėdžiu mėsa. 
Visų gyvulių ir žmonių orga
nizmuose skaidosi augalinė 
medžiaga energijai gauti, ir iš
laisvinta angliarukštis vėl su
vartojama augalų organizmui 
palaikyti. Ir taip amžinai: 
oras, vanduo su jo druskomis 
virsta augalais, šie—gyvuliais 
gyvuliai—vandeniu, oru ir ki
tomis medžiagomis, o visa tai 
—vėl augalais. Ir susidaro ra
tas, kurį pavadinkim buities 
ratu.

Kad ratas suktųsi, reikia jė
gos. Tad kokia jėga veikia šį 
buities ratą? Žinome, kad tik 
augalai gali pagaminti krak
molo ir, būtent, dėka ju lapų 
dažančios medžiagos. Tačiau 
Čia dar yra viena sąlyga: au
galą turi veikti saulės šviesa. 
Tamsoje krakmolas nesigami- 
na. Saulės teikiamos energi
jos dėka susidaro augalo ląs
telės.

Tuo budu saulė yra to me
džiagos aplinktakio, to amžino 
buities rato, variklis ir palai
kytojas.
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/.s abortų istorijos
I.

Aborto klausimas jau ne nuo 
šiandien žmones jaudina ir ne 
šiandien tik kalbama, ginčija
masi, sprendžiamas įvairiais at
žvilgiais, bet visgi prie nieko 
tikslaus neprieinama. Visuomet, 
bent daugumoje, kaip šiame 
klausime, taip daugelyje kitų, 
nusprendžia pašalines įtakos, 
pašaliniai interesai, tai valsty
bės, tai tikybos, tai tariamos 
doros.

Savo laiku Vokietijoje, tuo
jau po pirmo pasaulio karo, bu
vo tiek išsivysčius kova už tei
sę daryti abortus motinai rei
kalaujant, jog dargi sukėlė ke
letą sensacingų bylų, pakliuvo 
scenon ir dargi Reichstagan.

Rusijoje, kur šis klausimas 
buvo lyg ir išspręstas, išspręs
tas tuo atžvilgiu, jog palikta 
laisvė, šiandien vėl įgyja kito
niško pobudižo; iš dalies dėl pa
čio gyvenimo aplinkybių, iš da
lies, pradėjus valstybei kištis ir 
neproteguoti šią didžiulę laisvę.

Aišku, jog čia daugiausia ga
li pasakyti patys užinteresuoti 
ir medicina, bet ne pašaliečiai 
ir šio straipsnio tikslas neliesti 
šio klausimo iš kitos pusės, 
kaip vien, nurodyti kelis faktus, 
kurie nušvies, kaip kuriais lai
kais dabar ir anksčiau pas kai 
kurias tautas į tai žiūrėta.

Primityvėse tautose, lauki
niuose šis klausimas yra grynai 
šeimyniškas, nes visi klausimai 
yra šeimyniniai viskas priklau
so nuo šeimos tėvo.

Senovės Graikijoje bei Romo
je abortas buvo galimas vien 
tam tikrais atvejais, nors ten

netruko nemaža žmonių, kurių 
vieni stovėjo už pilną laisvę, ki
ti už griežtą uždraudimą. Pav. 
Sokratas teigė, jog aborto klau
simas turi būti grynai motinos 
klausimas ir tik nuo jos vienos 
valios ir noro priklausyti, gi 
Aristotelis į abortus žiurėjo gry
nai iš socialio ir gal auklėjimo 
atžvilgiu stovėdamas iš princi
po prieš abortus, bet leidžiąs iš
imtį, kuomet motina jau turi 
daug vaikų ir naujai laukiamas 
gal būti jai per didelė našta.

Romiečiai, daugelio įstatymų 
autoriai ir bendrai teisės tėvai 
Europoje, sulig savo įstatymų 
buvo gan griežti abortų priešai 
ir skaitė tai prasižengimu prieš 
nuosavybės įstatymą. Ypač 
griežtas abortų priešas buvo 
Romos auksaburnis — Cicero* 
nas, kuris reikalavo už abortus 
mirties bausmę, kaip jo auto
riams, taip kitiems prie to pri- 
sidėjusiems, nes jis išėjo iš to 
taškaregio, jog yra moterų, ku
rios šios priemonės griebiasi dėl 
grynai pašalinių ir geidulingų 
sumetimų ir dargi nuslėpdami 
nuo savo vyro šį savo veiksmą 
ir tuo apvildami tėvo viltis tu
rėti sūnų ar bendrai įpėdinį. 
Maža to, tai, girdi, prasikalti
mas prieš rasę, nes mažina jos 
skaičių ir prieš valstybę, nes 
valstybė netenka piliečių.

Cicerono nuomonę, nors pa
sakytą prieš veik du tūkstančiu 
metų, pasisavino musų dabarti
niai diktatoriai, kurie reikalau
ja kaip kartas daugiau vaikų iš 
savo pavaldinių, nors priaugin
tus ir dar sveikiausius išžudo 
viso pasaulio frontuose.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

i , Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59,75

Krikščionybei užkariavus Eu
ropą, abortams buvo paskelbta 
dar griežtesnė kova, nes buvo 
skaitoma ne tilę (nuodėme pats 
abortas, nežiūrint kuriame lai
ko stovyje, bet dargi bet kokių 
priemonių naudojimas nėštu
mui užkirsti kelią. įstatymai 
tuo atžvilgiu buvo labai griežti 
ir daugelį atvejų buvo baudžia
ma dargi mirtimi.

Bet pradedant šešioliktu am
žiumi ir baigiant šiais laikais, 
bausmė už abortus visose vals
tybėse buvo mažinama ir žian- 
dien skaitoma paprastas prasi
kaltimas, baustinas ne daug.au 
kaip pusantrų metų kalėjimu ir 
jau ne tiek kovojama daugelyje 
valstybių prieš patį abortą, kiek 
prieš nelegalų šio akto atliki
mą pas įvairias bobutes, felše- 
rius ir kitus nepraktiškus žmo
nes, kurie dėl nehigieniškų prie
monių ir kitų priežasčių, didi
na pačių nelaimingų moterų 
mirtingumą, nors veik visose 
valstybėse 50% baustų gydyto
jų tarpe sudaro abortų daryto
jai be tam tikros priežasties.

Šiandien abortas galimas tik 
daktarui įrodžius, jog gimdy
mas yra pavojingas motinos 
gyvybei arba gimsiąs kūdikis 
dėl tėvų liguistumo ar ko kito 
bus visuomenės bereikalinga 
našta.

Bet kaip ten bebūtų, šiandien 
abortai pasaulyje yra nepapras
tai praplitę ir{ gal didžiausia kal
tė yra pačių vyriausybių ir mu
sų auklėtojų, kurie su lyt’es 
klausimu nebesupažindina jau
nuolius ir dargi kovoja prieš le
galiausius vaistus užkertančius 
nėštumą arba aiškinimą, kaip 
to išvengti remiantis taip vadi
namais “ciklų” apskaičiavimais. 
Tai daroma taip pat, kaip Cice
ronas saįkė norint nemažinti gy
ventojų skaičių, nors tam prie
augliui ta valstybe nieko veik 
neduoda arba palieka tokiame 
varge, jog jie miršta be laiko 
nusirpę nuo “gero” gyvenimo.

Aišku, kol žmonės su šiais 
klausimais bendrai nebesusipa- 
žins, abortai ne tik neišnyks, 
bet svarbiausia, nuo abortą 
mirtingumas nei kiek nesuma
žės, nes nei vienas gydytojas 
neapsiims to padaryti bijoda
mas bausmės arba reikalauda 
mas per daug didelio užmokes
čio, gi šimtai šundaktarių, nau
dodamiesi ta vadinama “nele- 
gale” padėtimi ne tik pelnys s, 
bet ir į kapus varys moteris.

II.
Įdomu taip pat, kokių kar

tais labai barbariškų priemonių 
imamasi abortui iššaukti kai 
kuriuose kraštuose, kur medi
cina bendrai neįstengia dar su
teikti jokios pagalbos dėl gy
ventojų nekultūringumo arba 
kur šis klausimas surištas su 
senovės papročiais arba tikybi
nėm tiesom.

Cen tralinėje Azjoje, Tibete, 
šiuo amatu užsiima senukes, sa
votiškos burtininkės, kurios ne
laimingą auką, muša per vidu
rius taip ilgai iki gaunasi rei
kalingas rezultatas.

Panašiai elgiamasi ir Formo- 
zos saloje (Japonijoje), kur šis 
klausimas ypačiai opus, nes ten 
draudžiama moteriai, nesuka- 
kušiai 36 metus gimdyti, o ka
dangi prieš gamtą kovoti ne 
taip lengva, įvyksta nemaža

“nelaimių”, kurių aukos turi 
būti nugabentos į tam tikrą 
šventyklą, kur vienuolės mo
ters arba geriau pasakius šven- 
tikės jas tol mindžioja, spardo, 
kol gaunasi kas reikia.

Nepaprastos šios priemonės, 
aišku, dažniausiai nuvaro mo
teris į kapus arba palieka inva
lides visam likusiam gyvenimui.

Bendrai Japonijoje abortai 
nebaustini, jei tam yra rimtes
nės priežastys, negu paprastas 
nenoras neturėti vaikų, kas 
skaitoma jau prasižengimu, bet, 
ką ne visuomet galima įrodyti.

Naujoje Kaledonijoje, burti
ninkės ir žynės duoda nelaimin
gom gerti tam tikrą, jų sutai
sytą iš augalų grudų karštą gė
rimą, ko pasekmės dažniausia 
būna visiškas nevaisingumas 
tokios moters likusiam amžiui, 
jau nekalbant, jog veikia smar
kiai sveikatą.

Panašiai elgiamasi Indostane, 
Pondichery moters, kurios ben
drai ieško įsigyti nevaisingumą. 
Dažniausias vaistas tai gėrimas 
avino šlapumų su kiškio krau
ju, jau neskaitant sudėtingos^ 
nių vaisių, kurių pramonė iš
imtinai skalbėjų rankose.

Labai smarkiai abortai ir 
dargi nevaisingumo ieškojimas 
paplitęs dabartinėje Turkijoje 
po paskutinių reformų, kuomet 
moteris turi teisę pati sau pasi
rinkti busimą vyrą ir bendrai 
atsidūrė kovoje už vyro gavi
mą, kas anksčiau buvo ne tiek 
pačios moters, kiek jos tėvų rū
pestis.

Turkijos moters, kaip dauge
lis pasaulio moterų, tiki, jog 
gimdymas atsiliepia į grožį ir 
todėl visomis galimomis prie
monėmis to vengia, nors kaip 
kartas šios visos priemonės la
biau žaidžia jų grožį ir dargi

Visais Atžvilgiais 
Geriau

Neabejotina, kad šio dien
raščio skaitytojai yra pastebė
ję Midwest Stores skelbimus 
ir šios groserninkų organizaci
jos tvirtinimus, jogei jie tei
kia geresnį patarnavimą visais 
atžvilgiais. Jau IĮ metų kai 
pirmas skelbimas pasirodė, ir 
nuostabus organizacijos augi
mas yra įrodymas, kad jie tei
kia geresnį patarnavimą viso-» 
keriopai.

Pirmiausia, Midvvest Stores 
turi įvairiausią pasirinkimą 
maisto ir groserio produktų. 
Kai kostumerka įeina į Mid- 
west Store, ji tuojau pamato 
didelius kiekius šviežių vaisių 
ir daržovių, kenuotų reikmenų 
įvairiausių rųšių, rūkytas mė
sas ir pieno produktus, taipgi 
daugybę pakuotų prekių. Ir 
ko tik norės, Midvvest parduo
tuvėje ji ras.

Antra. Be abejonės, kosiu- 
meriai yra užinteresuoti koky
be produktų, kuriuos jie perka. 
Kai jie arba jos perka Midvvest 
parduotuvėse, tai gali būti už
tikrinti, kad gauna geriausias 
vertybes už savo pinigus, ši or
ganizacija deda visas pastan
gas suteikti pirkėjoms geriau
sias prekes, kurios patenkintų 
jas, arba pinigai grąžinami be 
jokio klausimo.

Trečias dalykas, žinoma, yra 
kainos. Kadangi Midwest 
Stores organizacijai priklauso 
daugiau nei 500 groserių, tai jų 
perkamoji pajėga labai dide
lė. Dėka šios pajėgos jie įsten
gia pirkti produktus tiesiai iš 
augintojų, fabrikantų ir ga
mintojų dideliais kiekiais, pil
nais vagonais. Tuo budu pa

daromos nemažos sutaupos, ir 
sutaupos tenka kostumeriams 
žemiausių galimų kainų pavy- 
dalu.

Dar yra kitas parankumas 
tiems, kurie perka Midvvest 
parduotuvėse, čia patarnauja 
pilnai patyrę groserninkai. Čia 
yra pats parduotuvės savinin
kas tikslu aprūpinti kostumer- 
kos ar kostumerio pareikala
vimus.

Suminėti aukščiau faktai į- 
rodo, kodėl ši kooperatinė or
ganizacija susilaukė tokio gra
žaus pasisekimo irx kodėl ji 
šiandie yra pripažinta 'kaipo 
vadovaujanti organizacija ša- 
lyje.

Aldona Mitchell 
Baigė Schurz 
Kigh School

Už Pasižymėjimą Moksle, 
Gavo Medalį.

NORTHSIDE. — Gerai žino
mos p-ios E. Mičiulicnės duktė, 
Aldona, baigė Schurz High 
School. Išdalinant diplomus bu
vo apdovanota medaliu už pa
sižymėjimą moksle..

Diplomų išdalinimo iškilmės 
įvyko vakar.

P-ia E. Mičiulienė yra sena 
Northsidcs gyventoja ir užlaiko 
alinę prie 2038 W. North Avė. 
Ji pavyzdingai ir gražiai išauk
lėjo savo dukterį, kuri, be abe
jo, tęs savo mokslą dar aukš
čiau.

Gero pasisekimo.
—Northsidietis

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “7TAUJIENOSE”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt R<t, Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

Sieniniai popieriai, ma I i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

sveikatą, negu pats gimdymas.
Centralinėje1” Afrikoje, ypač 

ten, kur dar tebesiaučia vergi
ja, verges priverstinai turi 
griebtis priemonių prieš ginidy 
mą, nes vergė su vaiku, tai ne- 
taip, kaip prieš šimtą metų A- 
merikoje, daugiau kainuoja, bet 
daug mažiau, nes mat ten ver
gija turi daugiau vedybinį po
būdį, negu ekonominį, nes mo
teris verge yra pe tik darbinin
kė, bet ir sugulove savo busi
mo pono ir už tai norima, kad 
rinkai paskirta verge nebūtų į- 
tartina.

Visiškai kitoniškai šis klausi
mas stovėjo pas vjsųs raudon
odžius visame Amerikos konti
nente. Jų tarpe reikia pasakyti, 
jog labai menkai šis blogas bu
vo paplitęs ir bendrai dėl to per 
buvo aktualus ir todėl veik ne- 
užtinkame pėdsakų, jog butų 
baustinas šis veiksmas, nors kai 
kur ir buvo šnairiai žiūrima.

Tokioje Indijoje, kur belaikis 
gimdymas skaitomas geda, aiš
ku, negalį būti baustinas abor
tas, nes anot indų, daug mažes
ne nuodėmė vaisiaus užmuši
mas, kuris dar nebematė saulės 
šviesos, negu pačios moters ne
garbės išnešimas į gatvę.

Kaip ten bebūtų, bet šis klau
simas dar pasaulyje nebeišsprę- 
stas ir laikas nuo laiko iškyla 
viešumon, sukelia nemaža ir la
bai karštų ginčų, bet, kaip ir 
anksčiau sakiau, visuomet jis 
išsprendžiamas ne pačių užinte- 
resuotų, bet pašaliečių, kurie 
leidžia įstatymus ir kur moters 
dar niekur nesudaro daugumos 
ir tokiu budu negali priversti 
pasaulį skaitytis su jų nuomo
ne už ar prieš abortus, nes pa
skutinis balsas visuomet pri
klauso vyriškiams, kurie valdo 
pasaulį, nors juos pačius val
do .. . moteris.

Po šio karo šis klausimas vėl 
pakils, nes bendrai reikia tikė
tis, kad pasaulis po šio karo 
norės naujai persitvarkyti, no
rės naujais kritęrijais vaduotis 
ir tuomet gal prie progos pakal
bėsime ir mes pasisakydami už 
ar prieš, o kol kas pakaks vien 
šios trumpos abortų istorijos, 
kuri, tiesa., gali būti išplėsta, nes 
tai pasaulinis klausimas ir la
bai aktualus per amžių am
žius... .

Didelis Išpardavimas
ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

IR KITŲ MAISTO IR GROSERINIŲ PRODUKTŲ. 
PUIKIAUSI KOKYBEI ŽEMIAUSIOS KAINOS!

Sopinę
Barčus

^MILSCO”

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., BIRŽELIO 20 IR 21
Puikiausios Rinktinos U. S. 1 Rųšies Calif. 1

BULVĖS 1
White Rose

10 sv. 27c
SALDUS SULTINGI CALIF. VALENCIA
GRANDŽIAI 288 mieros
SALDUS SULTINGI CALIF. VALENCIA
GRANDŽIAI did. 176 mieros

2 tuz. 25<
tuz. 270

Ū. S. 1 RŲŠIES TEXAS 
TOMAITĖS Tvirtos Prinokusios 2 sv. 170
PUIKIOS CALIFORNIA 
MORKOS did. pund. 50
NAMIE AUGINTI
RIDIKAI AR ŽALI CIBULIAI 2 pund. 50
“MODERN BRAND” MARGARINE sv. pak. 11V20
“SARATOGA” Tomaičių Sriuba 10^ unc. ken. 2 už 90
“FAIRLAWN”
TOMATO CATSUP 14 unc. būt. 2 už 190
“MIDWEST" PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
PJAUSTYTI PINEAPPLE did. 2ya ken. 23^
RUDU LEIBELIU
SALADA ARBATA maž. pak. 9c 14 sv. pak.
"KOSTO” dezertai ir tapioca pudingas 4 pak. 190

1739 SO. HALSTED STREET

Pasidėti arba atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

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

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

A teičiai Už tikrinti!

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

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

pranešimus.
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NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

INSURED

Pirkite' tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Piasutyti Lašiniai____ V2 sv. pak. .. 16*
“MIDWEST” GRYNI
EGG NOODLES 1 sv. cello maiš. 2 už 270 
“BOB-ETTE” Facial Tissues 200 į pak. 2 pak. 190 
“LUX” Prausimosi Muilas 3 už 190

Universal Savings
ND LOAN ASSOCIATIOFi

“SWAN” Muilas did. šm. 9c reg. šm. 50
“SWEETHEART” Prausimosi Muilas 3 už 190
“Clean Quick” Muilo Trupiniai 5 sv. pak. 330
“Fieecy-White” Bleach. % gal. 25c kvt. 130
DIETS A-B-C
“RED HEART” šunim Maistas 1 s v. ken. 3 už 25ę 
DYKAI! PUIKUS STlkLAS~SU
“JI.UNO” Suds did. pak. 21 *

MES PRIIMAM ORANDZINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musą Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU Iš

MIDVVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, I1L

Vardas -------------- -------- --- --- ---

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

Miestas --------- ,------------ *___

ValrtUa____ ___________

daug.au


' /NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., birželio 20, 1941

CIO-AFL IŠĖJO LYGIOM HARVESTER 
DARBININKU BALSAVIMUOSE

*rigėrė Trys 
Mergaitės Diena Iš Dienos Baigė Pradinę 

Mokykla
CIO Laimėjo Dvi Dirbtuves, AFL-Dvi, 

Kitos Dvi Turi Vėl Balsuoti
Trečiadienį įvykę Interna

tional Harvester dirbtuvių dar
bininkų balsavimai neišrišo var
žytinių tarp CIO ir AFL unijų 
dėl pirmenybės, ir teisės už dar
bininkus kalbėti.

Neoficialiai 
ko, kad CIO 
dirbtuvėse: 
Chicagoj, ir
AFL laimėjo Rock Island, III., ir 
Milwaukee, Wis.

McCormick vėl balsuos

rezultatai nusa- 
laimėjo dviejose 
West Pullmanc, 
East Moline, III.

lavimų, dėl kurių neseniai bu
vo kilęs streikas.

Atrodo, kad CIO rezultatus 
kontestuos.

Rezultatai
Štai balsavimų rezultatai pa

gal dirbtuves:
McCormick (Chicago) ; 

cast 5,660; AFL 2,671; 
2,682; nei viena 206.

West Pullman; AFL 882;
1,138; nei viena 124.

East Moline; AFL 630; 
815; nei viena 46.

Rock Island; AFL 1,692; 
1,383; nei viena 160.

Rock Falls; AFL 97; 
101; nei viena 1.

Milvvaukee: AFL 2,067;
910.

0TTAWA, III. — Illinois 
upėje prigėrė trys jaunos mer
gaitės, seserys: Mary Lou 
Goclsch, Dorolhy ir Rita. Pir
moji 14, antra 13, trečia 7 
melų amžiaus. Vienos kūnų 
jau pasisekė išgriebti.

Mergaitės žuvo, kai viena jų 
įkrito į vandenį nuo aukštos 
uolos, o kitos šoko jų gelbėti.

Birž. 28 Apsiveda 
Alfrieda Grigonis, 
Charles Bimba

36-i Kandidatai High School’ei. • *
Pereitos savaitės pabaigoje 

šie jauni lietuviukai ir lietuvai
tės baigė pradinius mokslus šv. 
Jurgio mokykloje:

(Užbaigluvės įvyko sekma-

Įleistus, keliems pramušė nosis, 
ir vos nesugriovė skvadkario, 
kuriame abu buvo vežami į 
nuovadų.

Dobosy broliai gyvena adr.
163 W. Superior st.

votes
CIO

Kitose dviejose dirbtuvėse — 
didžiulėj McCormick dirbtuvėj, 
Chicagoj, ir Rock Falls, III., 
reikės naujų balsavimų, nes nei 
viena, nei antra pusė negavo 
reikalaujamos visų balsų dau
gumos.

Kaltina “šališkumu”

CIO

CIO

CIO

CIO

CIO

Pergreitai 
Važiuojančius

Daro Bandymus Ogden 
Vieškelyje.

CIO ūkio mašinų unijos sek
retorius Gerald Fielde vakar 
kaltino, kad Darbo Taryba, ku
ri balsavimus tvarkė, “rodė ša
liškumų AFL unijai”. Be to, sa
ko Fielde, valdiška darbo tary
ba ginklų pramonėms “žymiai 
pagelbėjo Federacijai” vilkin
dama sprendimą dėl CIO reika

Du Žuvo Lėktuvo 
Nelaimėje

BELO IT, Wis. — Du jauni 
žmonės žuvo, kai lėktuvas, ku
riame jie skrido, įsipainiojo į 
elektros vielas, ir įkrito į Rock 
upę. Mirė Glen C. Edwards, 
lakūnas, ir Edythe Noltc, iš 
Hazel Green, Wis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jbljn jf. Cuiieilusf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOWNERS GROVE. III. — 
Prie Ogden avenue ir Main 
street, šio miesto policija iš
bandė naujų automatiškų apa
ratų sugauti pergreitai važiuo
jančius automobilistus.

Aparatas, susideda iš dviejų 
ilgų vamzdžių, sujungtų su 
elektros šviesa. Vamzdžiai yra 
ištiesti skersai vieškelį apie 36 
pėdas vienas nuo kito. Jeigu 
automobilis tų tarpų perva
žiuoja greičiau negu 40 mylių 
greitumu, tai šviesa užsidega. 
Ten budi policistas, ir pama
tęs šviesų jisai nusikaltusiam 
motoristui sako arba pamok
slų apie pergreitų važiavimų 
arba duoda jam tikietų.

Sakalauskaite-Šukis
Ruošiasi^Vestuvėms

Apsives birželio 28
. f * r d :* ; \

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

h605-07 S o, Hermitage Avė. 
4447 South Fairįield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
Ir _ ; KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU SALTIMIERU

DcKALB, III. — Ona Saka
lauskaitė ir Juozas Shukis ap
sives birž. 28 d. Jie dabar ruo
šiasi vestuvėms. Ona ir Juozas 
yra kilnus ir sųmoningi jaunuo
liai. Jie santykiauja su lietu
viais ir sklandžiai vartoja lie
tuvių kalbų.

Ieško krikšto motinos

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

H,

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■laiiiiaiiiiiiHHiiiiMiiiiHiiiiiiiaiiili

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANa] 2515
SKYRIUS: 42-44, East 168th Street Tel. Pullman 1278

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Vestuvės Brighton Parke; Jau
navedžiai Gyvens Detroite.
BRIGHTON BARK. — Bir

želio 28 d., čia įvyks iškilmin
gos vestuvės gražios brighton- 
parkietės Afriedos Grigoniutės, 
4427 South Francisco avenue, 
ir inžinieriaus Charles Bimbos. 
weslpullmanieč.ų pp. Bimbų sū
naus.

la- 
savo 

krikšto motiną Šalmą Beleckas 
ir jos vyrų Jurgį. Jie 1933 me
tais gyveno Bridgeporte prie 
Union ir 33rd st. Patys arba 
kas kitas prašau pranešti Onai 
Sakalauskaitei, 728 N. 13 St., 
DeKalb, III. Arba Onai Dovgin, 
6108 S. State St. Tol. 
wood 6530. —O. D.

Ona Sakalauskaitė taipjau 
jai pageidauja surasti

Vasaros Laikas 
Indianoj

Engie-

jaunavedžiai priims 
Prasidėjimo bažnyjo- 
ryto, o vestuvių puo- 
Dariaus-Girėno salėje,

Nekalto 
j c, U-tų 
la įvyks 
4416 South Western avenue.

Lauktuves.
Birželio 15-tų busimai jauna

jai buvo surengtos vestuvių 
lauktuvės Vingeliausko salėje, 
kur susirinko apie 150 viešnių. 
Ji susilaukė daugybės nepapras
tai gražių dovanų. Lauktuves 
rengė sesulė Gene Grigonis jau
nojo sesuo Frances Bimba ir 
giminaitė — garsioji daininin
kė Aldona Grigonis.

P-lė Alfrieda yra duktė pp. 
Zigmanto ir Antoinettės Grige.- 
nių, veiklių Brighton Parko lie
tuvių. Ji tarnauja- Naliona 
Buręau of CasUalty and Surety 
Undervvriters įstaigoje, Insur
ance Exchange rūmuose, n

Inžinierių^ Detroite.
Jaunasis inž. B’mba vra sū

nūs Avestpullniattiečių biznierių 
pp. Juozo ir Barboroš Bimbų, 
637 West 119th street. Jisai ne
seniai baigė inž,'nerijos mokslų 
Illinois universitete, ir dabar 
tarnauja Tuff-Hąrd Corpora
tion dirbtuvės metalurgijos sky
riuje, Detroite, Mieli. Ten jau
navedžiai apsigyvens.

Ypatingi giminingumo ryšiai 
riša jaunųjų p-lę Alfriedų su 
dainininke Aldona Grigoniute, 
kuri gyvena Bridgeporte, adr. 
3322 South Union avenue. Jų 
motinos yra sesutės, kurios iš-

Grigo- 
dukte-nių. Taigi, jos ir seserų

VESTUVĖS
Apsivedė, Roselande: 

Zakaras ir Helen Lucas.

INDIANAPOLIS, Ind.— Gu
bernatorius Schricker žada iš
leisti prokliamacijų, kviesda
mas visus Indianos miestus į- 
vesti vasaros laikų. Indianos 
sostine Indianapolis pavarys 
laikrodžius valandų pirmyn 
sekmadienį.

Šnarini Neteko, Bet 
Išsigelbėjo

JOLIET, III. — Karo Įeit. 
Fred Highley’ui beskraidant 
apie 4,000 pėdų virš Lewis 
aviacijos mokyklos aerodro- 
mo, staiga nulužo jo sklandy
tuvo sarpnas. Atrodė, kad la
kūnas žus, bet jis mikliai iš
šoko iš krentančio sklandytu
vo ir nusileido parašiutu.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto.
ad pačios Naujienos

Garsinkitės “N-nose

Edvvard Antone, Abert Bag
donas, John Dąrac.unas, Aibių 
Jankauskas, Richard Jokubaus-; 
<as, Edward Jonaitis, Stanley 
^esciąuskas, Richard Mason, 
^eo Navickas, Ernest Nor- 
manlh, Stanley Petrošius, An- 
thony Sarkauskas, Frank Stu- 
puris, Anthony Valančius ir Al- 
jert Vasiliauskas.

Frances Burba, June Budris, 
Susanna Degymas, 1 Genevieve 
Giedra, Virginia Jankaitis, Al
dona Jankauskas, Lucille Klik- 
na, Lorraine Malcos, Lucy Ma- 
luliokas, Irene Petkus, Theresa 
Pillar, Theresa Puisis, Bertha 
Ruzas, Loretta Segzdas, Alzina 
Sides, Frances Sidcs, Eleanor 
Smith, Rita Stankus, Auna Ulis 
ir Josephine Zallis?

Jauni Lietuviai 
i bengiasi Prie 
Met. Išvažiavimo

Piknikuos sekmadienį Liepos 
darže

Atėjo jau eilė ir Jaunų Lie
tuvių Aiųerikoje Tautiškam 
Kliubui rengti savo išvažiavi- 
ma. c

Kliubo metinis piknikas įvyk
sta šį sekmadienį Liepos darže, 
prie Archer ir Kean avenue. Ir 
šiame piknike bus daug puikių 
dovanų, kurias 
bo rėmėjai.

Yra draugų, 
musų draugija
niai. Jiems norime tarti ačiū, 
ypač tiems rėmėjams, kurie kas 
metai neatsisako prisidėti do-

suaukavo kliu-

John

Apsiveda šeštadienį:
Jean Gurskas, 3246 S. Ilalst- 

ed street, ir Walter Mack, 11414 
Champlain avė.

Alfrieda Grigonis, 4427 South 
Francisco avenue, ir Charles 
Bimba, Detroit, Mieli.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
William Diehle, 32, su Auna

Evaskus, 28
William Joncick, 2h, su Eli

zai) et h Donis, 23
John Sieger, 2h, su Lillian 

Spogis, 22

Reikalauja
Perskirų

Irene J. Karkut nuo Edivard
E. Karkut

GIMIMAI
CHICAGOJE

BARTKUS, Van G. Jr., 4513 
South Hermitagę 
birželio 4, tėvai:

avenue, gimė 
Van ir Anne.

NORTHSIDE. — Reikėjo 16- 
kos policistų suvaldyt du north- 
sidiečius Edwardų ir John Do- 
bost, brolius, kai jie susikivir
čijo ir ėmė ginčų spręsti kumš
timis. Kai policislai juos per
skyrė, broliai ėmė mušti ir po-

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

vanomis: A. Junevicz, J. Riz- 
gin, J. Balčiūnas, P. Viršila, J. 
Rūta, J. Rachunas, J. Pocius.

Piknike bus galima gerai pa
silinksminti prie smagios muzL 
kos ir žaidimų, ir reikia neuž
miršti dovanų, kurios bus pada
lintos suvažiavusiems.

Paul J. Petraitis

Iš Lietuvos 
Ūkininko D-jos

WESTSIDE. — ši draugija 
laikė susirinkimų pereitą sek
madienį. Narių atsilankė neper- 
daugiausiai. Susirinkime buvo 
išduoti raportai.

Paaiškėjo, kad draugija ren
giasi prie iškilmingo pikniko, 
kuris įvyks birželio 29-tą But- 
cho darže. Komisija ir valdyba 
darbuojasi, kad viskas butų ge
rai priruošta. —P. F. v

kurie nori, kad 
augių finansi-

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAK^
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

^rTaTjenkins“
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VTRginia 6038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

~ 4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

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

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedaliomis
vai vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedelioj 4:30 po piet.

6:30

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HĄLSTED ST.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis ftuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIK0T7TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’F 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

DR. BRUNO .1.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALtunet €877

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

Room 2014 Tel. STAte 7573
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .*yto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtery ž«7»

I
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JOS STENOGRAFĖS, PATARNAUTOJOS, 
DARBININKES—BET APIE DIDESNIUS 

DALYKUS SVAJOJA
Gražus Steponavičienės Mokinių Koncertas

Kelios jų yra stenografėš rAš-i 
Hnese. Kelios dirba dirbtuvėse; Į 
kitos dirba Už patarnautojas 
krautuvės^.

Vienos tebelanko high school, 
kitos jau teina universitetus, o 
dar kitos yra visai mažytės, ei
na į pradines mokyklas, ir to
kio amžiaus, kada nuo mamy
tės Už nepakltisnumų ir rykščių 
gauna.

Bet visos, sugriebdamas liue
so laiko, o mažytes — mamai 
liepiant, svajoja apie daininin
kių karjeras it miklina savo 
balsus pas mokytoją p-ią Ane
lę Steponavičienę, kuri užvakar 
vakare Surengė toms savo mo
kinėms, ir mokiniams, metinius 
“kvotimus”.

Apie 30 Mokinių.

Tie kvotimai koncerto 
moję įvyko Curtis salėje,
Arts rūmuose, 41b S. Michigan 
avenue. Jose dalyvavo viso per 
30 mokinių, taip jų keli ber
niukai — balso mokiniai, viena 
jaunutė pianistė, ir keli 
Steponavičiaus smuiko 
niai.

Savo ddktcrų ir sūnų
Ii susirinko didokas būrys tė
vų, taipgi buvo nemažai miš
rios publikos. Gaila, kad tai bu
vo paprastas vakaras, ir lietu
viams svetima salė.

ku-

Keli Labai 'Gabus.
P-ia Steponavičienė turi 

lis labai gAbiūs ttYokirtius, 
tinas thes n'eužilgo gal išgirsi
me nte vien mažuose parėnjgim'ė- 
liti'ose^ bet didžiuliuose koricer- 
VuOšte. Dvi-tfys mokinės rodo 
tokį didelį gabUinųs kad jos rie- 
ilgai paliks lietuvių tarpe. Jei
gu iV toliAu rūpestingai lavin
sis, ir rodys tą patį gabumą, 
kūrį rodo dabar, tai jos Iteng- 
vai išeis į platesnį muzikos pa-

for-
Fine

Kazio 
nloki-

išgirs-

Ne vien tėvai galėjt) savo vai
kais pasi’didžhioti, bet tam ypa
tingai didelį pamatų turi mo
kytoja p. Steponavičienė, taip
gi p. Steponavičius. Jie moki
nius labai rtipfeštiilgai paruošė 
koncertui. Kas svarbiausia jie 
turi mokiniams didelį prisiriši
mų ir rūpestį jų dainavimu ar 
smuikavimu, kuris nepasibaigia 
Vien atlyginimu’, kUri'o susilau
kia už painokas.

Tikrai slnagu buvo imti šia
me koncerto ir išgirsti j atmuš 
dainininkus, ir bus labai įdomu 
sekti jų progresų. Kas žirt'o, 
gal jų tarpe yra kelios ateit es

Avė. (ne parapijos salėj)'.
Jau antri metai kaip kliūb'aš 

veda sava “UlubrAam”, kuris 
dabar yYA Vartojamas jpili'ė- 
tybėš klasėms ir visiems lrtiti-J 
bo rteikAlams. šis namas yra ži
nomas kaipo “LithJanian titead- 
ąuarters”, Ūitetuvių Centras-, ir 
yra VArtojaitiaS ^aPa plačiai ki
tų brgdhiž'a'cijų ir kohiisijų.j 
Prie bžlaikyiho išlaidų ptiside-; 
da LifetiiVių tieihdkratų 
teisėjas JohAs Žūris, Al Kūms- 
kis ir jonas Juozaitis.

kii’ūbo piknikas
Birželiu 2’9 d. 19-tb wardo ite-j 

tuviai kviečiami alsiiariky’ti į' 
kliubd išvAžiavimą, kuris įvyks 
“Big Ttee GFbVė”, Archer AVė.v 
4 blokai į Vakarus hūo 7'9'th st. 
Komisiją atidaro J. Juozaitis-, S. 
Cibulskis it J. VilkišiUs, kurie 
praneŠA, kad piknikas biis sma-. 
gus, įdomus ir nepaprastas.

BuS'lietuviški šokiai prie lie
tuviškos muzikos ir bus 
dovai^. —Pilietis

Šį Sekmadienį 
Rąteliečių 
Išvažiavimas

daug

tlūrž'e

Ratelio 
metini c 

birželio
Grove,

Stanley Trainis, 
Liet Golfininkų 
“čampionas”

Prekiją Pireky- 
fros Buto Turnyre.

Už tėiy kad Stahley 
tekspteHiškai inušA golfd svied-i- 
hį, IFečiadienio vakare jdih įtei
kė sidabrinę 'taurę ir geria’itei'o 
ChičAgok lietuvių go fislb titd-

'ainis

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbinlnkų-DarbininkiiĮ Reikia 
REIKALINGA VIRĖJA arba vi

rėjas. Trumpos valąhdos. Gera mo
kestis. Atsišaukite 4915 W. 14th St., 
Cicero, III.

■t

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS 
taverną, teisingas it blaivus.

: 611 W. 59th St.

HELP WANTED—FEMAI.E
Darbminkių jReikia  ,, 

EXPERIENCED OPERATORS on 
Chenille and Draperies. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO.
913 W. Roosevelt Road.

PATYRUSI MERGINA, 21—30, 
lengvam namų darbui. Yra dau
giau padėjėjų. 2 mokyklos vaikai. 
Savas kambarys. $10. ALBany 5890.

FURN1SHED ROOMS—TO RENT

rendon Šviesus kambarys 
moterei, vyrūi ar ženotai porai. 
3242 So. Union Avė. antros lubos.

RĘNŲON KAMBARYS vaikinui, 
mergipai ar ženotai porai be vaikų. 
Naujai dekoruotas, prie dviejųgat- 
vekarių linijų. 10155 So. State St.

Sį koncertą teikėjo išgiisti 
visiems tėvams ir motinoms, 
kurie turi jaunus sūnūs ir duk
teris. Jie butų savo akimis pa
matę kaip gražu, kad jauni 
žmonės lavinasi muzikoje, kiek 
pasitenkinimo jie gauna sau, 
kiek smagumo duoda tėvams, 

-Jr malonumo kitiems_

102-ti Mokiniai
Baigia Pilietybes

78 jau išlaikė kvotimus; iš
Wardo Kliubo darbuotės

Ne visi šie mokiniai bus gar
sus solistai, bet kiekvienam mu
zikos pamokos praturtins gy
venimų, ir paliks gil us pėdsa
kus jų auklėjime.

JONAS DABULSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 d., 6:15 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskr., Pagramančio pa
rapijoj ir Pagramančio mies
te. Amerikoje išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Daugvilaitę, 2 dukteris: Ka
zimierą ir Marijoną ir žentą 
Joseph Midula, 2 pusseseres: 
Juliją Palaske ir šeimą ir 
Rose Eiduk, pusbrolį Joną 
Juknių ir šeimą; Lietuvoje 
uošvienę Olgą Daugvilienę ir 
švogerį Stanislovą Daugvilą 
ir šeimą, ir dėdę Antaną Gir- 
skį.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
džiaus kopi., 668 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 21 d., 8:00 vai. ryto 
iš kopi., į Apveizdos Dievo 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos, už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazirhiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Dabulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ssat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, žentas, 
Pusseserės. Pusbrolis, Giminės 
ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. 
Tel. CANAL 6174.

Paprastai 13-tO Wardo Lie
tuvių "Demokratų Kiiubas laiko 
savo susirinkimus sekmadie
niais, bet dabar, vasarai atėjus, 
ir kad nariai tūrėtų progą išVa- 
žiuoti sekmadieniais į piknikus 
ir miškus, susirinkimai bus lai
komi kas trečią penktadienį.

Kliubo pilietybės klasės baig
sis ši penktadienį, šia proga 
kiiubas turės iškilmingas kla
sės baigtuves, šiais metais iš 
viso painokas baigia 102 moki
niai, 78 iš jų jau išdavė kvoti
mus ir liko piliečiais, o 
laukia kvotimų.

Susirinkimas ir balius
name

šįvakar 8 vai. įvyks

Įvyks Lilrerty Grove

Lietuvių Kultūros 
Choras rengia šaunų 
pikniką sek'madiėhį, 
(June) 22, Liberty 
Willow Springs, 111.

Tai bus tikra lietuviška ge
gužinė. Pamatysite tikrus lietu
viškus šokius-, kuriuos išpildys 
ratelio choro šokikų grupe. Lie
tuvių Jaunuolių Balalaikų Or
kestras grieš ir jaunuoliai šoks 
po Bildrevičiailš Vadovybe.

Trys chorai
Dainuos trys chorai: Cicero 

Moterų1 Pažangos Choras, Ra
telio Choras po vadovybė D. 
Yuden ir Keistuči(XKkubo Cho-
ky v A

ras ' £o v^dovybo * Sarpaliaus. 
Bus visokių valgią ir gėrimų. 
O šokiams gros Ratelio orkest
ras.

Šį sekmadienį bukite su ra- 
teliečiais. Kai dainuosim, tai 
net skambės' Williow -Springs 
miškai.

žentas,

Radžius,

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėmis, BUn- 
kietams. Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS"
41S0 Archer Avenue

Pilone LAFATEi-rlE 5800

.ii

24 dar

kliubt)

viršmi- 
nėtos iškilmės ir trumpas kliU - 
to susirinkimas. Uo sbsirihki- 
mo prasidės babdš. tai bus 
kliubd centle, '6825 S. ’VVtefetė'rtj

KAZIMIERAS ŠAULYS
Persiskyrė sU Šilta pąSAuĮiU 

birželio 18 d., 10:05 Vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pUsės Ahiž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrity, LUkis parap., Raprū- 
diškių kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame Pūliudiine 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Mašidlauskaitę, dukterį Kaži- 
mierą, Žentą Pranciškų Sob- 
czak, du sUnus,, Pranciškų 
matčią Elsie ir Joną, seserį 
Oną, jos vyrą Juozapą Kiii- 
tunus ir jų šeimyną, Švoge^r- 
ką Antosę, jos vyrą Juozapą 
Andriuškus ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoje seserį Matijoną 
ir brolį Antaną.

Priklausė Keistučio Pašal
pos Klubui. x

Kūnas pašarvotas nAmūosė, 
2949 W. Pershing Rd., Tek 
Lafayette 5046. Laidotuvės 
įvyks šeštadiehį, birželio 21 
d., 9:00 vai. ryto iš nafoų į 
Šv. Agnieškos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio Siū
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero šaulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir štitfeikti 
jam .paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Duktė, Sūnus ir 
GiihinŪs.

Laid. Direkt. J. Lftilėvičius, 
Tėl. LAFayet'tė 3572.

Dovana “šviesiam grinoriui”
Visas Lietuvių Kultūros Ra-' 

te’is susideda iš neseniai a-tvy- 
kuV’ų iš Lietuvos. Tai mes su
plakdami kiekvieno “grino- 
riauS” padėtį paškykchi $5 do
vaną vėliausiai atvykusiam iš 
Lietuvos lietuviui ar lietuvaitei, 
kuris dalyvaus mtisų pikhikė’. 
bei įrodymo gauti ’dOvAbą tik 
reikės parodyti “iaudin^ ’caVd’'.

lųš pamatysite Vėliausiai at- 
V'ykdš| lietuvį iŠ LiėtūVds. ftb 
abėju, jis pasakys kas tek da
bar dedasi.

jus pamatysite datų? jaUhi- 
bro ir steUim'o ir sVėikiusimės 
Vi'ėhi sii iktaiS tFAūkdAmi ‘‘sVėi-

ėiauiė visas. — Kbudsija '(Skl.)

JišUi išėjo pirmas golfo tur
nyre, kurį ttečiaditeiiį surengė 
ChicAgOs Lietuvių Prekybos 
Lutas. LiiVcoinshiVe Colio fcliu- 
bte, ptite 157th ir Ualsitetl Street.

Apte 250 žmonių.
AUtiU vi'etū tUthyVe im’ėjb 

tm. S. feitežiuiy ttteči'a — te sėjui 
J. T. Zuris, ketvirta — p-ai 
Linčhester’ietiei, penkta — M. 
NarvidicUei.

PFėmij'ds taipgi gavo fe. An- 
dėrsonas, J. C. Mil teris, J. Kah- 
cevičiU’š, A. Tiilys, A. Grogg, J. 
Mackievich ir kteli kiti golfistaiy 
viso apie 20.

l’urhyre dalyvavo apie 250 
žmonių — nepaprastai didelis 
skai'Čitis tokiam paFengiinui. Po 
lošimų įvyko vakarienė, kurio
je trofėjai ir kitdš premijos bu
vo padalinti.

AHoTte-in-OUte”.

REIKALINGAS VIRĖJAS, paty
ręs, į restaurantą. Geros valandos, 
gera mokestis. 6050 W. North Avė. 
________________ ____________ i__

DIRBTINŲ JGfcLlŲ darbininkai 
visiems departamentams.

S. CHACk’S
319 W. Van Būren. 5-taš aukštas.

kElkAUfrGI DARBINI N K AI. 
Kreipkitės tuojau į ROSEN’S, 2549 
So. Division Št.

Geriausio kirčio kreditas nu- 
ciiia ėVaiistonieč-iui j. C. MiJk- 
r’iiii, kuris kartą kamuolį į duo
butę įmetė su vienu kirčiu.

Apie “hole-in-one” golfinin- 
kai paprastai tik svajoja.

Buvęs

SUSIRINKIMAI
KLUBO .SUSIRINKIMAS ir BA

LIUS, penktadienį, birž. 20, 8 vai. 
vak., klubo name, 6825 S. Western 
avė. Trumpas susirinkimas 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų Klu
bo. Po to bus lietuviška muzika, 
alus ir dainos. Būs iškilmingas už
darymas pilietybės kursų.
Visi nariai kviečiami. Įžangos nebus

J. L. Juozaitis, rast.
ŽAGARIĖČIŲ KLUBO .pusmeti

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
birželio 22 d/, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St., 1 vai. popiet. Malonė
kite atsilankyti, nes yra daug 
sVarbių reikalų aptarimui, taipgi 
išgirsite raportą iš praeito klubo 
pikniko. —J. Keturakis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA, šėštadienio vaka
re, berželio 21, įvyks šokių ir .pa
silinksminimo vakąras, Milda svet., 
2-me aukšte, 3140 S. Halsted st. Vi
siems bus šihagu šokt prie geros 
orkestros. Širdingai visus užprašo 
atsilankyti. Parapijds Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas.

Išvažiavimas
Švęs 15 metų sukaktuvės

jcniškicčiiį ' Labd’arybcš ir 
Kultūros Kiiubas rengia pirmą 
šių metų gė'gužinc (pikniką) 
sekmadienį/> birželio 22 d. 1941', 
p. Jd'czo Sparčio daržo, prieš 
O’H’ėhry Park, Willow Springs-, 
111. Pradžia 11 vai. ryto, įžan
ga veltui.

Rengimo komisija su pirmi
ninku Jonu Jojiku priešakyje 
stropiai darbuojasi rūpestingai 
viską prirUošti atsilankiusių 
svečių priėmimui ir palliiksmi- 
nimui. Tai bus 15 metų kliubo 
'sukaktuvių progos bionikas.

Td’d'el VisUS jOhiški'ė'čiUS, SA
VO k’AiiU.yhtiš žagAVitečius, skAiš- 
gi'rte'čius, grUzditečiUs, m’eš'kV’i- 
tite'čitiš, bAŠVitmi'ečiUs i!r krA- 

iižbta^'b Atsilaųkyti. IŽUS 
Šadhi mužiką šokiamš', geros 
UžkahdOfe ir skahaUs gėrimėlio 
it žai'dimų. Užprašo

R'ėngiiUo kohvisife.

Wti

šTAWLiAV-A$

Mikė bii-ž. 18, 1941, 12:20y. 
ty’te, sulaukęs 46 m. ąmžiaus. 
įGim’ęš Lfe'tŪVoj. Kilo iš šimu
lių apškr., Užvenčio pąt., Sa- 
'rakiškių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 19 m'e'tiį.

Paliko 'dideliame nulrudimė i 
brolį Julių, brolio sūnų Law- 
renCe; pusseseres, Teklę Kar- 
likauskienę, Ivaškienę ir jų ; 
šeimas; ir kitas gimines ir 
daug draugų ir pažįstamų; o 
Lietuvoj .paliko 3 seseris, bro
lį ir kitAs ’gifnihėš. ,

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus kopi., 6812 S. Western ; 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
bh-ž. *21 d. Iš kbplyči'ds 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo ! 
Panelės švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gėdų- 1 
lingos pamaldos už veličnta 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į fev. K'azifolėfo kap.

Nuoširdžiai kviečiame vi'sUš 
giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu- ; 
vėse. Nuliūdę Įtekai 
Broliš, Brdlio SuAtts, PiišseSė!- 

rys ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas B. 

feėtkūš, tel. Grovehill 0142 ar
ba Cicero 2109.

imi
T'ei’žrzd žtoięzs fereft-

“Naujienos” įsteigė Lietuviški)
'f^APėnjgin’ių ihJbbinAčijų Biuteą.

-bHugij’oss kiiūbai ir Viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Nadjienoihk” 'dienas AAvb 
paftehgilną. T’Aipįi ir fbrig&jbi, 
įnffti šamdyn’i’o šVetainitį, įirh- 
šdftiė krėi’ptiš į “N&ujiefra>s’'\ 
kad nesusidurti šd kitais jpk' 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, š; 
patarnavimą “Naujienos” tei 
i<im nemokainar

Šį Sekmadienį
Ir Žemaičių
Piknikas
Laukia ir suvalkiečių, zanavykų 

ir dzūkų

Žemaičių Kultūros Kliubo 
piknikas įvyksta sekmadien’, 
birželio 22 d., Kubiliaus darže, 
priešais Lietuvių Tautiškas Ka
pines.

Iš anksto numatoma, kad šis 
piknikas bus milžiniškas, nes 
visi tik šneka ir rengiasi daly
vauti. Į šį pikniką rengiasi no 
tik žemaičiai, bet visi Chicagos 
lietuviai, nes visiems Lai s žin- 
'geidu pamatyti žemaitišką 
V<vaiska”. v

Blatu s programas
Dalyvaus suvalkiečių 1-mas 

pulkas, zanavykų “brigada”, 
žaRičiOU neik ų ‘ ‘teška dronas 
džUkų “korpusas” ir generale 
htehiVių “divizija”. Ceneralio 
kbUiAUdarito vietą Užims pats 
ž'Omai'Čih ptežMeRtaš-, žemaitiš
ką grahadietių kapteli ja gros 
maršus. brograUras bus didelis^ 
htet dalyvaus kteiioiiką chorui 
k Vartotų ir sekštėtų. žfemaitiški 
dudutiai gros ovartiuras. Pilno 
progtamo tekstą matysite laik- 
baŠČiiį škaibimoste. žemaičių 
ptertoris St. Bterkuuaš.

re-

ftytoj Vakarėlis Jonistų salėje
Joninių iškilmės įvyks šešta

dienio vakare, 814 W. 33rd St. 
Čia visi Jonai ir draugai siielš 
ir smagiai praleis laikų prie ge
ros orkestros. Jų pagerbimui 
bus klasiškų šokių ir juokų pro- 
grathėlis-, kurį išpildys Andre
jevo mokyklos jaunuoliu grupė. 
Joninių apeigos, šokiai it Vaišės 
prasidės 8 vai-, vakare, tad vi
sus Jonus ir publiką prėšotnė 
atsilankyti laikus kftd visi su
spėtų dalyvauti Visose iškilmė-

Visuš širdingai kviečia atsi
lankyti Jonistų grupės taryba.

O; D.

5
REIKALINGA VIRĖJA (cook) į t 

tavėrno lunchroom. kreipkitės. ]
4756 So. Westem Avė. '

LAFayette 2649.

ĖMBkOIDERY NAIL HEAD, 
punchers, ori dresses. Kreipkitės į 
SEGAL EMBROIDERY WORKS, 

230 S. Franklin St.

DIRBTINŲ' GĖLIŲ darbininkės 
visiems departamentams.

S. CHACK’S
319 W. Van Buren St. 5-tas aukštas

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavom biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Peoria. z

FOk RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDUOJASI OFISAS su re- 
ception room. Ant antrų lūbų. Nau
jame name, dėl daktaro, advokato 
ar kito ko. Rendos $30.00 į mėnesį, 
6924 So. Western Avė. šaukite 
HEMlock 7730.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI taverna IR FIKČE- 
RIAI. Getą vieta bizniui.

6227 So. Ashland Avė. 
HEMlock 0036.

. ,_________ « . • 1
BUSINESS ChAnCEŠ 

Biznio Ptogbs
ŪARolbUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
Kean, Willow Springs, III.

PARDAVIMUI RESTORANAS. 
Gerai einąs biznis. Gerai įrengtas. 
Nebrangiai. Box 2497. 1739 South 
Halsted St.

MEAT MARKET and GROCERY 
pardavimui. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. REPublic 9459.

Nuo 6 v. vak. iki 7 vak.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta prieš daugelį 
metų. Pardudama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso.

R. KUCAUSKAS, 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

PARSIDUODA BARBERNė. Biz
nis eina gerai ir yra išdirbtas pet 
ilgus metus. Priežastis: išvažiuoju 
į farmas.

JOHN’S BARBER SHOP 
4456 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Ge
ra vieta, kampinė krautuvė. 3001 
So. Emerald Avenue.

VALYMO IR KRIAUČIAUS ša- 
pa. 3 gyvenamieji kambariai. Ren- 
da $30. Pantex Pi?ešs. Seniai įsteig- 

, tas biznis. 6014 So. Union Avė. 
Normai 2343.

GROSERlŲ KRAUTUVĖ parda
vimui. Keturi kambariai užpakaly. 
Brighton Parke. Naujienos, Box 
2498, 1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučemė su groserne. 

Visai pigiai. Elektros įrengimai. 
Rendos nereikės mokėti. Tik reikės 
prižiūrėti bildingą. Kreipkitės

2242 W. 23rd Pi.

GROSERNĖ PARDAVIMUI. Pil
na stako, gerai einąs biznis.

7126 So. Rockvvell.

PAfeSiDUODA 9 KAMBAfelV 
hotelis ir 5 kambarių katedžius, 
Fox Lake, III. Yra vanduo, vana 

• ir efėktirika. Viši parėnkūmii. 
Taipgi 2 (akrai žemėš, 1 gatažas, 
barnė. ir kiti btrdinkai. Prie pat 
vandens. Yra ir 7 laivukai. Atsi
šaukite 732 W. Cerinak.

PARDAVIMUI PIGIAI SHOE 
R'ėpair Shop. Biznis išdirbtas per 
20 melų. Rentia pigi. 3956 S. Rock« 
•well St.

pArdAVimu! DELIKATESŲ 
krautuvė. Gerai einąs biznis. Graži 
aplinkumą*, pigi Vendą su būtu gy
venti. HEMlock 2864.

ČA&SIBŪ0DA BUČERNĖ, nėra 
ktempeticijos, cAsh biznis, frumpds 
valandąs* sekmadieniais uždaryta.

Šaukite sA‘Ginaw ŠI 12.

RENDON KAMBARYS pavieniui 
frui ar ženotai porai, su garažu 
• be garažo. Gali vartoti ir kitus 
imbarius. REPublic 3547, 6515 S. 
aiman Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
N

PERKAM^ parduodam ir mainom 
namUs, lotus, tarmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už* cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

2 FLATŲ MŪRAS SU apartmen- 
tu beismente. 5-4-3 apartmentai. 
Moderniam, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Refrigeracija, in- 
siuJiavimas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$t>,o00. 711 West 59th St. Went- 
vvorth 0368.

6 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui. Karšto vandens šiluma, as
bestas shingles, garažas. A-l stovy. 
Apleidžia miestą. Rimto pasiūly
mo neatmes. 2215 W. Marųuette Rd. 
Prospect 3415.

ŽIŪRĖKIT i ŠĮ 5 kambarių ka- 
tedžių, 427 W. Garfield blvd., no
rėdami bargeno. Kieto medžio grin
dys, štymo šiluma, vieta yra A-l 
stovy. Tik $3750. Mažas įmokėsi
mas. WĖNtworth 6762.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka
tedžius, .2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

SAVININKAS PAAUKOS lotą 
42x133 Vz pėdų prie Hamlin Avė., 
arti 107th St. Bargenas. Tik $450. 
Kreipkitės 3824 W. 107th St.

PIGIAI 2 PLATŲ MŪRAS. 4 
kambariai kiekviename. Užpakaly 
2 flatų medinis namas, 4 ir 3 kam
bariai. Geram stovy.

959 W. 18th Place.

PARDAVIMUI 2 MODERNUS po 
3 kambarius mūriniai Colonial na
mai Atdari apžiūrėjimui. 51.10 So. 
Keating Avė. l1/^ bl. toly nuo nau
jos Studebaker įmonės. Lengvi iš
mokėjimai. šaukite Virginia 2788.

BARGENAS, 2 APARTMENTŲ 
mūras, 5 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, stokeris. ARDmore 
2929, Graceland 5698..

6 KAMBARIŲ ihsūliubta mUto 
bungalovv. Uždarytas miegojimui 
porčius, aliejum apšildymas, 2 ka
ram garažas. $6500.

4624 Adams St.

fArms FOR SAlli 
Ūkiai Fardavimtii

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON, 
Forest City, Iowa.

WAUTOMA, WISCONSIN
200 mylių šiaurėj nuo Chicagos. 

30 dailių ežerų. 100 mylių upelių, 
kuriuose yra trout žuvis. Getas 
žuvavimas. Įdomaudami farmomis, 
ežerų frontu, farmomis Paežeriais 
ir paupiais, vasaros katedžiais par
davimui arba rehdai, rašykite ir 
reikalaukite sąrašo tikrų bargenų.

H. J. EAGAN, REALTOR, 
W aUt omą, Wis.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

PRALEISKITE VAKACIJAS prie 
gražių Twih Lakęs, Wisconsine, 75 
mylių nuo Chicagos. Gražus kam
bariai su valgiu už prieinamą kai
ną. - " ■ - •Dėl informacijų atsišaukite: 

A. LINKUS, 
2552 Wešt 63rd Street 

CHIČAGO, ILL.

RESORTS FOR ŠALfe 
KurortaiFardavimni /

RfiSORTAS REID’S prie ežero 
pardavimui. Kotelis, katedžius ir 
pavllionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, lai dabar tu
rite progą. $38000 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RfcS' 

Barron Lake, Niles, Mic
■ •i, I. ■■■—iri«jw dn p’iniiv m

1ORT 
i'ch.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

VVHOLESALE FURNITURE 
frtakahdal Hr B>Ikal Parda.Vijūani

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo ^0 
iki *6'0%. Mes pristatome b ii e kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl džiugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinotai daiktai randasi pas mūs.

ALIŠAUSKAS. SUNIRS,

_____________________

♦>
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PANAIKINO REPUBLIC STLEEL BYLA 
PRIEŠ CIO. PLIENO UNIJĄ 

Firma Neturi Pamato Skundui, 
Nusprendė Teismas

Federalis teismas Clevelande 
padarė svarbų nuosprendį, ku
ris tiesioginiai paheč a CIO dar
bininkus Republic Steel plieno 
liejyklos darbininkus South 
Chicagoj, o netiesiog’niai visus 
kitus CIO plieno unijų lokalus 
plieno pramonėje.

Streiko Rezultatas.
Po tragingo “mažojo plieno’’ 

streiko 1937 metais, kurį CIO 
buvo paskelbusi Republic 
Youngstown ir keliose kitose 
nepriklausomose liejyklose, Re
public Steel užvedė bylą prieš 
uniją.

Skunde firma aiškino, kad 
dėl streiko jai susidarė dideli 
nuostoliai, j r jiems padengti pa

reikalavo iš unijos $7 mikonus 
ir $500,000 atlyginimo.

Firma įrodinėjo, kad paskelb
dama streiką visose Republic 
liejyklose, CIO nusižengė Sher- 
man’o įstatymams, kurie drau
džia monopolį. CIO, bandyda
ma suorganizuoti visus Repu
blic darbininkus į vieną uniją, 
kaip tik ir bandė darbininkų 
“monopolį” įsteigti, tokiu bildu 
ji minėtam įstatymui nusižen
gė.

Bylą Išmetė.
Federalis tei ėjas Clevelande, 

Robert N. W Ikin, nusprendė, 
kad bylai nėra pamato, ir ją iš
metė.

Gal Republic Steel bandys 
apd uoti, bet kol kas nežin ą.

“LIETUVIAI DARBININKAI GRIEŽIA DAN
TIMIS ANT TU AZIJOS ATĖJŪNU...”

Šito Laiško Iš Lietuvos 
Neskelbs Komunaciai

Šito laiško komunaciai nedės 
į savo laikraščius ir specialę 
“laiškų iš Letuvos” knygą. Ja
me Lietuvos okupantai neišgir- 
ti ir nei žodžiu nepasakoma a- 
pie “neapsakomas gėrybes po 
demokratiškiausia ir laisviausia 
pasaulio konstitucija”, todėl j h, 
anot Maskvos agentų, nepavaiz
duoja tikrojo Lietuvos paveiks
lo.

Laiškas atėjo prieš keletą die
nų vienam chicagiečiui. Jį pa
rašė žmogus, kuris pereitą pa
vasarį paspruko su “repatri- 
jantais” į Vokietiją.

Griežia Dantimis.
“Patys lietuviai darbininkai 

griežia dantimis ant tų Azijos 
atėjūnų ir daugelis jų sėdi di- 
bar kalėjimuose už vieną kitą 
žodį,” laiške rašo.

Dėl visiems aiškių priežasčių 
laiško gavėjas prašė, kad nei jo 
pavardė, nei parašiusiojo nebū
tų paskelbta. Kad OGPU šnipai 
kiekvieną lietuvių pasikrutini- 
mą ir kiekvieną žodį seka, paro
do laiško pabaigoj pridėtas per
spėjimas: “Broliui rašykite, tik 
atsargiai, nes tuoj jį įkiš kalė
jimam”

Laiško turinys yra sekantis:
“Jūsų brolis, prieš man išva

žiuojant iš Lietuvos į Vokieti
ją, prašė manęs Jums parašy
ti, kad nors žinotumėte teisy
bę apie tą baisųjį gyvenimą pas 
komunistus. i

50,000 Išvyko.
“Tik užėmus bolševikams 

Lietuvą, prasidėjo masiniai a- 
reštai, žmones tuksiančiais grū
do į kalėjimus, viską tautišką 
panaikino, himną, vėliavą. Ir 
kalbą grūdo jau visur Savo, ru
sų. Iš Lietuvos išvyko virš 50,- 
000 žmonių, jų tarpe nemaža 
lietuvių.

“Vargšų pasilikusių Lietuvo
je dabar vienintelė malda: ‘ka
da sugrįš mums laisvė?* Ir ne 
tik Lietuvoje, tas pats ir Latvi
joje ir Estijoje — visur laukia 
žmonės, kada jie išsilaisvins 
nuo tos žmonijos rykštės, nuo 
prakeiktų bolševikų.

“Kovo mėnesio pabaigoje jau 
buvo sudaryti sąrašai, bolševi
kai išgrųs į Rusijos gilumą 
120,000 lietuvių — v’sus aukš
tesnius karininkus, valdininkus, 
visus didesnių namų savinin
kus, visus Šaulių Sąjungos va
dus ir visus ūkininkus; kurie 
turėjo daugiau kaip 30 ha že
mės.
Visur Viešpatauja Nelietuviai.

“Visur dabar Kaune ir kito
se vietose viešpatauja nelietu
viai, ir komisar.jatuose (t. y. 
ministerijose) ir ligoninėse ir

fabrikuose. Bolševikų politiniai 
vadovai (“polittrukai”) irgi ne
lietuviai. Šalis, jos gerbūvis blo
gėja kasdien. Jau man išva
žiuojant, kainos buvo nepaken
čiamos: pora batų 120 rublių 
(anksčiau 22 litai). Ilgų batų— 
400 rublių, sviesto kilogramas 
(du svarai. — Red) jau 27 ru
bliai (anksčiau 4 litai), vyriš
kas kostiumas 1,200 rublių 
(anksčiau 180—200 litų).

“Rašykit Atsargiai...”
“O uždarbį, algą komunistai 

sumažino visiems: daugiau 403 
rublių mėnesiui retai koks val
dininkas ar darbininkas gauna.

.“Patys lietuviai darbininkai 
griežia dantimis ant tų Azijos 
atėjūnų ir daugelis jų sėdi da
bar kalėjimuose už vieną kitą 
žodį. Dabar jau pradėjo atimi
nėti pas žmones kostiumus, ba
tus, patalines, kas tik kiek dau
giau turi.

“Broliui rašykite, tik atsar
giai. ne? tuoj jį įkiš kalėjimai).

“Sudie! Visi linkime Lietuvai 
gero, greito išsivadavimo.”

“Mama Nužudė 
Papa”

Į Chicago avenue nuovadą 
atėjo 6 metų berniukas ir verk
šlendamas pasiskundė, kad 
“mama nužudė papą, skubėkite 
greitai pažiūrėti.”

Policistai nuvažiavo su ber
niuku į butą adr. 749 North 
Wells street, ir ten ant grindų 
rado negyvą 28 metų chicagie- 
tį James McKenna. Žmona He- 
len McKenna prisipažino, kad 
jį nudūrė laike ginčo.

Unija Aukoja $100 
ŪSO Fondui

Chicagoje Nori Surinkti
$679,000

CONN PRALAIMĖJO LOUIS’UI NOKAUTU VAKAR CHICAGOJE

WS:-: U

• 16 buvusių miesto tarnau- 
tojų-mašinistų, užvedė bylą 
prieš miesto ..valdybą reika
laudami ..atmokėti jiems po 
$338 užsilikusiomis algomis, už 
laiką nuo gegužės 27 iki lap
kričio 25, 1960.

• Apskričio ligoninėje mirė 
63 metų chicagietis, Andrevv 
Link, 3845 S. Wolcott Street. 
Birželio 6 jisai buvęs sunkiai 
sužeistas muštynėse su vienu 
E. Cichowicz, nuo 1836 W. 
Pershing. Cichovvicz buvo ar
eštuotas.

• Siuvyklos gaisre, ad. 6609 
N. Kimball avenue skaudžiai 
apdegė savininko žmona, Mrs. 
B. Mases.

• Trijų mėnesių bėgyje va
kar kilo trečias gaisras Mcll- 
vain Company rūmuose, 1413 
S. Racine avenue. Firma už
laiko didelį dėžių sandelį ir

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

Su Vygantu

Billy Coliu veidas parodo didelį pasitenkinimą po to, kai jo dešinioji “nu
lupę” ant Louis’o veido jų rungtynėse už pasaulinį sunkiojo svorio čampijonatą 
Ncw Yorke trečiadienio vakare. Nežiūrint Conn parodyto didelio sugebėjimo 
atsilaikyti prieš čampijoną per dvyliką raundų, tryliktame jis buvo išmuštas.

$600,000 Taksais 
Per Prievarta

NLRB Pralaimėjo
Foote Byloje

Pašalino Tris
Policistus Už Kvši

Kolektuo ja Užsilikusias 
šonai Taksus

Cook apskričio iždininkas 
Toman skelbia, kad nuo kovo 
13 iki vakar dienos surinko 
$600,000 užsilikusiais personai 
property taksais iš įvairių ap-; 
skričio firmų.

Įstaigoms “geruoju” taksu 
nemokant, Toman sumanė/ 
siųsti šerifus su įgaliavimu jųį 
turtą užareštuoti, jeigu taksai 
nebus užmokėti. Dauguma, už-

Per- Ginčas Del Dviejų Darbininkų Areštavo Penkis Žmones, 
Iškolektavo $100.

0 Gaisras padarė nemažus 
nuostolius Breivery Brandi 
Sales alaus sandėlyje, ad- 2360 
S. Springfield avenue. Vienas 
darbininkas. Bdivard Vesely, 
2855 S. Millard avenue, buvo 
sužeistas.

O Du ginkluoti užpuolikai 
pasivogė $108 iš J. 'Pazalos gė
rimų sandėlio, ad. 5605 Bel- 
mont avenue, Northsidėje.

Užsimušė 
Biznierius

Sausage Makers unija, loka- 
las No- 100, pridavė $100 čekį 
ŪSO (United Service Organi- 
zation) Fondui, kuris Chicago- 
je stengiasi sukelti $679,500 
kareivių reikalams.

Fondą sudaro įvairios orga
nizacijos, kurios rūpinasi jau
nų žmonių gerove. Sukeltais 
pinigais jos steigs kliubus prie 
karo stovyklų, kad naujokai 
turėtų kur liuoslaikį praleisti.

'• Nuo gasolino dujų mirė 
25 metų chicagietis Malcolm 
Johnson, 6939 North Mobile 
avė. Jo kūnas buvo atrastas 
garaže ties 6956 North Merri- 
mac avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

darbo taryba (NL 
kartu pralaimėjo

užvedė Foote Bro- 
and Machine Cor-

F ederalė
RB) antru 

J bylą, kurią 
j thers Gcar 
.iporation, 5301 S. Western avė.

Kiek laiko atgal NLRB įsakė

-i prašalintus darbininkus ir pa- n. 1 1
naikinti kompaninę uniją.

ROSELAND. — Kai]) vakar 
buvo pranešta, pol. departa
mentas prašalino iš pareigų tris 

i Kensington nuovados pol cistus, 
serž. Nelligan, ir patrclmenus 

, Ryan ir MacDonald.
Pasirodo, kad gegužes 18 d., 
i mėšlavo penkis jaunus žmo-

Iš 17-to aukšto lango Canler- 
bury Apartments rūmuose, 
1220 North State, iššoko arba 
iškrito ir užsimušė 23 metų 
Richard E. Johnson, narys 
Ryerson Steel and h on Compa- 
ny firmos, 2558 W. 16th štreet. 
Policija Spėja, kad jis nusižu
dė.

Firma apeliavo, ir federalis ncs Ceaseis Klube, 11538 h reni 
apeliacinis teismas pripažino,' avenue, nusigabeno juos nuo- 
kad atsižvelgiant j biznio s;ily-! vadon už slot mašinų oparavi 
gas firma nępriypjo tų darbi- mą, ir ten nuovadoje jiems pa- 

' sakė, kad “viskas bus gerai, 
jeigu jie ‘turi atliekamą šimti
nę’.” ’

Suimtieji pinigus užsimokėjo, 
ir atgavo laisvę. Bet netylėjo. 
Pasiskundė apie įvykį, pol. 
partamentas pravedė tyri: 
mą, ir įvardintus policistus 
šalino.

ninku priimti, jiigu tam nėra 
reikalo.

Atėmė Leidimus 13 
Radio Mėgėjų

Federalė valdžia atėmė leidi- 
* • .t . I ■

mus nuo 13-kos radio mėgėjų 
Chicagoj ir priemiesč uof.e, už 
nusižengimą valdžios patvarky
mams, kurie draudžia mėgėjų 
stotims kalbėtis su užs’eniu.

de 
eji-

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Broiver, chicagiečiai, buvo su
imti prie VVabash ir Roosevelt 
autobusų stoties už bandymą 
išvilioti $96 iš keleivio Fred 
Peneivit, atvykusio į Chicago 
iš Xenia, Ohio.

e Dujomis nusinuodijo 50 
metų chicagietis, Joscph Dvo- 
racek, 2418 South Troy street* 
Jo kūnas buvo atrastas virtu
vėje.

Po 5 Dienas Ir 
3 Mėnesius

Teisėjas Zuris saugumo teis
me paskyrė penkias dienas ka
lėjimo dviems chicagiečiams, 
kurie buvo apkaltinti “g'rtu” 
važiavimu. Jie yra, Edward 
Longbauer, 6635 S. Rockwęll, ir 

5919Clifford Stubblefield, 
Princeton avenue.

Teisėjas jiems taipgi 
laisnius 3 mėnesiams.

atėmė
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Aną savaitgalį Bačiuno far- 
moje sutvertas Lietuvai Vaduo
ti Tautinis Fondas ir ten pat 
tuo pačiu laiku įkurta tautinin
kų Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
yra du skirtingi kūnai ir jų 
tarpe nieko bendro nėra. Taip 
aiškina Justinas Mackevičius, 
kuris išrinktas minimo fondo 
pirmininku.

Mackevičius sako, kad jo 
vadovaujamas fondas sukels 
mažiausiai1 $2'50,000 Lietuvos 
gelbėjimo reikalams.

BBS

“Tai dabar kaip uždarys na
cių konsulatą Chicagoje, tai lie
tuvių komunaciams reiks biz- 
niški santykiai perkelti į Najor- 
ką ar Vašingtoną, kur randasi 
raudonųjų atstovybės”, buvo 
vieno bridgeportiečio komenta
ras po to,t kai jis vakar “Nau
jienose” paskaitė apie J. V. vy
riausybės įsakymą panaikinti 
visus nacių konsulatus. “Grei
tai gal ir Stalino agentų lizdus 
iškasavos”, jis pridėjo.

B B B

Kalbama, kad tautininkai čia 
steigs informacijos biurą. Jo 
vedėju, esą, numatomas Misiu- 
revičius, Bridgeporto kepėjo 
Aleksos, iš Lietuvos atvykęs, 
žentas. Katalikų federacija, ku
ri irgi nusitarus panašų biurą 
atidaryti, direktoriaus pareigas 
perves dabar Californijoj gyve
nančiam prof. Kaziui Pakštui.

B B B

Juozas Hertmanavičius, vie
nas iš nedaugelio pasilikusių ži
lagalvių veikėjų, paskutiniu lai
ku sveikatoje smarkiai sunega- 
lėjo ir dabar randasi South to wn 
ligoninėje. Hertmanavičius ge
riausiai žinomas už savo nenu
ilstamą krdopštumą lietuvių is
torijos anglų kalba rinkime.

Jis turi prirašęs tos istorijos 
suvirs tūkstanti puslapių, tik 
gaila, kad nėra kam išleisti. Jei 
Lietuva butų išlikusi laisva, tai 
greičiausiai Kaunas butų perė
męs tą vertingą medžiagą ir at
spausdinęs. Dabar reikės laukti 
kol maskoliai bus išvyti ten, iš 
kur atėjo.

B B O

Šiomis dienomis Dr. Atkočiū
nui, Ciceros dentistui, suėjo de
šimt metų nuo pradėjimo prak
tikos. Dr. Atkočiūnas, kuris tris 
dienas savaitėje priima pacien
tus ir Bridgeporte, 3147 South 
Halsted street, gavo diplomą iš 
Loyola universiteto dentisteri- 
jos skyriaus 1931 metų birže
lio 4 d.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Štai laivas, kuriuomi eks-, 
kursantai plauks į Mihvaukee,1 
Wis., šį sekmadienį, birželio 
22 d., 9:30 vai. ryto. Laivas 
išplauks iš Navy Pier. Kelionė 
bus labai linksma, nes yra pri
rengtas geras orkestras, bus; 
Dariaus-Girėno Drum ir Bug-' 
le Corps, kuris susideda iš 50 
jaunuolių, bus puikus ir įvai
rus “floor show”, sudarytas iš' 
15 gabiausių artisčių. Bet ir 
tai dar rie viskas.

Visų linksmybių centras bus 
Mihvaukee mieste. IŠJaivo iš
lipus, su jaunuolių kapelija ir 
visa ekskursija, šimtai taksi- 
kebų veš ekukrsantus į įdo
mesnes miesto dalis. Nuveš ir

į Milwaukee’s erdvią svetainę, 
kur komisija visus maloniai 
priims ir pavaišins užkand
žiais ir įvairiais gėrimais vel
tui. “Free for ąll.”

Papietavę vėl grįšime į lai
vą ir atgal į Chicagą. Taigi, 
kam aplinkybės leidžia turėti 
bent vienos dienos linksmas 
atostogas, užsisakykit tikietus 
iŠ anksto, nes prie laivo jie 
nebus parduodami.

Kur bilietai parsiduoda.
Pas komisijos pirmininką, 

Wm. J. Kareivy, 4644 South 
Paulina S t., Yards 5350;

Dariaus-Girėno svet., 4416

So. Western Avė., Lafayette 
8484;

Anthony Kasper, 1150 W.
54th St., Boulevard 8322;

B. R. Pietkiewicz, 2608 W.
47th;

John Mason, 3211 Lituani- 
ca Avė., Yards 6547;

Ben Mason, 4047 S. Talman 
Avė.;

Dr. V- Nares, 7054 S. West- 
ern Avė., Hemlock 8151;

P. Dambrauskas, 858 Nyest
33rd Street; i

St. Dambar, 2857 S. Eme- 
rald Avė.;

P. Nover, 4148 Archer Avė.
J. J. Ezerski, 4600 So. Pau

lina St.;

S. Mažeika, 3319 Lituanica 
Avė.;

I. J. Zolp, 1646 W. 46th St.;
T- Mazenis, 3857 S. Kedzie 

Avenue;
Peoples Furniture, 4183 Ar

cher Avė.; ♦
Progress Furniture, 3222 So. 

Halsted St.;
M. Narvid, 2424 W. 69th St.
John Pakel, 6816 S. West- 

ern Avė.;
P. šaltimieras, 6912 S. West- 

ern Avė.;
Margutis, 6755 S. Western 

Avė., ir visose laikraščių sto
tyse, taipgi pas posto narius.

Dariaus-Girėno Postas 271.
(Sp.)

Vakar ir užvakar vakare žu
vo šie Chicagos ir apylinkių 
gyventojai:

Oldrich F. Fisera, 53, nuo 
4138 W. 21st, prie 66 E. S. Wa- 
ter st.;

Frank C. Staley, 42, iš Ar- 
gos, Ind., prie Argo;

Tony Kaczmarek, 28, nuo 
4734 S. Racine avenue, prie 
55th ir Hillard.

Kitos Nelaimės
Įvažiavusi į automobilį su 

motorcikliu prie 14th ir Co- 
himbus Drive sunkiai susižeidė 
Ruth Schiller, pavojingų mo- 
torciklinių aktų pildytoja Ri- 
verview Parke. Guli St. Luke’s 
ligoninėje.

Eina kalbos, kad bus nu
griautas Ashland Block dan
goraižis, prie Clark ir Ran- 
dolph gatvių, kuris vienu lai
ku buvo teatrininkų centru, o 
dabar po savo pastoge turi ke
lias žinių agentūras.

Namo vietoje busianti įreng
ta didžiulė Greyhound autobu
sų stotis.
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JOS STENOGRAFES, PATARNAUTOJOS, 
DARBININKES—BET APIE DIDESNIUS 

DALYKUS SVAJOJA
Gražus Steponavičienės Mokinių Koncertus

Kelios jų yra stenografės rėš-i 
tinese. Kelios dirba dirbtuvėse; l 
kitos dirba Už patarnautojas 
krautuvėse.

Vienos tebelAnko high school, 
kitos jau eina universitetus, o 
dar kitos yra visai mažytės, ei
na į pradines mokyklas, ir to
kio amžiaus, kada nuo mamy-

ko
ku-

garnį a.
Bet visos, sugtiebdamos liuo- 

so laiko, o mažytes — mamai 
liepiant, svajoja apie daininin
kių karjeras ii* miklina savo 
balsus pas mokytoją p-ią Ane
lę Steponavičienę, kuri užvakar 
vakare Mirenge toms savo mo
kinėms, ir mokiniams, metinius 
“kvotimus”.

Keli Labai 'Gabus.
IMė Steponavičienė turi 

lis labai gabius ntokitous, 
t to oš įlies Neužilgo gal išgirši-
m'e ne vien mažuose parėngimč- 
ito'O'se^ bet didžiuliuose koricer- 
hiofce. Dvi-trys mokinės rėdo 
tokį didelį gabutoąs kad jos ne
ilgai paliks lietuvių tarpe. Jei
gu i V toliau tupės tingai lavin
sis-, ir irodys tą patį gabutoą, 
klirį rodo dabar, tai jos leng
vai išeis į platesnį mUžikoš pa-

for-
Fine

Apie 30 Mokinių.
Tie kvotimai koncerto 

moję įvyko Curtis salėje, 
Arts rūmuose, 4lt) S. Michigan
avenue. Jose dalyvavo viso per 
30 mokinių, tarp jų keli ber
niukai — balso Blokiniai, viena 

Kazio 
moki-

išgirs-

Prisirišę Brie Mokinių.
Ne vien tėvui galėjo savo vai

kais pašididžidoti, bet tam ypa
tingai didelį pamatą turi mo
kytoja p. Steponavičienė, taip
gi p. Steponavičius. Jie moki
nius labai rūpestingai paruošė 
koncertui-. Kas svarbiausia jie 
turi mokiniams didelį prisiriši
mą ir rtkpfestį jtį dainavimu ar 
smuikavimu, kuris nepasibaigia 
Vien atlyginimu’, kurio susilau
kia už patnok-as.

Tikrai sUiagU buvo būti š a
me koncerte ir išgirsti jaunus 
dainininkus, ir bus labai įdomu 
sekti jų progresą. Kas žin'c,

Avė. (ne parapijos salėj)-.
Jau antri metai kaip kliubas, 

veda SAVO “Ūmbtd'dm”, kutiš' 
dabat ytA VattUjAinAs plli'ė- 
tybėš klašėms ir visiems kliii-; 
bo rėikAlams. šis namas yrA ži- 
nomAs kaipo “Lithtianian Head- 
ųuarters”, Lietuvių 'Centras, it 
yra VArtojamaš gaiiA plačiai ki
tų, PtgAmža’cijų ir kotnisijų.i 
Prie Užlaikymo išlaidų pbiside-i 
da Li etų v i u tlemdktatų Ly ta, i 
teisėjas Jonas Žūtis, Ai Kūms-1 
kis it d'ohAS Ju’džaitis. i

Kliubo piknikas
Birželio 2’9 d. 13 -to watdo fe-j 

tuviai kviečiami atsilaikyti 
kliubč išvažiavimą, kUtiš įvyks: 
“Big ttee GtdVė’\ Atcfet AVeV 
4 blokai į vakarus hUo T'ėth st. 
Komisiją siidato J. luozaitiSs S. 
Cibulskis it J. VilkiŠilis, kiltie 
praneš, kad piknikai bus šmA-. 
gus, įdomus it nepaptastaš.

Bus'lietuviški šokiai prie lie
tuviškos muzikos ir bus 
do varių. —Bilietis

Stanley Tf ainis, 
Liet, (iolfininkų 
“Čampionas” n

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
“ ariai

Laimėjo Biriną Premiją Preky
bos Buto Turnyre.

Už tėi, kad Stailley TVainis 
'ekspėHiškai mtlšd golfd sviedi
nį, frečiatfenid vakare jato įtei
kė sidabrinę tatlTę ir gėriadsib 
Chieagoš lietuvių go.fisto tilu-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbinlnkg^
REIKALINGA VIRĖJA arba vi

rėjas. Trumpos valąndos. Gera mo-
įkestis. Atsišaukite 4915 W. 14th St. 
Cicero, III.

i _____ ______ ____________ -___ T,--;--- ■

HELP WANTED—MALĖ
_______ parbiBinkiį

REIKALINGAS PORTERIS 
taveimą, teisingas it blaivus.

611 W. 59th St.

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių felkU   ,

EXPERIENCED OPERATORS on 
Chenille and Draperies. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO. 
913 W. Roosevelt Road.

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
moterei, vyrui ar ženotai porai. 
3242 So. Union Avė. antros lubos.

daug

PATYRUSI MERGINA, 21—30, 
lengvam namų darbui. Yra dau
giau padėjėjų. 2 mokyklos vaikai. 
Savas kambarys. $10. ALBany 5890;

RĘNjDON KAMBARYS vaikinui, 
merg^ai ar ženotai porai be vaikų. 
Naujai dekoruotas, prie dviejųgat- 
vekarių linijų. 10155 So. State St.

Steponavičiaus smuiko 
n tai.

Savo dukterų ir sūnų 
ti susirinko didokas būrys tė
vų, taipgi buvo nemažai miš
rios publikos. Gaila, kad tai bu
vo paprastas vakaras, ir lietu
viams svetima salė.

B.

Šį Sekmadienį 
Rąteliečių 
Išvažiavimas

tlaržfe

metinį 
birželio
Grove,

JišAi iŠejė pittoAs golfo tUV-i 
nyte, kiltį hečindtahį suvengė 
Chicagos Lietuvių BVėkyfeš 
fetlUs. LiiiCdlhshiVe 'Gdlftb Kfe- 
fe, prt’ė 157111 iV llAlstėd šhėėt.

Alfe Ž5<0 žtotoiių.
Alitid vi’elA tihrhyVe tolėjo < 

bi\ S . Hi eži ui ) tVėčiA — te sČ j iii 
J. T. Žuvis, ketvirto — p-ai 
Lin'čhester’iepei, pėiikta — M. 
Narvidi'ehei.

PfėtoijAs taipgi gavo Ė. Aii- 
detsonas, J. C. Mll'eris, J. Kah- 
cevičtos, A. Tiilys, A. GVėgg, J. 
Mackievich ir keli kiti golfistai*, 
viso apie 20. .

Turnyre dalyvavo apie 250 
žmonių — nepaprastai didelis 
skaiČitis tokiam paVengimui. Po 
lošimų įvyko vakarienė, kurio
je trofėjai ir kitdš premijos bu
vo padalinti.

^Hto'ė-to-Ohė”.

REIKALINGAS VIRĖJAS, paty
ręs, į restautantą. Geros valandos, 
gera mokestis. 6050 W. North Avė. 
______________ ;__i—

DIRBTINŲ JGĖLIŲ darbininkai 
visiems departamentams.

S. CHAcfc’S
319 W. Van Buren. 5-taš aukštas.

, r iRElkAtlNGl DARBINI N K A I. 
Kreipkitės tuojau į ROSEN’S, 2549 
So. Divisidn St.

REIKALINGA VIRĖJA (cook) 
tavėrno lunchroom. kreipkitės.

4756 So. Westem Avė.
LAFayette 2649.

i

eKibRoidery nail head, 
punchers, on dresses. Kreipkitės į 
SEGAL EMBROIDERY WORKS, 

230 S. Franklin St.

DIRBTINŲ' GĖLIŲ darbininkės 
visiems departamentams.

S. CHACK’S
319 W. Van Buren St. 5-tas aukštas

RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui ar ženotai porai, Su garažu 
ar be garažo. Gali vartoti ir kitus 
kambarius. REPublic 3547, 6515 S. 
Talman Avenue.

šį koncertą įeikėjo išgiisti 
visiems tėvams ir motinoms, 
kurie turi jaunus sūnūs ir duk
teris. Jie butų savo akimis pa
matę kaip gražu, kad jauni 
žmonės lavinasi muzikoje, kiek 
pasitenkinimo jie gauna sau, 
kiek smagumo duoda tėvams, 

- ir malonumo kitiems_

102-ū Mokiniai
Baigia Pilietybės

78 jau išlaikė kvotimus; iš
Wardo Kliubo darbuotės

Ne visi šie mokiniai bus gar
sus solistai, bet kiekvienam mu
zikos pamokos praturtins gy
venimą, ir paliks gil us pėdsa
kus jų auklėjime.

ra

a
JONAS DABULSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 d., 6:15 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskr., Pagramančio pa
rapijoj ir Pagramančio mies
te. Amerikoje išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Daugvilaitę, 2 dukteris: Ka
zimierą ir Marijoną ir žentą 
Joseph Midula, 2 pusseseres: 
Juliją Palaske ir šeimą ir 
Rose Eiduk, pusbrolį Joną 
Juknių ir šeimą; Lietuvoje 
uošvienę Olgą Daugvilienę ir 
švogerį Stanislovą Daugvilą 
ir šeimą, ir dėdę Antaną Gir- 
skį.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F, Ra- 
džiaus kopi., 668 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 21 d., 8:00 vai. ryto 
iš kopi., į Apveizdos Dievo 
parap. bažnyčią, kurtoje at
sibus gedulingos pamaldos, už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 

ArapineS.
Visi a. a. Jono Dabulskio 

giminės, draugai ir pažįstami 
ssat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. NuliUdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Žėntas, 
Pusseserės. Pusbrolis, Giminės 
ir Draugai.

L

Laid. Direkt. Ji F. Radžius, 
Tel. CANAL 61741,

Paprastai 13-to Wardo Lie
tuvių Demokratę Kliubaš laiko 
savo susirinkimus^ sekmadie
niais, bet dabar, vAsarai atėjus, 
ir kad nariai turėtų progą išva
žiuoti sekmadiehiais į pikhikūš 
ir miškus, susirinkimai bUš lai
komi kas trečią penktadienį.

Kliubo pilietybėm klasėm baig
sim ši p'enktadiehį. šia proga 
kliubas turėm iškilmingas kla
sės baigtuves, šiais metais iš 
viso pamokas baigia 102 moki
niai, 78 iš jii jau išdavė kvoti
mus ir liko piliečiais, o 24 dar 
laukia kvotimų.

Susirinkimas ir balius kliubo 
name

šįvAkar 8 Vai. įvyks VirŠihi- 
nėtos iškilmės ir truVuBa^ kliii- 
to susirinkimas. Po s’usirihki • 
mo prasidės buliVtš. Bai būš 
kliubo Centre, '6825 S.

Įvyks Liberty GroVe
Lietuvių Kultūros 

Choras rengia šaunų 
pikniką sekma'diėnį, 
(Junc) 22, Liberty 
Willow Springs, 111.

Tai bus tikra lietuviška ge
gužinė. Pamatysite tikrus lietu
viškus šokius-, kuriuos išpildys 
ratelio choro šokikų grupė. Lie
tuvių Jaunuolių Balalaikų Or
kestras grieš ir jaunuoliai šoks 
po Bildrevičiauš Vadovybe.

Tryš chorai
Dainuos trys chorai: Ci’čero 

Moterį] Pažangos Choras, R'a- 
telio Choras po vadovybė D. 
Yuden ip Keistuč-ickKliubo Cho- 
ras po vadovybe* Sarpaliaus. 
Bus visokių valgių ir gėrimų. 
O šokiams gros Ratelio orkest
ras.

šį sekmadienį bukite su ra- 
teliečiais. Kai dainuosim, tai 
net skambės Williow -Springs 
miškai.

Geriausio kirčio kreditas 
ciba ėVahstoniečiui J. C. MiMe- 
Fiiii, kuris kartą kamuolį į duo
butę įmetė su vienu kirčiu.

Apie “liole-in-one” golfmin
kai paprastai tik svajoja.1

Buvęs

Pirmas Šių Metų 
Išvažiavimas

nu-

švęs 15 metų sukaktuves

ičniškicčiiį Labdarybės

-J t L m I V Visas Paskaito
, ' Dalis
KviftTKlNlNRAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrahams

3316 So. Halsted Street
Tei tARDS ^08

Į /- A _ A Jk ____

I Mh !■ Gėlės Mylintierts
II U U A Vestuvėms, Ban-

riU kietams, Laidotu- 
VlIMfl Papuoli-
GĖLININKAS 
41S0 Archer Avenuė 

Plione 'LAFAYEtUE

KAŽIMIERAS ŠAULYS
Persiskyrė sU Šilto pasauliu 

birželio 18 d., 10:05 Vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pUsėš Amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšiįį ap
skrity, LUkis parap., Rapnl- 
diškių, kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus. ’

Paliko dideliame AūliUdime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Mašidiauskaitę, dukterį Kaži- 
mierą, Žentą Pranciškų Sob- 
czak, du sūnūs,, FrahciŠkų 
marčią Elsie ir Joną, seserį 
Oną, jos vyrą Juozapą Kni
ta n ųs ir jų šeimyną, Švoger- 
ką Ahtosę, jos vyrą Juozapą 
Andriuškus ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoje seserį Marijoną 
ir brolį Antaną.

Priklausė Keistučio Pašal
pos klubui. \

Kūnas pašarvotas namtiosė, 
2949 W. Pershing Rd., Tel. 
Lafayette 5046. Laidotuvės 
įvyks šeštadiehį, birželio 21 
d., 9:00 vai. ryto iš namų į 
šv. Agnieškos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio Sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
ŠV. Kazimieto kapines.

Visi a. a. Kazimiero šaulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Nuteikti 
jam .paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Duktė, Sūnus ir 
Giriiinės.

Laid. Direkt. J. LiUlėvičius, 
Tel. LAFayet'tė 3572.

Dovana “šviesiam grinoriui”
Visas Lietuvių Kultūros Ra-’ 

telis susideda iš neseniai atvy- 
kuV;ų iš Lietuvos. Tai mes su- 
p/Ašdayni kiekvieno “grino- 
niaus” pAdėtį paskyr*ėin $5 d'd- 
vAną Vėliausiai atvykusiam iš 
Lietuvos lietuviui ar lietuvaitei, 
kukis dalyvaus hiAsų pikbik'ė. 
bėl į’rodyin'o gaAli ’dUvAA'ą tik 
Včikėš pAko'dyti feAkd”.

dtįs p'AittalysiVe VėlMsiAi At
vykusį ’iiėtuyį h Liėtuvu's. Bu 
abuju, jis kas teh da- 
bAk dedasi.

■jus pamatysi'tė daUįį jAAhi- 
kri’O lt S'etiiniė ik šVėikibkikdėš 
Vi’ėki SU iktaiš tkAUkdami <!‘SvŪi- 
ki bkuiiai daihiįnbikai. t)žk4te- 
čiAūkė VisAs

ir 
Kultūros Kliubas rengia pirmą 
šių metų gė'gužinę (pikuiką) 
sekmadienį,*^birželio 22 d. 1941‘, 
p. JU'ozo' S'pai'čio darže, prieš 
OTiėnry Bark, Wiilow Springs-, 
III. Pradžia 11 vai. ryto, įžan
ga veltui.

Renginio komisija su pirmi
ninku Jonu Jonku priešakyje 
stropiai darbuojasi rūpestingai 
viską prirtiošti atsilankiusių 
sVe'Čių priėmihlui ir 'paliiiks’mi- 
nimui. Tai bus 15 metų kliubo 
sukAk't’U'vi'ų progos piknikas.

Tod'čl Visus johišklečius, ma- 
Vo kAihiyhiiš žagatie'čius, skAim- 
gi'rie'čius, gTilždi^čiiis, Ri'eškV’i- 
tiė'Čiii'Š, p^šV^tiūi'eėiRs 5!r krU^ 
kiečiam iižį^RŽ'o AtsiiAhkyli. Btlš 
Ša'dhi mužiką Šokiam^', -gėros 
Užkiahdofe it fekAU’Aiiš gėrinlėli'o 
ir žAidimtĮ. tižprAš'o

šTAMštbVAs 
CfeRNAUiSKAS

Mmė birž. 18,. to41, 12:3D v. 
lyte, sulaukęs 4A !n. atiižiatiš. 
trifti'ęs L to tavo j. Kilo iš ŠiAll- 
lių apskr., Užvenčio pat., Sa- 
takiškių kaimo. Ahierikdj iš
gyveno ' 19 Mėtų.

Palikė, 'dideliame nuliudime 
brolį Julių, brolio sūnų Law- 
ręnOe; pusseseres, Teklę . Kar- 
likauskienę, Ivaškienę ir jų 
šeimas; ir kitas gimines it 
daug draugų ir pažĮstanių; ‘o 
Lietuvoj .paliko 3 seseris, bro
lį ir kitaš 'giminės.,

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus kopi., 6812 S. Weste^n 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
bitŽ. -21 d. Iš kdplyčids •& vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimifno 
Panelės švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į ’ŠV. K'ažiihiėfo kap.

Nuoširdžiai kviečiame vi'sUš 
gitnih’ėš, draugus ir pėžįsta- 
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę li'ekA! 
BVoliS, Brdlio SuAAs, ftišsesėi 

rys ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas B. 

Bėtkūš, tel. Grovehlll 0142 ar
ta Cičero 2109.

SUSIRINKIMAI
KLUBO SUSIRINKIMAS ir BA

LIUS, pehktadienį, birž. 20, 8 vai. 
vak., klubo name, 6825 S. Western 
avė. Trumpas susirinkimas 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų Klu
bo. Po to bus lietuviška muzika, 
alus ir dainos. Rus iškilmingas už
darymas pilietybės kursų.
Visi nariai kviečiami. Įžangos nebus 

j. L. Juozaitis, rast.
ŽAGARIĖČIŲ KLUBO .pusmeti

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
birželio 22 d., Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St., 1 vai. popiet. Malonė
kite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui taipgi 
išgirsite raportą iš praeito klubo 
pikniko. —J. RėtUrakis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ RAžNYčIA, šėštadienio vaka
re, berželio -21, įvyks šokių ir .pa
silinksminimo vakąras, Milda svęt., 
2-me aukšte, 3140 S. Halsted st. Vi
siems bus smagu šokt prie geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti. iParapijės Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas.

Šį Sekmadienį
Ir Žemaičių
Piknikas

pArtners VVANTED 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavern biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Peoria. '

REAL ESTATE FOR SALE
■ N amai-Žemė Pardavimui
PERKAM^ parduodam ir mainom 

namus, lotus, iarmas ir biznius. 
TUrhhe didelį pasirinkimą namų 
pirkti už* cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

FOk RENT—IN GENERAL 
 Renddai—Bendrai

RENDUOJASI OFISAS su re- 
ception room. Ant antrų tūbų. Nau
jame name, dėl daktaro, advokato 
ar kito ko. Rendos $30.00 į mėnesį, 
6924 So. Western Avė. šaukite 
HEMlock 7730.
j r '  i........ i i r., „ ;, ,

BUSINESS—TO RENT 
bizniai ftendai

RENDAI TAVERNA IR FIKČE- 
RIAI. Getą vieta bizniui.

6227 So. Ashland Avė.
HEMlock 0036.

2 FLATŲ MŪRAS SU apartmen- 
tu bcismente. 5-4-3 apartmentai. 
Moderniam,, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Relrigeracija, in
staliavimas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$t»,o00. 711 West 59th St. \Vent- 
worth 0368.

6 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui. Karšto vandens šiluma, as
bestas shingles, garažas. A-l stovy. 
Apleidžia miestą. Rimto pasiūly
mo neatmes. 2215 W. Marųuetle Rd. 
Prospect 3415.

Business chAnceš
Biznio Progos

VARoIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernč su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par- 
davim'o senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
Kean, Willow Springs, III.

PARDAVIMUI RESTORANAS. 
Gerai einąs biznis. Gerai įrengtas. 
Nebrangiai. Box 2497. 1739 South 
Halsted St.

ŽIŪRĖKIT Į ŠĮ 5 kambarių ka- 
tedžių, 427 W. Garfield blvd., no
rėdami bargeno. Kieto medžio grin
dys, štymo šiluma, vieta yra A-l 
stovy. Tik $3750. Mažas įmokėsi
mas. WĖNtworth 6762.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka- 
tedžius, .2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

SAVININKAS PAAUKOS lotą 
42x133^ pėdų prie Hamlin Avė., 
arti 107th St. Bargerias. Tik $450. 
Kreipkitės 3824 W. 107th St.

“NAIijiėhk5šs’ įš'tėigė Li’ėtUViškl) 
IhtbriiiAėijų Bintą. 

brAUgij’ok, kiiuba’i ir Vlšd- 
kios įstaigos prašomos praneš
ti “bJaUjienoih^” ’dieirAk šAvio 
pAffehgilmįv TAipgi ir reng^jAi, 

Aamtiyh’ib kVetainitį, Į5rh- 
šdftiė kįrėi’pti& į “NAujiehAš0, 
kad nesusidučli kd kitais jgA’ 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patam avimą “Naujienos” tei 
kin npinokainai.

Kasdien skaitydami 
“NABilĖNAS’1 lie
tuviai įgyja naudift- 
CT žinių ir gerų pa-

LaUkia ir suvalkiečių, zanavykų 
ir dzūkų

žertiAičią Kultūros Kliubo 
piknikas įvyksta sekmadienį, 
birželio 22 d., Kubiliaus darže, 
priešais Lielu’viti Tautiškas Ka
pines.

Iš anksto numatoma, kad šis 
piknikas bus milžiniškas, nes 
visi tik šneka ir rengiasi daly
vauti. Į šį pikniką rengiasi ne 
tik žemaičiai, bet visi ChicagoS 
lietuviai, nes visiems bus žin
geidi! pamatyti žemaitišką 
“vaiška”.v

Flatdš įikbgramns
DalyVAUs suvalkiečių 1-maš 

Btdkas, zanavykų “brigada”, 
Žaiii’omUiičikų “eskadronas”, 
džUkų “korpusas” it generale, 
k'elAVių “divizija”. Generalio 
kdiliAUdAAto Vietą Užims pats 
žuAiAiČių ptežidedias*, žemaitiš
kų' 'gt'Ahadietių kapeli j a gros 
m'AirŠlis. Btogtamaš bu!s didelis’, 
dėt dAlyVatiš keliolika chorų, 
kVArtaų it sekštėtų. žėmaitiški 
'dddutiai gtds oVettiUtas. Pilno 
ptugtamo tekstą matykite laik-

re-kaš'Čių S'k'eibitoosė. žtetoaičių 
btotėlis st. Bėrkimas.

Byloj Vakarais Johisių salėje

Joninių iškilmės įvyks šešta
dienio vakare, 814 W. 33rd St. 
čia visi Jonai ir draugai shelš 
ir smagiai praleis laikų prie ge
ros orkestros. Jų pagerbimui 
bus klasiškų šokių ir juokų pro- 
grailiėlis-, kurį išpildys Andre
jevo mokyklos jaunuolių grupė. 
Joninių apeigos, šokiai ir Vaišės 
prasidės 8 vak vakare, tad vi
sus Jonus ir publiką prAšotoė 
atsilankyti laikus kftd visi su
spėtų dalyvauti Visose iškilmė-, 
•ste.

Visus širdingai kvrėčih atsi
lankyti Jonistų grupės taryba.

O. D.

MEAT MARKET and GROCERY 
pardavimui. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. REPublic 9459.

Nuo 6 v. vak. iki 7 vak.

PIGIAI 2 FLATŲ MŪRAS. 4 
kambariai kiekviename. Užpakaly 
2 flatų medinis namas, 4 ir 3 kam
bariai. Geram stovy. -*• 

959 W. 18th Place.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta prieš daugelį 
metų. Pardudama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba 
su bizniu ant ilgo lyso.

R. KUCAUSKAS, 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

tik

PARDAVIMUI 2 MODERNUS po 
3 kambarius mūriniai Colonial rta- 
mai atdari apžiūrėjimui. 511U So. 
Keating Avė. bl. toly nuo nau
jos Studebaker įmonės. Lengvi iš
mokėjimai. šaukite Virginia 2788.

PARSIDUODA BARBERNė. Biz
nis eina gerai ir yra išdirbtas pet 
ilgus metus. Priežastis: išvažiuoju 
į farmas.

JOHN’S BARBER SHOP
4456 So. Washtenaw Avė.

BARGENAS, 2 APARTMENTŲ 
mūras, 5 kambariai kiekviename. 
Štymo šiluma, stokeris. ARDmore 
2929, Graceland 5698.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Ge
ra vieta, kanapinė krautuvė. 3001 
So. Emerald Avenue.

6 KAMBARIŲ insuliuola mUto 
bungalow. Uždarytas miegojimui 
porčius, aliejum apšildymas, 2 ka
ram garažas. $6500.

4624 Adams St.

FARMS Bor sale 
Ūkiai PardAvimui

VALYMO IR KRIAUČIAUS ša
pą. 3 gyvenamieji kambariai. Ren- 
da $30. Pantex Ptešs. Seniai įsteig
tas biznis. 6014 So. Union Avė. 
Normai 2343.

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON, 
Forest City, Iowa.

GROSERlŲ KRAUTUVĖ .parda
vimui. Keturi kambariai užpakaly. 
Brighton Parke. Naujienos, Box 
2498, 1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučernė su groserne. 

Visai pigiai. Elektros įrengimai. 
Rendos nereikės mokėti. Tik reikės 
prižiūrėti bildingą. Kreipkitės

2242 W. 23rd PI.

WAUTOMA, WISCONSIN
200 mylių šiaurėj nuo Chicagos. 

30 dailių ežerų. 100 mylių upelių, 
kuriuose yra trout žuvis. Getas 
žuvavimas. Įdomaudami farmomis, 
ežerų frontu, farmomis Paežeriais 
ir paupiais, vasaros katedžiais par
davimui arba rehdai, rašykite ir 
reikalaukite sąrašo tikrų bargenų.

H. J. EAGAN, REALTOR, 
WaUtoma, Wis.

........................... f n f j ti-r ,11 r rrriiiiir.il i u.

GROSERNĖ PARDAVIMUI. Pil
na stako, gerai einąs biznis.

7126 So. Rockwell.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

PARSIDUODA 9 KAMBARIŲ 
hotelis ir 5 . kambarių katėdžius, 
Fox Lake, UI. Yra vanduo, vana 
ir eiėktįrika. Vjsi parankumai. 
Taipgi 2 akrai žemės, 1 garažas, 
barnė. ir kiti budinkai. Prie pat 
vandens. Yra ir 7 laivukai. Atsi
šaukite 732 W. Cerinak.

PARDAVlMUĮ, PIGIAI SHOE 
Rėpąir Shop. BizMs išdirbtas per 
20 metų. Renčia pigi. 3956 S. Rock« 
•well St.

PARDAVliMUl nELlKATRšŲ 
krautuvė. Gerai einąš biznis. Graži 
b^linkuinąj, pigi Vendą su bbtu gy
venti. HfcMlock 2864.

PaRSidŲodA BUČERNĖ, nėra 
kdmpe'ticijos, cish biznis, trumpės 
valandąs,. sekmadieniais uždaryta.

Šaukite SA*Ginaw ŠI 12.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

o

PRALEISKITE VAKACIJAS prie 
gražių Twih Lakęs, Wisconsine, 75 
mylių nuo Chicagos. Gražus kam
bariai su valgiu už .prieinamą kai
ną. Dėl informacijų atsišaukite:

A. LINKUS,
2552 Wešt 63rd Street 

CHIČAGO, ILL.

RESORTS FOR SALE 
______ KurortaiPardavimni z

RESORTAS REID’S prie ežero 
pardavimui. Hotelis, katėdžius Ir 
pavllionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, tai dabar tu
rite progą. $38000 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RfcSORT 

Barron Lake, Niles, Mi'ch.
•i I, . „mIįį nįjį n,7 r,. x.u>

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ik* Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo ^0 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mlis.

ALIŠAUSKAS. SUNIRS, 
6343 So. Westęrn Avė., 

Čhickgd, Bt TeL REPublic W
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