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NUO SALŲ FRANCUZIJA ARČIAU, NEGU 
ANGLIJA

Paimtos salos buvo demilitarizuotos
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 1. — Vokietijos kariuome
nė paėmė Britanijos salas 
Guernsey ir Jersey Anglijos 
Kanale, praneša pirmadienio 
vakare karo vadovybė.

Guernsey salą naciai okupa
vo sekmadienį, o Jersey pirma
dienį. Du Britanijos karo lėk-* 
tuvai nušauti užimant sakytas 
salas, kalba vokiečių praneši
mas.

Užėmę šitas salas, vokiečiai 
pirmą kartą įkėlė koją į Bri
tanijos žemę.

(Jau prieš kurį laiką Brita

nija paskelbė, kad sakytos sa
los yra demilitarizuotos. Jos 
randasi daug arčiau prie Fran
cuzijos, ne kad prie Angį jos. 
Ir užėmę jas, vokiečiai nepri
siartins Angliją, nes salos yra 
toliau nuo Anglijos, negu uo
stai Galais arba Dunkirk.

—X----X---- X----
LONDONAS, Anglija, liepos 

1. — Britanijos valdžios pra
nešimas pirmadienį sako, kad 
susisiekimas su salomis Guern- 
sey ir Jersey Anglijos Kanale 
tapo nutrauktas. Smulkesnio 
pranešimą apie įvykį nepaduo- 
ta. f

VOKIEČIAI IŠLEIDO PATVARKYMUS 
FRANCUZIJOS GYVENTOJAMS

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 1. — Vyr ausiąs Vokietijos 
armijų komanduotojas, genero
las von Brauchitsch, pereitą 
sekmadienį išleido patvarkymus 
Francuzijos ‘gyventojams tose 
srityse, kurias yra okupavę vo
kiečiai. Patvarkymai tokie: 
i — Francuzai negftli matyti 
savų belaisvių, ne susirašinėti 
su jais be Vokietijos vyriau
sybės leidimo. 2 — Uždraudžia
ma dalinti lapelius ir brošiū
ras, uždraudžiami susirinkimai 
ir demonstracijos. 3 — Uždrau
džiama darbininkams pasitrau
kti iš darbo, jeigu tai gali už
gauti Vokietijos interesus. 4 —

Spausdinimas raštų nepalankių 
Vokietijai uždraudžiamas. 5 — 
"Klausimas radijo pranešimų, 
kuriuos transliuoja ne vokie
čiai, uždraudžiamas. 6 — Sklei
dimas priešingų Vokietijai ž- 
nių draudžiamas. 7 — Vokie
tijos įstatymai 
bylose, kurias 
niai teismai 8 
tvarkymai įeina

Panašus įsakymai 
taipgi Belgijoje ir Luxenibour- 
ge.

Sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
net mirties bausme 
tiems, kurie nusikals 
patvarkymams.

veikia visose 
nagrinės kari- 
i— Išleisti pa- 
galion tuojau.

išleisti

gresia 
šitiems

Vokiečiai užsimoję 
atimti sostą Norve

gijos karaliui
LONDONAS, Anglija, liepos 
— Iš Švedijos gaunami pra- 

kad vokiečiai stipriai 
Norvegijos karaliaus 
šeimą priimti šitokį

nešimai,
spaudžia
Haakono
pasiūlymą: tegul Haakon atsi
žada sosto, o jo vietoj bus pa
dėtas Haakono anūkas.

Suėmė dar vieną 
fašistą

LONDONAS, Anglija, liepos 
1. — Britanijos policija areš
tavo Ronaldą White, Londono 
tarybos, reguliuojančios trofi
ką, svarbų inžinierių. White 
priklauso Britanijos naciams, 
kurių vadas Mosley jau pir
miau tapo uždarytas kalėjime.

Kalbos apie Britani
jos taiką su Vokieti

ja nesiliauja
LONDONAS, Anglija, liepos 

1. — Kalbos apie Britanijos ir 
Vokietijos taikos derybas lo
šia į ranką naciams — pareiš
kė buvęs premjeras Chamber- 
lain, kalbėdamas per 
sekmadienį. Tokius pat 
kimus yra padarę, kiti 
nijos valdžios atstovai.

Bet tuo pačiu laiku
mento koluaruose kalbos dau
giausia* ir eina apie Vokietijos 
ir Anglijos taiką, tiksliau pa
sakius, diskusuojami taikos 
klausimai.

radiją 
pareiŠ- 
Brita-

parla-

Britai nušovė pen
kis vokiečių lėk

tuvus
LONDONAS, Anglija, liepos 

1. — Oficialiai pranešta, kad 
sekmadienį popiet britai nušo
vė penkis nacių karo lėktuvus 
Francuzijoje ir dar gal būt su
naikino kitus septynis.

Ne britai nušovė 
maršalą Balbo

LONDONAS, Anglija, liepos 
1. — Italijos vyriausybė pra
nešė, kad pereitos 'savaitės ga
le britų lėktuvai nušovė lėk
tuvą, kurį vairavo Italijos oro 
maršalas Balbo.

Britai nuginčija pranešimą. 
Sako, jų lėktuvų nebuvo apy
linkėje, kurioje žuvo Balbo.

Balbo, pasak britų, žuvęs to
kioj aplinkumoj, kokioj žuvo 
Vokietijos generolas Fritsch, 
kurį, manoma, nušovę patys 
naciai. Kaip Fritch santykiai 
su Hitleriu buvo įtempti, taip 
Balbo santykiai su Mussoliniu 
buvo šalti, ir dėl to Balbo žu
vęs, kalba britų aiškinimas.

$$$

PARYČIUS
NĄUJIEN Ų-ACMJS Tolephoto 

—7 Hitleris aplanko Napoleono kapą.. 
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PREZIDENTAS REIKALAUJA SUNKĖS 
NIŲ TAKSŲ DIDELIEMS PELNAMS
WASHINGTON, D. C., lie

pos 1. — Pirmadienį pradėta 
mokėti nauji ir sunkesni tak
sai ryšium su krašto apsaugos 
stiprinimu. Teks mokėti dides
ni taksai toms reikmenoms, ku
rias perka dauguma žmonių — 
darbininkai, ūkininkai, profe
sionalai ir bedarbiai.

Taip pat pirmadienį prez. 
Rooseveltas kreipėsi į kongresą

i I

'Rumunijos sužeistie
ji atgabenti į Bu- 

charestą

reikalavimu \ uždėti laipsniškai 
padidinamus taksus perdide- 
liems pavienių asmenų ir kqr- 
porae jų 'taksams.

•' Prezidentas sako: krašto ap
saugos reikalams mes prašome 
aukų net iš mažiausia uždir
bančių gyventojų, todėl musų 
pareiga yra žiūrėti, kad šitą 
naštą taipgi neštų ir asmenys 
bei korporacijos pagal išgalia, 
pagal daromus pelnus.

AŠTUONI ŽMONĖS ŽUVO TEXAS 
POTVYNY

HALLETTSVILLE, Tex., lie
pos 1. — Pereitos savaitės ga
le pietų ir centralinėje Texas 
valstijos dalyse smarkiai 
Dėl lietaus vanduo upėse 
kilo ir išsiliejo iš krantų, 
kur nunešti namai, kitur
semti laukai. Astuoni žmonės 
paskendo. Hallettsville mieste
ly ir apylinkėje padaryta žalos 
turtui apie . $1,000,000.

lijo.
pa- 
Kai 
ap-

Bombarduoja tirštai 
apgyventas Anglijos 

apylinkes

Išgabeno 4,500 mo
terų ir vaikų iš 

Hongkongo
HONGKONG, Kinija, liepos 

1. — Iš Hongkongo, Britanijos 
kolonijos Kinijoje, išgabenta 
4,500 moterų ir vaikų. Mato
mai britai laukia agresinges- 
nių japonų žingsnių prieš Hong- 
kongą.

LONDONAS, Anglija, Eepos 
1, — Naktį j pirmadienį \Vo
kietijos lėktuvai vėl atskrido 
į Britaniją ir mėtė bombas. Šį 
kartą nacių lėktuvai bombar
davo tirštai apgyventas apylin
kes Škotijoje, Vali jo j e ir An
glijoje. Bet žalos padaryta ne
daug.

$12,724 karui kas 
minutė

Eepos 
karas

LONDONAS, Anglija, 
1. — Apskaičiuojama, 
Britanijai kas minutė kaštuo
jąs >3,181 svarų sterlingų arba 
Amerikos pinigais po $12,724.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 1. — Bucharestą pasiekė 
vagonai atgabenę Rumunijos 
sužeistuosius sus rėmimuose su 
rusais, kai rusai okupavo Ru
munijos teritoriją. Sužeistieji 
atgabenti iš Prut upės fronto.

Pirmesnieji pranešimai sa
kė, jogei rusai okupuoja Besa
rabiją ir Bukoviną be jokių 
kliūčių. Vėliau betgi paaiškėjo, 
kad kliūčių buvo, kad įvyko 
rusų ir rumunų mūšių ir kad 
keletas šimtų rumunų žuvo 
mūšiuose.

Rusai nuleido tan
kus iš lėktuvų

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 1. — Pirmadienį Rusijos 
’ėktuvai atgabeno į Rumuniją 
ir nuleido mažus tankus mie
sto Reni apylinkėje, kur Prut 
upė įteka į Dunojų, apie 70 
mylių iiuo Juodosios Juros.

Tankai buvo pakab nli tarp 
lėktuvų ratų. .a

Nuleisti žėpiėn, tankai ir jų 
įgulos užtiko netikėtai Rumu- 
nijo.s'gaFnižoną Reni apylinkė
je. Manoma, rusai čia paėmę 
nemažai rumunų amunicijos.

Tuo pačiu laiku rusai para
šiutininkai nuleisti ties Bel
gradu; 20 mylių į šiaurės ry
tus nuo Reni.

Iš viso ko matyti didelis ru
sų skubėjimas užimti Besara
biją ir Bukoviną. Skubėjimas 
tarp ko kita aiškinamas taip: 
po nepasisekimų Suomijoje ru
sai dabar nori parodyti savo 
kariuomenės išlavinimą ir ati
taisyti pasaulio akyse raudono
sios armijos prestyžą, kuris 
sunkiai nukentėjo laike karo 
su Suomija.

Numatoma ataka 
prieš Gibraltarą

Ee-

Vokiečiai uždarys 
Jungt. Valstijų am
basadas užkariau

tose šalyse
BERLYNAS^ Vokietija,

pos 1. — Vokietijos užsienių 
reikalų mni.sterija painforma
vo Jungt. Valstijų ambasadą 
Berlyne, kad Amerikos amba
sados ir pasiuntinybės Norve
gijoje, Belgijoje, Luxembourge 
ir' Holandijoje turi būti užda
rytos iki liepos 15 dienos. Ši
tų šalių reikalus ateity turės 
atstovauti Jungt. Valstijų am
basada Berlyne.

Jungt. Valstijų konsulatai 
minėtose šalyse galės pasilik
ti.

Įsakymas neliečia Francuzi
jos ir Danijos.

BERLYNAS, Vokietija, Ee
pos 1. — Vokietijos lėktuvų 
atakos prieš Britanijos salas 
stiprėja. Artinasi valanda kai 
naciai išvystys pilną ofensyvą 
prieš tas salas.

Tuo pačiu laiku, manoma, 
bus pradėta kampanija Gibral- 
tarui paimti. Prieš Gibraltarą 
atakas darysią italai. Gal būt, 
dar ir Ispanija prisidėsianti. 
Tačiau šiuo laiku Ispanija pa
silieka nekariaujanti.

tas
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienaj pra
našauja:

Niaukiasi; vėliau tarpais lie
tus; v^su; saulė teka 5:18 v. r., 
leidžįasj 8:29: v. v.

— Londone pagautas radijo pranešimas pirmadienio vaka
re sako, kad Rusijos karo laivai pasirėdė Rumunijos vande
nyse.

— Vengrijos kariuomenė pirmadienio vakare buvo mobili
zuota. Laukta, kad bile valandą ji įsiverš į Transylvaniją, kuri 
teko Rumunijai Pasaulinio karo pasėkoje.

— Japonijos žinių agentūra Domei praneša, kad admirolas 
Eizc Matsui ir astuoni karininkai, Ominato laivyno bazės na
riai, žuvo eidami karines pareigas Tsugaru sąsiaurio vande
nyse.

— Francuzijos nacionalinis komitetas Francuzijoje parin
ko admirolą Muselier kaipo komanduotoją tų Francuzijos karo 
laivų, kurie nepasiduos vokiečiams ir italams. Dalis Francuzi
jos laivyno- jau esanti Muselier vadovybėje.

— Rusijos vyriausybė paskelbė užtrauksianti 20 metų vi
daus paskolą. Ji nori gauti 8,000,000,000 rublių. Paskolai mo
kėsianti 4 nuošimčius palaukų kas metai.

RUMUNIJA BIJO NAUJŲ RUSIJOS 
UŽSIMOJIMŲ

VENGRIJOS PRANEŠIMAI SAKO, KAD RUMUNIJA GRIŪVA

SOFIJA, Bulgarija, liepos 1. 
— Gaunami čia pranešimai sa
ko, kad Rusijos armijos oku
puoja Besarabiją ir Bukov na 
visu galimu greitumu. Faktinai 
rusai taip skubinasi žygiuoti 
jirmyn, kad Rumunijos vyriau
sybė ir Rumunijos gyventojai 
bijo, jogei rusai nesustos prie 
linijos, kuri buvo nusakyta, 
kai Rumunija sutiko atiduoti 
Rusijai Besarabiją ir šiaurės 
Bukoviną. Keliamas klausimas, 
ar rusai nesikėsins už mti Mol
daviją ir senosios Rumunijos 
dalį.

Smarkus rusų žygiavimas 
pirmyn sudaro keblumų Rumu
nijos armijai. Jai tenka grei
tai trauktis atgal. Be to, ke

lius užblokavo tūkstančiai pa
bėgėlių. Šitokioj aplinkumoj 
Rumunijos kariuomenei sunku 
butų sustoti ir pradėti kontr- 
ofensyvą, jeigu ji stengtųsi, su
laikyti rusus.

Iš Budapešto, Vengrijoje, 
gaunami tokie pranešimai: Ru
munija, spaudžiama rusų, pra
deda griūti, pakrikti.

O jeigU taip, tai Vengrijos 
užduotis šitokiu momentu esan
ti aiški: Ji turinti užimti tas 
Rumunijos sritis, kur os jai 
priklauso ir. kurių ji jau seniai 
reikalauja.

Taigi Bulgarijoj kalbama, 
kad galima laukti Vengrijos 
atakos prieš Rumuniją.

RUSAI NORI DARDANELUS 
KONTROLIUOTI

BUDAPESTa Vengrija, lie
pos 1. — Diplomai niuose ra
teliuose kalbama, kad Rusija 
pareikalavo iš Turkijos leisti 
ir jai, Rusijai, dalinai kontro
liuoti Dardanelus, kurie jungia 
Juodąją ir Viduržemo juras.

Jeigu tas pranešimas yra 
teisingas, jis rodo, kad Rusija 
yra užsimojusi daug giliau į 
Balkanus briautis, o ne tik Be
sarabiją ir Bukovinos dalį pa
siimt’. Jis rodo, kad Rusija 
stengiasi įsitvirtinti Balkanuo
se juo stipriau kai dabar Vo-

f
kietijai ir Italijpi tenka kariau
ti su Anglija. \

Mussol’niui ir Hitleriui da
bartinis momentas rusus su
laikyti atrodo nepalankus, nes 
jiems reikia koncentruoti jėgos 
prieš anglus.

Tačiau kiti pranešimai kal
ba: Pirm negu Hitleris ir Mus- 
solinis pradės pilną ofensyvą 
prieš Angliją, jiems reikia už
tikrinti parupinimą aliejaus 
ir gasolino. Gal būt Hitleris su 
Mussolini& ir leido Stalinui 
briautis į Balkanus mainais į 
aliejų ir gasoliną.

Belgijos karalius Vengrija mobilizuo- 
uždarytas ja kariuomenę

Etiopijos tautelės or
ganizuojasi kovai 

su italais
CAIRO, Egiptas, l'epo.s 1. — 

Britanijos atstovus Egipte pa
siekia pranešimai, kad Etiopi
jos tautelės -sudarė komitetą 
ir organizuojasi kovai su ita
lais. Jos nori nusikratyti Ita
lijos jungu. v

Prieš karui prasidėsiant Etio
pijos tautelės ne kartą yra pra
šiusios Angliją duoti joms amu
nicijos. Anuomet britai atsisa
kę prašymą patenkinti. Dabar, 
sakoma, Etiopijos tautelėms 
ginklų nebestinga.

BRUSSELS, Belgija, liepos 
1. — Buvęs Belgijos karalius 
Leopoldas praktiškai yra užda
rytas Laeken pily. Jį saugo vo
kietis generolas. Su nieku jis 
nesimato. Pily gyvena tik jo 
motina, buvusi karalienė Elž
bieta.

Belgijos valdžia yra apskri
čių viršininkų rankose, šituos 
viršininkus kontroliuoja Vokie
tijos okupacinė armija.

Graziani paskirtas 
Balbo vietai

ROMA, Italija, liepos 1. — 
Maršalui Balbo žuvus, Italiios 
karo jėgų komanduotoju Lyb- 
joje tapo paskirtas Rodolfo 
Graziani, Italijos armijos štabo 
viršininkas.

BUDAPEST, Vengrija, lie
pos 1. — Of cialiai paske’bta, 
kad mobilizuojama Vengrijos 
kariuomenė Rumunijos pasie
niu. Pirmadienį Vengrijos po
licija atlankė kavines, valgyk
las ir viešbučius ir uždraudė 
pardavinėti svaiginančius gėri
mus per ateinančias keturias 
dienas. Paaiškino, kad draus
mė yra paskelbta ryšium su 
mobilizacija.

—2i---
Suintensyvina sub- 
marinų vaju prieš 

Britaniją
NEW YORK, N. Y„ liepos 

1. — Radijo pranešimai kalba 
apie Vokietijos submarinų va
jaus prieš Britaniją stiprėji
mą.
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painoką, visuomet pasiima dvi 
’ riekeles duonos, apsitepa svies- 
įtu, paima šiek tiek cukraus ir 
I visą gražiai į poperį suvyniojęs 

už kelių metų baigsiu gimna/i-’ 
ją, stosiu Į universitetą, nes no
riu būti sąmoningu ir teisingu 
darbo žmonių draugu. Todėl 
man, ‘‘Ateitininkų” organizaci-’ 
ja visai nepriimtina, nes jinai 
aiškiai eina prieš darbo žmonių 
reikalus. Jie atstovauja kuni
gus ir rūpinasi tiktai kunigų 
reikalais, kunigai patys yra są
moningi ir jiems jokie gynėjai 
nerelfeningi.

—Kolei kas, tėvui padėdavau 
dirbti tiktai techniškai organi
zacinį darbą, pasižadu, kad jau 
dabar dirbsiu daugiau, nes gy
venimas reikalauja, kad dirb
čiau iš pat mažens. Jums, ma
no, bdčiuliai, patariu eiti su 
darbo žmonėmis ir bendromis 
jėgomis dirbdami, panaikinsime 
tą gėdą, kurią padarė krikščio
nių demokratų valdžia su visais 
savo federantais ir ateitininkais.

(Tęsinys) ,

—Kolei kas, neesu politikas,1 
nes esu tiktai penktosios gim-

lokio Antano pareiškimo ne
tikėjo ir nelaukė nė Juozas, nė 
Jonas, nes jie. jį žinojo, kaip

Antano iškeltais klausimais su
sidomėjo abu jo bičiuliai ir jie 
netikėjo, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje yra tokių žmonių, ku
riems brangus duonos kąsnis, 
kurie savo mažiems vaikučiams 
neturi lašo pięno. Netikėti An 
tanu, jiems buvo, kaip ir ne-

ir sąžiningu bernioku ir moki
niu. Be viso to, jie su juo nu
tarė tuo klausimu, t. y. skur
džia ir nepakenčiama darbiniu-

esant galimybei jį ištirti ir sa
vo akimis pamatyti.

Juozas ir Jonas žinojo,akini 
Antanas turėjo privatišką pa
moką ir kad jisai eidamas į tą

Isai tai daro su savo sviestu, cu- 
Įkrumi ir„ duona, tai jiems 
šilta, nė šalta, nes jisai su

tvo maisto produktais gali dary
ti ką tiktai nori ir kas jam pa
tinka. Jie pastebėjo ir tai, kad

I jis iš ryto ir vakare į arbatą 
deda labai mažai cukraus, vie
toje’dviejų šaukštelių, deda tik
tai vieną, o sviesto ant duonos 
tai jau visai nesitepa, o rytais 
vietoje kakao geria gryną van
denį su sausa duona. Bičiuliams 
parupo sužinoti, kodėl jisai taip 
daro, nežiūrint į tai, kad iš na
mų maisto produktų jam atve
ža vienodai. Bičiuliai nutarė 
Antaną paklausti, kodėl jisai 
taip daro. Vieną kartą Antanui 
grįžus iš pamokų jie paklausė:

—Sakyk, Antanai, kodėl tu 
eidamas pas savo mokinį vi
suomet nešiesi: duonos, cuk
raus, ir k t. ar tasai mokinys 
toksai vargingas, kad tu jį tu
ri ir pavalgydinti.

—Taip, tas mokinys, kurį aš 
rengiu į ketvirtąją gimnazijos 
klasę yra labai vargingas, bet 
iaios maisto produktus duodu 
aš ne jam, bet jo sergančiai 
motinai. Jinai neseniai gimdė 
.r kadangi jos vyras labai ma
žai uždirbdavo, prie gimdymo 
negmėjo pakviesti ne tiktai gy
dytojo, bet ir akušerės —- sako 
Kad keturias dienas kankinosi 
.r gimė negyvas vaikas — da
bar jinai yra labai nusilpusi ir 
•ergą.

Jeigu jus norite žinoti, kaip 
gyvena miesto darbininkai, ei
kite kartu su manimi — pama-

nė 
sa-

uos, pieno, bulvių, ir kitų rei
kalingų maisto produktų, todėl 
nežinote, kas tai yra badąs.

--Na, gerai, Antanai, šian
dien, kaip tiktai grįšime iš pa^ 
mokų, papietausime ir visi kar
tu nueisime aplankyti tavo 11* 
gonį, — pasakė Juozas.

Musų bičiukai, papusryčiavę, 
pasiėmę savo mokiniškus dane- 
tus nuž.ngsniavo į gimnaziją. 
Giniiujęijoję, Juozas ir Jonas,

nelaimingos moteriškės išblyšr 
kusį veįuą ir tą tamsų ir ne
švarų kambarį. Tą dieną gim- 
nazijoje j.ems kaip ir nusibo
do, nes šiandien jie norėjo ga
limai greičiau baigti pamokas 
ir eiti aplankyti ligonį, Nors 
Antanas jiems ir nieko nebuvo 
sakęs, bet Juozas su Jonu buvo 
nusitarę, kad ligoniui reikia nu
nešti netiktai duonos, cukraus 
ir sviesto, bet ką nors daugiau. 
Laike pertraukų, Juozas su Jo
nu susitarė, kad reikia nupirk
ti kelis apelsinus ir plytelę šo
kolado, nes tėvai jiems, kaip 
tiktai buvo atvežę maisto pro
duktų ir paliko po 5 litus įvai
rioms smulkioms išlaidoms, 
kaip tai: plunksnoms, popieriui, 
muilui ir kt, jie pasikalbėjo, 
kad tokius pirkinius jie gali 
atidėti ir kaip nors apseis be 
jų.

Pamokos pasibaigė ir musų 
bičiuliai, kaip ir visuomet kar
tu išėjo namo. Namo eidami jie 
priminė Antanui, kad tam1, ligo
niui jie norį nupirkti lauktuvių.

Juozas, — mes su Jonu iš sa
vo tėvų, be maisto produktų 
smulkioms išlaidoms gavome

galime ir nepadaryti — galime 
sutaupyti ir už dalį tų pinigų 
mes ligoniui norėtumėm nu-

t|dėl iki bjčidliai nuėjo pinigų stirnos su didele šeima 
•^4 prąėjp iki minučių. |prągyventi ląbaį sunku, gyve-

•-Sveiki, gyvi,— pasakė Juo? name pusbadžiai,
zaK, —- kaip gyvenate, Kodėl tamsta nedirbi

Visi bičiuliai pftsiįyęikipo gąl- diew — gautumei 18 li
ktus linktelėjimii'i ir /padavė lį-j tų per savaite, — paklausė Juo-

visas

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fan .Motorai—Ptimpų Motorai — Aaidytt|vq 
Motorui—Elektriniai .Motorai, Vartojami Kcs- 
tuiirun tuose—Buėernėse—įtaigiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

l’AKIPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

•PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—Dieni}—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY 

SOUTH WABASH
Tel. CALLMET 540®

Pas musų, baimėj prie gim
dymo irgi retai kada kviečia 
gydytoją, ar akušerę, bet kai
muose yra taip vadinamų bo
bučių, kurios ir patarnauja 
gimdančioms, bet jeigu jau yra 
putinas reikalas, tai parveža ir

2 AVĖ.

—Aš jau sakiau, — sako An
tanas, — kad jūsų, ūkininkų 
gyvenimas, kad ir nėra toksai 
jau labai geras, bet negalima jo 
lyginti su darbininkų gyveni
mu, kuris yra daug kartų sun
kesnis, Jus •— ūkininkai, turite 
mažokai pinigų, bet turite: duo-

COPR. NG6DLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED DOILIES ■’ATTERN 2358
No. 2358—Megstos servetkėlės

GRANE COAL COMPANY
5332 bo. JLong Avenue 
Telefonas JPORT8MOUTH 9022

HOCAHOiN tVl|,>e Aun is i.'iHinu.
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau  .................*1
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
ant 50 tonų ar daugiau tiktai ........* ■ "

PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

sintis ir šokolado plytelę.

—Visa tai ‘gera ir gražu, — 
sako Antanas, —-pet ar.nebūtų 
patogią^ įęįgų jų^ž ^s, pini
gus nųpinktumete, pusę kilo-' 
gramo sviesto ir pora kilogra
mų cukraus.

—Aš manau — sako Jonas, 
— apelsinų tai būtinai reikia 
nupirkti, nes žiemos metu jų 
sultys ligonį labai greitai atgai
vina ir sustiprina, o cukraus 
galima nupirkti ir vieną kilo
gramą, o be to, galima truputį 
ir nuo savęs nuvogti taipogi ir 
su sviestu. Dabar mes sviesto 
turėsime daugiau. Matai, Juozo 
tėvų karvė apsiteliavo ir pas 
juos pieno, kaip tiktai daug pa
daugėjo.

Musų bičiuliai eidami namo 
aptarė, kad ligoniui jie neš to
kias lauktuves: du 
kilogramą cukraus,
balą sviesto, šviežų sūrį. Grįž
dami iš gimnazijos nupirko 
apelsinų ir cukraus, o sūrį tai 
buvo atvežę Juozo .tėvai, kurį 
jis nutarė atiduoti ligoniui.

Antanas pas ligonį buvo bu
vęs daug kartų, todėl jisai lie- 
urėjo jokio ypatingo smalsu
mo, kad tenai galimai greičiau 
patekti ir vėliai pamatyti tą ne
laimingą ligonį, bet musų bi
čiuliams: Juozui ir Jonui, tai 
norėjosi,

apelsinus, 
vieną ga-

<■' o

No. 2358

ia įdedu 10 centu ir prašau aUiusti man Pavyzdį No...

| Vardas ir pavardė

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT PEPT., 
l 1739 So. Halsted SL, Chleago, III.

I Adresas..... ............  ..
1 Miestas ir valstija

genės vyrui įtbeštfls lauktuves' 
.v dovanas. Darbininkui buvo 
Kaip ir nepatogu imti tokias 
dovanas, nes jisai, gerai žinojo, 
Kad jie visi yra gimnazistai ir 
savistovių*pajamų jie nepuri,1 
bei lauktuvių ncpriiniti irgi ne
buvo galima, nes tuomet butą 
paneigti jų gori nofai.

—Na, sakyk, šeimininke, kaip 
žmonos sveikata, ar stiprėja 
liek, paklausė Ąntanas.

—Sunku pasakyįi.^-sako šei
mininkas, — kad eina 
geryn, bet po to^ips sunkios 1L 
gos ne taip gr^taĄgali pasitai
syti, jeigu turėičlaa šiek tiek pi
nigų, parvesčiaii j^dytoją, tai 
žinoma, kad greičiau, pasitaisy
tų. ,.\:

—Ar brangiai! kainuoja gy
dytojo parvežiiniis, paklausė 
Juozas. )

—Tikrai nežinau, sako šei
mininkas, bet turi būti koki 10

zasJ
—Su didžiausiu malonumu 

dirbčiau, jeigu tiktai leistų, bet 
kad daugiau neduoda, matote, 
kad yra jie tiktai tokių, bet dar 
vargingesnių žmonių - 
ninku, kurie turi didesnes šei
mas, jiems, irgi reikia gyventi 
ir išlaikyti savo šeimas,

Tas rūsys buvo toks mažas, 
žemas, musų bičiuliams jame 
pasidarė visai trošku ir jje gali
mai greičiau norėjo iš tokios 
lindynės išbėgti, bet daryti jie 
negalėjo, nes neleido jų pasi
šventimas — jie idealistai. An
tanas jau daug kartų buvo bu
vęs čionai, todėl jam nebuvo 
nieko nuostabaus, bet Juozui ir 
Jonui, tai tikrai buvo nuosta
bu, nors jie ir ne pakajuose 
buvo gimę ir augę, bet tokį bai
sų gyvenimą jie matė pirmą 
kartą, Viskas čia taip prasta, 
taip suvelta, kad blogiau ir bū
ti negali: lova, kur ligonis, ne
buvo panaši į lovą, bet į kokią 
tai nešvarių ir suveltų šiukšlių 
krūvą, kurioje gulėjo išblyšku
si moteriškė. Du musų naujieji 
bičiuliai galvojo, kad tokiose 
aplinkybėse žmogus negali gy
venti ir kad ligonis negalės iš
gyventi vien todėl, kad tokiame 
bute ir sveikiausias žmogus, tu
ri ne tiktai apsirgti, bet ir nu
mirti,

Antanas, kaip geriau pažįsta
mas priėjo prie gulinčios darbi-

darbi-

sakydamas, kad šiandien ją at
ėjo aplankyti trise ir kad jie 
ateisią dažniau ir pasistengsią 
jai atnešti geresnio ir sveikes- 
nio maisto. Juozas su Jonu to
kioje lindynėje jautėsi labai ne
jaukiai ir laukė galimybių, kad 
galimai greičiau iš čionai išei
ti. Pamatę kalbantis Antaną su 
ligoniu priėjo ir Juozas su Jo
nu ir pasiūlijo ligoniui suvalgy
ti vieną apelsiną. Ligoniui suti
kus, Jonas tuojau išsiėmė peilį 
nulupo apelsinui žievę ir pada
vė ligoniui sakydamas:

—Apelsinai ligoniams, tai la
bai gera ir sveika, taigi ir tam
sta turėtumei valgyti galimai

--Ak, ponaiti, — silpnu bal
su atsake ligonis, — aš žinau, 
kad tai gerai ir sveika, bet tam
sta žinai, kad darbininkas žmo
gus neturi pinigų, už ką tokius 
dalykus pirkti, butų labai ge
rai, kad turėtumėm iki sočiai 
pavalgyti duonos ir retkarčiais

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė, 

TėL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3660

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 6111

—Dešimt litų tamsta neturi, 
— paklausė Jonas,

—Taip, neturiu, — paaiškino 
darbininkas, — matote turiu iš
laikyti ir išmaitinti didelę šei
mą, matote esame šeši žmonės, 
be to, reikia dar sumokėti nuo^ 
iną už šį rūsį 15 litų mėnesiui. 
Dirbu tiktai keturias dienas sa
vaitėje ir uždirbu po 3 litus per 
dieną, tokiu bųdu per mėnesį 
uždirbu maždaug apie 50 litų. 

‘Sumokėjus buto nuomą lieka 
pragyvenimui 35 litai iš tokios(<uinko žmonos ėmė ją kalbinti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.XMBULANėE;
: DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46Q5-O7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~^ x tL^ c 4 koplyčios visose
J—7 JHL d J. Chicagos dalyse

oKeioimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
vad pačios Naujienos

• d i idinjrnp

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Mis. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDtVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK . 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

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

tiuliams: Juozui ir Jonui, tai 
norėjosi, kad galimai greičiau 
ji J ir nunešti ligoniui paskir
tas lauktuves. Jonas buvo skal
bęs knygą apie vitaminus ir 
prisiminė, kad apelsinuose yra 
.abai daug vitaminų, kurie rei
kalingi ligoniams, todėl jisai li
kėjo, kad. kaip tiktai ligonis su
valgys apelsinus tai tuojau ir 
pagys. Bičiuliai patys apelsinų 
juvo mažai valgę, nes ukinin- 
;ai\tokių daiktų neperka, jie 
.aiko, kad apelsinai tai poniš
kas valgis ir mužikų pilvai ne 
būtinai reikalauja tokių valgių, 
nors Jonas asmeniškai buvo ki
los nuomonės apie apelsinus.,

Parėję namo papietavo, prie 
nupirktų ligoniui lauktuvių pa
ėmė gerą gabalą sviesto, tą di
dįjį sūrį ir visi musų bičiuliai 
išėjo lankyti ligonio. Prieš išei
dami, Juozas dar paklausė An
taną, ar toji moteris serga ne- 
apkrečiama liga. Tas darbinin
kas gyveno toli, priemiestyje,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2590 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vąkaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Klausykite inusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K,)

4 bu POVILU $ALTIMIERU.

LaidotuviųgjDirektoriai
Viliui Iltini tltllllllllllllllll

NARIAI
Chicagos, 
Cicero , 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
|)I||MIIII|I|III1IIMIIIIIH*II|I|IJ|||I1I
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
aini lianai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

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

YARds 1419
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6834 So. Western Avė.
X410 South Aptii Court, Cicero

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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

y

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

ANTHONY'B. PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
..Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, Šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Div 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 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tel. YĄRDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus <
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
| ’ Rez. Hyde Park 3395 *

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

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

■■-rg-

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ~

IŠ RUSIJOS .
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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: 

Superįpr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, JLL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn .
4631 COUTH ASHLAND AVR.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez, Telephone PLAZA 3200
.'.ĮgJl..l.V!WJ-e3J!.l'l U JUUilMJUL!

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N, Dearbom St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—8823 So, Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKISADVOKAT
7 So. Dearborh St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 18

Namų tel.—Hyde Park 339

Garsinkitės “N-nose”
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KAS YRA LIETUVIU PIRTIS
Aiščių Gadynės Švaros Paliki

mas ir Kaikurie Išlikę 
Papročiai

lietu- 
labai 
lietu-

Jei kas pasakytų, kad 
vis nemėgsta švaros, tas 
apsiriktų. Jau senovės 
viai savęs apsišvarinimui skir
davo daug svąrbos. Lietuviai 
nesitenkino išsimaudymu upė
je, ežere ar vonioje, bet jie 
įsirengdavo savo sodybose ir

vadino, aiškiai iš lietuvių sko
lintu pavadinimu “pirtti”. Tik
tai vėliau pirtis pradėjo vadin
ti savo kalbos žodžiu “sauna.”

Kad lietuviams pirtys vaidi
no svarbų jų gyvenime vaid
menį matyti iš pasakų ir pada-l 
vimų. Pasakose sakoma, kad 
šeštadieniais, žmonėms išėjus!

lietuvių perėjo ir pas kaimy
nus, kurie ne tiktai pirčių for
mą perėmė, bet ir pavadini
mą. Senovės suomiai statėsi 
pirtis panašias į lietuvių ir jas

laumės. Del to pirčių savinin
kai stengdavosi, kad išsiprau
sus, pirtyje dar liktų garo lau
mėms pertis. Pirtys būdavo be 
užraktų, kad į jas galėtų Įeiti 
laumės. Kitur vėl pasakojama, 
kad apie vidurnaktį ateidavę

Your Kidneys Heed 
U171 Q TOFLUSHuUT rl E. L. n 9.000.000 tubes 
and freo the syatem ot poisonous aclda . 
and wastes. They need help to funetion 
properly in case ot any inorpanic trou’. le. 
VVhen bothered thia way take KIDANS and 

Help Your Kidneys
Let You Sleep

Help your Kidneys also ao that Backache, 
l^eg Pains. Loss of Energy. Headaches, 
D i zt J nesą, Getting Up Nights are ąuickly 
relieved. Take KIDANS now, if you think 

Your Kidneys Are 
Worth $1.00 « 
If you h avė functlonal kldney weakness, 
you don’t have to suffer, when In many 
cases a stlmulant dluretlc likę KIDANS 
vvill relleve you ot misery by fluahing out 
aclda, polsons, waste matter. Remember, rnur TRIAL FOR YOUR r n L K. KIDNEYS
It you are troubled with Leg Pains, Back- 
aches, Getting Up Nights, Loss of Energy, 
Headaches, Dizziness, due to functlonal 
kidney weakness, just buy two boxes 
KIDANS. Only >1.00. Ūse one box. If 
not relieved, return unopened box and 
Get Your Money Back. KIDANS Is sold by

Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

pridirbdavę visokių šposų ir 
keldavę triukšmą. Kitą dieną 
nuėjus pirtim vis ką nors bū
davo galima rasti velnių pa
liktą. Tokius rastus daiktus 
žmonės nesisavindavo, bet juos 
užmesdavo ant pirties, nes bi
jota, kad velniai gali ateiti į 
namus jų ieškoti. O iš tikrųjų 
tokių daiktų palikdavo įvairus 
praeiviai, kurie sužinoję kūri
nantis pirtį, užsukdavo nakties

ir laumių lanymusi pirtyse 
žmonės tikėjo ir todėl niekas 
nedrjsdavę naktį į pirtį užeiti. 
Tą naktį, kada būdavo pirtis 
kūrenama, vaikai bijodavę iš
eiti į lauką. Apie

NAU EN Ų-ACM n.
PHILA DELPHI A. — Rėpublikonų delegatai surengė dideles ovacijas pasvei

kinti Wendell Willkie ir jo žmoną jiems Kvykus į konferencijos salę.

> .
t .kartą gimdančios moterys ,ci- 

, davo gimdyti pakūrentoji pir- 
tin, kad lengviau pakeltų gini-! 
dymo skausmus. Ne tiktai Lie
tuvoje tas paprotys buvo pri
gijęs, bet ir Suomijoje ir iš 
dalies Latvijoje, senovėje gim
dymas be pirties neapsieidavo. 
Iš kitos pusės buvo manoma, 

I jog kūdikis, ateidamas į šį pa
saulį, kaip prieš kokią šventę, 
turėjo būti apsiplovęs.

Dar tenka paminėti, kad lie
tuviui pirtis buvo tiek svarbi, 
kad naujakuris, neturėdamas 
\lar gyvenamo namo ir įsikib
damas kur gyventi, pirmiausiai 
ant savo sklypo pasistatydavo 

' pirtį. Dar ir šiandien Lietu
voje daug užtinkame senovi
nių pirčių, tačiau jau nzmažai 
yra ir modernių. Be to. paleng
va nyksta ir įvairus pirčių lan

kymo papročiai. KL,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Windsoro kunigaik
štis bus Anglijos ka

ralius, jei naciai 
laimės

birž.

f INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

& M. AUTO SALEs
7333 So. Halsted St.

■ I

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bei 
kokį vartotą karą. Visi karai 
žara n tuo t i ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
ste musų nuostabius pirkinius, 
bereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokčjimui. Turime štai 
<nkių pirkiniu:

1936 Oldsmobile 5 pas. $07 C 
Sedan. Kaip naujas'....... t f w
1936 Packard 4 durų $OQJ>
Sedan .......... .................
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $07ty 
defrosteris, tik .............. w i w
1937 Terraplane 4 durų $OQK 
Sedan, trunkas .............. fcvv

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki 10 v.

/ ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

r.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

NEW YORK, N. Y
30. — Kai kurie neseniai su
grįžę iš Europos koresponden- 

gijęs pirties garuose masažas. įkalba, kad buvęs Anglijos 
e . _. . . . v .'karalius, dabar Windsoro kuni-Sako senovėje tokie masažai. .. Vi.. . . _ . . gaikstis, Vėl patapsiąs Angh-
labai daug padėdavę nuo įvai- jog ^araiįum, jeigu Hitleris 
rių negalavimų. Seniau kai- laimės karą su Britanija. Su- 
muose būdavo prityrę, su ilga prantama, įkeltas Hitlerio^so- 
praktika braukytojai, kurie bu-'stą, jis ir tarnausiąs naciams, 
vo gerbiami ir mielai kviečia
mi pirtin padaryti masažus. 
Tokių braukytojų būdavo dau
giausiai moterų. Senovėje, y- 
pač po gimdymo, moterims 
būdavo specialiai kūrenamos 
pirtys. Prieš 50 metų kai ku
riose Lietuvos vietose pirmą

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mor 
derniškomis užlajA 
domis ir Hollywpod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Ilankiai sutiktas ir kitų dvasiš- žesnė ir iš jaunų beržų. Kitur 
; neabejotinai vedė yra paprotys, kad vantoms ber- 

kovą prieš pirtis. Ta kova ma- žai geriausiai tinka apie Sek- 
tomai bus persimetusi Žemai- minės, nes tuomet vantos esan- 
tijon ir dėl to žemaičiai buvo čios švelnesnės. Išsivanojus, ga- 
atsisakę pirčių.

Kaip Pirtis Įrengia

11-12 vai. jkių, kurie

bijoję, kad besiprausiant ne
ateitų paklydęs velnias. Seniau, 
būdavę labai negarbinga švęsti 
šventą dieną ar eiti į bažnyčią 
prieš tai nebuvus pirtyje.

Bažnyčios Kova Su Pirtimis

me Šiaulių, Biržų ir Mažeikių 
apskrityse. Suvalkijoje, dalyje 

kraš- 
užtik- 
seno- 
buvę

Žemaitijos ir Klaipėdos 
te pirčių labai retai kur 
sime. Jų čia nebuvo' ir 
vėje. Tiesa, Suvalkijoje
pirčių, bet jos buvo naudoja
mos linų džiovinimui. Šiuose 
kraštuose žmonės apsišvarin
davo gyvenamuose namuose, 
virtuvėje pasistatę didelį du
benį (baliją) vandens, kuria
me visa šeima ir maudydavosi. 
Kai kas aiškina kad Suvalki- ♦
joje ir Žemaitijoje pirtys sta
tyti buvę draudžiama, dėl to 
jų čia taip mažai ir užtinkama. 
Kunigas Pnestorius, gyvenęs 
pabaigoje XVI šimtmečio savo 
raštuose nepalankiai atsiliep
damas apie Prūsų lietuvius 
tarp kitko, rašo, kad lietuvių 
paprotys pertis karštuose pir
ties garuose esąs barbariškas 
(laukinių paprotys). (Iš dr. A. 
Zweck knygos “Liįauen”, 1898 
m.)., Aišku, kad toks vokiečių 
kunigo nusistatymas buvo pa-

ras per lubų skylę išleidžia
mas.

įdomios yra pirčių lankymo 
Pirtis yra savotiškai įdomus Į tradicijos. Jos yra virtę pa- 

sodybos pastatas. Ji yra stato- pročiu, kad pirtį reikia kuren- 
ma kiek toliau nuo kitų sody- ti būtinai šeštadienio ' vakarą 
bos pastatų, kur nors prie vau- { -
dens. Jei nėra arti upelio ar 
kūdros, tai iškasama duobė. Iš 
duobių vanduo naudojamas 
pagaminti garui. Pats pirties 
pastatas nedidelis, maždaug 15; 
kvadratinių metrų. Sienos daž
niausiai iš netašytų rąstų. Pa-

lis taip, kad mažesnis galas 
sudarytų prieškambarį, kuris 
vadinasi priepirte. Pačiai pir
čiai, tai yra antrai pastato da
liai uždedamos lubos, kurių 
vidury padaroma skylė. Pati

DABAR LAIKAS PIRKTI STOKERĮ 
WINKLER STOKERIS ANT 3 METŲ GARANTUOTAS 

Lengvais išmokėjimais už $145-50 F. O. B. ir aukščiau. 

WINKLER STOKERIS VEIKIA AUTOMATIŠKAI 
ir neturi Shear pins.

ARCHER STOKER SALES. CO.
Šaukite LAFAYETTE 3138, arba atvažiuokite 

3970 ARCHER AVENUE 
JOE BAGDONAS.

ar prieš šventes, šiaip jos kū
renamos po didesnių darbų, 
po talkų. Pas senovės lietuvius 
svečiui pagerbti, būdavo pakū
renama pirtis, kad jis galėtų 
gerai išsivąnoji. Jei vienas kai
mynas pirtį pasikūrena, o ki
tas tą dieną nė, tai šitas eina 
pas aną ir kviečia pirtin. Tie 
kaimynai, kurie pirčių neturi, 
yra kviečiami ir pirtimi nau
dojasi nemokamai.

Yra įėjęs į madą prašymas 
kaimyno pirtin. Pasikūrenęs 
pirtį kaimynas nueina pas ki
tą kaimyną prašyti pirtin ir 
sako: ‘Prašom kaimyne pir
tin”;'tie atsako: “Dėkų dėkų”. 
Kada pakviestasis kaimynas 
ateina pirtin sako: “skalsa” ar
ba “skalsa beržų lapiene” arba 
“Dieve, padek lapiene” arba 
vėl kitur “Garbė Jėzui Kristui”. 
Pirtyje esantieji atsako: ‘‘pra
šom”, “dėkų, dėkų’’, “per am
žių amžius amen”. Grįžę iš pir
ties pasilikusiems namiškiams 
įėję kambarin sako: ::Dėku už 
šilimą”. “doku už pirtį”, “gar
bė Jėzui Kristui”, jam atsako 
“į sveikatą”,' ‘per amžių am
žius.”

Švaros

GERB, Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
rra naudino*n<?

HAUJDEHOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Čhicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—S8.00.

N AT TJTENOM S—pinigus siųskite fino antrašu

“NAUJIENOS”
M

CHICAGO, ILLINOIS

šviesai įeiti dažniausiai neturi. 
Priepirtėje yra skylė šviesai 
įeiti, kuri buvo užkišama ir tik
tai reikalui esant atidaroma. 
Kitur, senovėje statydavo pir
tis dar ir taip. Iškasdavo že
mėje keturkampę duobę, jos 
apačią ir sienas išklodavo ne
tašytomis lentomis, o ant vir
šaus padarydavo stogą. Tokias 
pirtis laikydavo geriausiomis, 
nes jos būdavo šiltos, o kas 
svarbiausia, tai būdavęs labai 
geras garas. Viduje pirties iš 
akmenų daroma krosnis. Kros 
nies sienos sustatomos iš dide
lių akmenų, o viršuje pripila
ma mažesnių apskritų akme
nų. Akmenis turėdavo parinkti 
gerai nusimanantis pirčių sta
tyboje specialistas, nes jie pri
valo būti patvarus karščiui ir 
vandeniui. Be to, nuo akmenų 
rūšies priklausydavo garo ge
rumas. Už krosnies, prie sie
nos, maždaug, pusantro metro 
aukšty, ^padarydavo plautus. 
Tai stipriai prikalta plati lenta. 
Apačioje plautų pastatomas 
suolas.

Prašom, Kaimyne, Pirtin

Taip paruošta pirtis tinka 
naudojimui. Einant pirtin, kro
snis prieš 4-5 valandas prade
dama kūrenti. Per dvi valan
das krosnies akmenys įkaista 
ir pati pirtis įšyla. Tuomet lau
kiama apie valandą laiko, kad 
pirtis apsivalytų nuo dūmų. Į 
taip paruoštą pirtį jau galima 
eiti. Suėjus į pirtį, pilamas ant 
akmenų vanduo, kad atsiras
tų garo- Kada jau garo yra 
kiek reikia, sulipama ant plau
tų ir atsigulę, su įkaitusia van
ta vanojasi. Vanta, tai yra ber-'ir kitomis ligomis sergą žmo- 
žinė šluota, tiktai ji yra gra- nes. Lietuvoje buvo pri-

ir Gydymo Įstaiga 

eina pirma suaugę 
paugesni berniukai.

Pirtin 
vyrai ir 
Moterys eina vėliau ir pasiima 
su savimi mažus vaikus. Lie
tuvoje, kad vyrai eitų kartu su 
moterimis pirtin, neteko gir
dėti. Suomijoje ir Latvijoje se
novėje buvo/ paprotys, kad į 
pirtį eidavo kartu vyrai ir mo
terys, bet dabar ir čia ta mada

MADOS
i

sedan su viskuo . 
su viskuo ............

radio su heater . 
su viskuo ............

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan
Mažas BUICK opera coupe su viskuo 
Mažas CHRYSLER SEDAN ..............
PONTIAC COACH, geram stovyje ...
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ................ 345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUJCK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1938 
1937 
1936 
1937 
1936 
1934
Visi automobiMai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north 

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

4459 i

$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

išnyko. Kai kuri Suomijoje iri j 
net Lietuvoje būdavo papro- ■ 
tys, kad vyrams periantis, pir- jį 
tyje būdavo kartu moteris, ku- ■ 
ri kūrendavo pirtį, ši moteris £ 
vyrams vanojantis, paduoda- ■ 
vo garo ir jiems plaunantis nu- ■ 
trindavo nugaras. Kad moterys J 
būdavo pirtyje kartus su vy- ■ 
rais, tai senovės laikais niekas J 
nė nepągalyodavo, kad ten ga- * 
Ii buji kokių nedorybių, nes S 
pirtis buvo skaitoma “šventa ■ 
vietą”.

Senovėje pirtis buvo ne tik- ■ 
tai apsišvarinimo vieta, bet ir ■ 
savo rūšies gydymo įstaiga. Į J 

į ją eidavo reumatizmu, gumbu i

Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME 9į%
Dividendų už padėtus pinigus J*

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, VVashington, D. C

TURTAS VIRŠ SI,000,000.00
' DEL . INFORMACIJŲ KREIPKITĖS J

įFederalSavings
® AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago, UI.
Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

A

Nb. 4459—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted Stų Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieroi .     per krutinę

(Vardas Ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

■■■■.........................
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NAUJIENOS
The LIthuanlan Daily New»

Published Daily
The Lithuanian

. 1739 South
Tęlephone

Ifocept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

t>y

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 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,

Užsakyme kaina:
Chicągoje—paštu 

Metams
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams___ -__ _
Vienam mėnesiui >__ ____

Chicagoj per išęiuntinėtojus;
Viena kopija _____ _____ _
Savaitei ------ ___ ________
Mėnesiui .... ......... . ......... ....

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams ...----- -
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _____  $8.00
Pusei mętų ____      4.00
Trims mėnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5

.75

3 
18 
75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00
.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Ne demokratija, bet sovetizacija
Tarp vakarykščių žinių iš Europos viena kalba apie 

komunistų partijos legalizavimą Latvijoje. Pirmiaus bu
vo pranešta, kad komunistai pasidarė legalė partija Lie
tuvoje, Bet kitos partijos nėra legalizuotos. Kodėl?

Prieš tai, kai buvo sudaryta Kaune Paleckio vyriau
sybė, Lietuvoje buvo teisėta, nuo 1926 m. pučo, tiktai tau
tininkų partija. Visos kitos partijos buvo uždarytos. Pa
leckis ją uždarė. Tuomet susidarė laikiniai šiokia tokia 
lygybė politinių partijų atžvilgiu. Bet dabar jau grįžta
ma prie tokios pat nelygybės, kokia buvo Smetonos reži
mo laikais.

Komunistų partija užėmė vietą tautininkų partijos. 
Ji pasidarė monopolinė partija. O demokratijos kaip ne
buvo, taip ir nėra, Vietoje žadėtos demokratijos, Lietuva 
susilaukė sovietizacijos.

Vokiečiai britų teritorijoje

atsteigimą. Prieš ją drį^o pakelti ranką tiktai 3 delega
tai: Miliauskas, kuris buvo nominavęs Jurgelionį, ir kiti 
du stalincai. t

Bet klausimas, kokį konstruktyvų darbą atliko šis 
seimas? Galima sakyti,, jokio. Beveik visą savo laiką ir 
energiją jisai atidavė ginčams dėl visokių “investigaci- 
jų”, kurias per du metu darė Kontrolės Komisija, ir dėl 
įvairių konstitucinių kabliukų, kuriais adv. Laukaičio rė
mėjai kėsinosi pašalinti iš prezidento vietos F. J. Bago- 
čių/ Tie ginčai nieko gero organizacijai nesuteikė, bet Su- 
sivienymo vardui ir prestižui skaudžiai pakenkė. Paken
kė ir reputacijai ne vieno veikėjo, kuris bandė iš balto- 
padaryti juodą, nesiskaitant nei su faktais, nei su logika.

Reikia apgailestauti, kad tokie dalykai yra nešami į 
seimus, o dar labiau — kad jie yra keliami tokiu budu, 
kaip kad buvo pakelti šiame seime. Nuodugniai išdisku- 
suoti ir bešališkai išspręsti daugybę “kaltinimų”, kuriuos 
Kontrolės Komisija perskaitė savo raporte, nebūtų bu
vę galima nė per mėnesį laiko. Tai koks gi tikslas buvo 
juos iš viso skelbti ir svarstyti? Seimas pasiklausė “karš-, 
tų” ginčų apie vieną-kitą punktą, kur buvo, aiškus kaltin
tojų šališkumas, ir viską atmetė, Kitaip jisai ir negalėjo 
pasielgti. Bet delegatų galvose po tų skundų ir debatų 
paliko debesys abejonių ir įtarimų. Parvažiavę į kuopas,, 
jie vargiai galės sukelti nariuose entuziazmą.

Daugelis musų veikėjų ir dargi organizacijos vadų 
ir inteligentų, matyt, nesupranta to paprasto dalyko,- kac 
susirinkimas iš 250 žmonių negali atlikti tai, ką atlieka 
teismas. Bet ir teismas svarbesnei bylai pašvenčia dienų 
dienas; o čia keliolika bylų buvo mėginta apsvarstyti per 
kelias valandas; Šitokiais mitinginiais teismais galima 
žmogų morališkai nulynčiuoti, bet negalimą įvykinti tei
singumą. . •

Nei pergalėtojai, nei pergalėtieji tais debatais nesi
džiaugs. Jie buvo žalingi. Tie, kuriems rupi, kad SLA. 
augtų (arba bent išliktų gyvas), turi rūpintis, kad jie 
daugiaus seimuose nebeatsikartotų. Ir kąd nebūtų jų ir 
spaudoje!

anapus sienos Margumynai
i '

“ Anapus sienos” gyvenančių lietuvių vargai, -r- Mainais 
mes galėtume atiduoti tuos, kurie yra palankus 

Lietuva ir kitos valstybes gyventojų at- 
Kokia našta susidarys, kai atsikels šim- 

šiandien dar

o

DIDINAMASIS 
STIKLAS

Hitlerio oro jėgos paėmė dvi nedideles britų salas, 
gulinčias netoli nuo šiaurinio Francuzijos kranto: Guern- 
sey ir Jersey. Jiedvi nebuvo apginkluotos.

Tai pirmas kartas, kad vokiečiai įsibriaują į anglų 
teritorijų. Atrodo, kad naciai bandys veržtis ir į pačią 
Angliją. Bet tai nebus lengvas uždavinys. Visa pietinė 
Anglijos dalis yra paverčiama tvirtove, Daugelis neutra
lių šalių karo ekspertų mano, kad Anglija gali gintis nuo 
priešo invazijos ilgesnį laiką, negu kad. Vokietija pajėgs 
kariauti. ‘
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KOMU-NACIŲ POLITIKA 
SUSIVIENYME

SLA. Seimui praėjus
Gaila, kad apie SLA. 41-jį seimą, kuris pasibaigė per

eitą šeštadienį, nedaug tegalima pasakyti iš teigiamosios 
pusės. Kuone vienintelis geras ir džiuginantis dalykas 
buvo tas, kad seimas praėjo tvarkingai. Jame nebuvo nei 
triukšmo, nei Jcokių kitų nemalonių incidentų, nors ko
va lame ėjo daug intensingiau, negu kituose seimuose.

/ Kova prasidėjo jau patikrinant mandatus, ėjo vis 
smarkyn seimui svarstant viršininkų ir komisijų rapor
tus ir pasiekė čiukurą, kuomet iškilo debatai dėl adv. 
Laukaičio ■ skundo apie visuotino balsavimo rezultatus 
kuopose, neturinčiose vadinamo “kvorumo”. Organo re
daktoriaus rinkimai taip pat buvo iššaukę nemažą nervų 
įtempimą delegatuose, bet principialios svarbos jie nu
stojo po to, kąi seimas milžiniškomis balsų daugumomis 
atmetė vieną po kito visus K. Jurgelionio reformų suma
nymus. Apie tuos jo “įnešįmus seimui” buvo labai daug 
rašyta “Tėvynėje? ir kalbėta kuopose beveik per keturis 
mėnesius ląiko, 9 betgi seimas juos visus kaip šluote nu
šlavė! Šitame ginče tarpe redaktoriaus ir Pildomosios 
Tarybos seimas visai aiškiai pareiškė savo pritarimą Pil
domąją! Tarybai.

s Jeigu butų buvęs taip pat nuodugniai išdiskusuotas 
ir vadinamos “cenzūros”’ klausimas, tai nėra jokios abe
jonės, kad seimo nusistatymas ir čia butų buvęs ne ki
toks. Renkant redaktorių, prieš seimą stovėjo jau nė 
principo, bet asmens klausimas. K. Jurgelionio asmuo 
šiuo laikų buvo susipykęs su kai kurių grupių “vidaus po
litika”. Komunistai norėjo “atkeršyti Grigaičiui”, todėl 
jie rėmė Jurgelionį. Dešiniemsiems tautininkams rūpėjo 
suvesti kai kurias sąskaitas su centro sekretorium; o 
sandarįečiai buvo užsispyrę, kad ir čia dar taip grąžinti 
į redakciją Vitaitį; kai paaiškėjo, kad pastarajam nėra 
progos, tai jie nutarė remti senąjį redaktorių.

Tos trys grupės sudarė seime mažumą, bet joms tal
kon atėjo keletas organizatorių, su kuriais Jurgelionis 
susirašinėjo, kaipo Pažangos Vajaus vedėjas. Jie ir as
meniniai draugai davė Jurgelioniui 8 balsų daugumą iš 
234 visų paduotų balsų, t, y. mažiau kaip 4% daugumą? 
Sunku įsivaizduoti, kaip K, Jurgelionis dabar galės koo
peruoti su tuo mišriu bloku, kurio balsais jisai tapo iš
rinktas antram terminui, Jau renkant vietą sekančiam 
seimui, tas jo blokas prakišo: laimėjo Pittsburghas prieš 
Philadelphiją. O kuomet atėjo klausimas rezoliucijos apie 
Lietuvą, tai komunistai, kurie nominavo Jurgelionį į re
daktorius, gavo skaudų antausį. Seimas pasmerkė Lietų-

Vienas komu-nacių laikraštis 
dejuoja,' kad—tas žmogus^ kurį 
jie visomis keturiomis rėmė Su
si vienyme, rašo be jokios paše- 
navones apie raudonuosius Lie
tuvos okupantus. <

‘‘Ponas ‘Tėvynės’ redakto
rius” — sako tas laikraštis— 
“sugalvojo jog jau laikas 
steigti fondą ‘Lietuvai nuo 
bado gelbėti’.

“Kas rašė, kas sakė, iš kur 
tos informacijos, kad Lietu
voj badas? To niekas nesa
kė. Tokių- žinių negauta nei 
iš Lietuvos, nei iš kitur.

“Ponas Jurgelionis pralen
kė net sąyo brolius (!—“N,” 
Red.) grigaitinius, šmeižja- 
mas naują Lietuvos vyriau
sybę, nes jo atsišaukimas 
‘gelbėti Lietuvą nuo bado’ 
pasirodė kaip tik tuomet, 
kuomet ta vyriausybė pradė
jo savo darbą. Matote, prie 
smetonjaižių bado nebuvo 
(tai yra faktas.—“N.” Red,), 
o dabar tas pavojus jau yra.

“Ponas Jurgelionis peckio- 
ja ‘Tėvynėje’:

“ ‘Justas Paleckis su Krėve- 
Mickevičiuntf ir Galvanausku 
Lietuvos išgelbėti irgi nega
lės.’

“Išrodo, kad be p. Jurge
lionio Lįetuva nesusitvarkys!

“Tai daugiau, negu keista.”
Bet yra daug keisčiau, kad 

komunistai stojo piestu už 
“brolį” Jurgelionį, kuomet SLA. 
seime atėjo “Tėvynės” redaku 
toriaus rinkimo klausimas. Ko
munistas Miliauskas Jurgelionį 
nominavo, susitaręs su tauti
ninkais ir gavęs iŠ jų prižadė
jimų, kad jie už jį balsuos.

Jeigu Jurgelionis Paleckio 
vyriausybę SLA- organe “šmei
žia”, tat kuriais sumetimais ko
munistai rinko jį organo redak
torium?

Bepolitikuodami Susivieny- 
me, Mizara, Prųseika ir Andru
lis patys save nuplakė.

Paleckio- kabinete yra paskirtas
Liudas Adomauskas. Visai ne-I f 
seniai valstybės kontrolierium 
buvo Mašiotas. Kodėl gi jisai

Telegramoje sakoma, kad—
“Kaune, Vilniuje, visoje 

Lietuvoje vyksta gausingi 
darbo žmonių mitingai — 
džiaugiasi liaudies laisve, 
sveikina vyriausybę ir Sovie
tų Sąjungą.”
O sveikintojai veikiausia nė 

nežino, iš ko ta vyriausybe su
sideda, jeigu jos sąstatas yra 
taip dažnai sijojamas.

ĮVAIRENYBES
Nesvaiginantis 

Alkoholis

vos okupaciją ir pasisakė už Lietųypg nepriklausomybėm '
Y
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PRASIDĖJO SIJOJIMAS
Iš Kauno pranešama, kąd

Justoj

SSSR. - 
žvilgiu,. 
tas tūkstančių žmonių? — Tesėsime! 
geriau, negu rytoj. 

K * ,

(Musų specialaus Korespondento Lietuvoje)
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Jau turėjau progos jums ra-Į džiaugsmu savo brolius tautie- 
Šyti, kaip jąųčiąsį lietuvių kil- Čius pasiima pas save iš SSSR, 
mes gyventojai, likę anapus sie
nos, inusų naujojo kaimyno 
SSSR.

Rašiau^ kad tįe žmonės neno
ri susiprasti su juos ištikusiu 
nauju likimu. Ypač lietuviai ne-' 
norėjo palikti savo sodybas ir 
nešdintis svetur.

Jau jums iš telegramų žino
ma, kad SSSR sutiko lietuvių 
kilmės gyventojus perkelti į šią 
pusę sienos, tai yra į Lietuvą.

Spėjąiha, kąd npriųčių persi
kelti į Lietuvą bus koks šimtas 
tūkstančių žmonių. Dar neturi
me mes smulkesnių žinių, ko- Į 
kiomis sąlygomis tie gyventojai 
galės keltis į Lietuvą, tai yra, vieną, tūkstantį litų, tai susida- 
ąr jie galės su savim pasiimti ro du šimtai milijonų litų su- 
nekilpojamąjį turtą, bųtent, ar- ma!
klius ir kitus gyvulius, supran- pabar Lietuvoje vienas že- 
tama ,tie, kurie tuos. gyvuhus l-s Jw 1)iaždaug vertas vie, 
turi, darbo įrankius, kitą man- tūkstantį litų, žemę gavę uki- 
tų ir likusį smulkesni invento- ninkai tur& isikurd> tei 
rių. Taip pat neturime žimų, ar pasistatydinli nalnus> įsigyti že. 
tiems, kurie tenais paliks savo . įra|)kius jr pirkti gyvu)ius. 
žemę, bus uz ją atlyginta ir ko
kia kaina. Skaitykime, kad vienos šei-

Be to, tame pranešime nesą- mos įkurdinirrtas žemės ūkyje 
komą, ar toksai pat skaičius kaštuos tik dešimts tūkstančių 
gyventojų norinčių iš Lietuvos litų, tai dvidešimčiai tūkstančių 
išsikelti ne lietuvių tautybės, šeimų atseis du šimtai milijo- 
taip pht galės keltis į SSSR’, tai nų litų! Visoms kitoms išlai- 
yra ar įvyks gyventojų mainai, donis skirkime dar šimtą mili- 
ar tik kelsis į šią pusę sienos] jonų litų, nes juos įkurdinant 
lietuviai.

Lietuva dabar daug pas save 
turi žydų, kurių tarpe, bent 
jaunuomenės yra žymus skai
čius 'komunistuojančių? rodos,; 
jiems keltis į SSSR neturėtu 
būti sudaryta jokių kliūčių, juo 
labiau, kad SSSR pas saye kaž
ką panašaus turi į žydų atskirą 
respubliką. Lietuvą lygiai nieko 
neturėtu, kad ta gyventojų da
lis, būtent, žydų kilmės ir ko
munistiškai nusiteikusiu išvyk-

Jų dauguma, tai žemės arto
jai, / mažas skaičius bežemių, 
amatininkų ir darbininkų. Tie 
artojui, tai ne dvarininkai, bet 
visi smulkus ūkininkai, darbo 
žmonės. Juos teks Lietuvoje 
aprūpinti žeme, vadinasi, žemės 
reforma dar labiau aktuali pa
lieka! Skaitykime, kad iš to 
šimto tuksiančių gyventojų šei
mų bus koks dvidešimts tūks
tančių. Jei jiems visiems duoti 
po dešimts ha žemes, tai jau 
jos reiks surasti du šimtu tuks- 

I tančių ha!
Jei vieną žemės ha vertinti

Levenhuko, didinamojo 
klo išradėjo, nuopelnai 
kart vis daugiau išryškėja. 
Žmogaus akis tėra labai silp
na ir niekuo neapšarvuota 
akimi nematome, kaip nepap
rastai esame apsupti ir be per
traukos puolami mažųjų mik
roskopinio pasaulio gyvento
jų. Mikroskopinis pasaulis yra 
nepaprastai gausus. Reikia tik 
paimti bet kokį daiktą, padėti 
po mikroskopo stiklu ir stebė- 
jimuisi nebus galo. Kiekvie
nas daiktas aplipęs šimtų tuk-

sti- 
kas

liu. Dar gausiau mikrobų yra 
minkštuose ir skiedžiančiuose 
daiktuose. Balta staltiesė, gu
lėjusi keletą dienų ant stalo, 
pilna akiai neįžiūrimų mažy
čių gyvūnėlių, kurie nuo kiek
vieno papu t i mo galvotrūkčiais 
lekia tolyn. Vieną dieną vil
kėtų baltinių viename ketvir
tainiame centimetre yra per 
kelios dešimtys tūkstančių mi
krobų. Savaitę dėvėtų baltinių 
viename ketvirtainiame centi
metre yra tų mikrobų šimtai 
tuksiančių. Viename kubinia
me centimetre purios, lapų 
pripuvusios miško žemės kie
kyje mikrobų yra nuo 2 iki 3 
milijonų. Kai kur net 
daugiau. Įvairių mikrobų 
na ant maisto ir maiste, 
paprastai sunaikinami
dant. Tačiau jau kelias valau* 
das pastovėjusi sriuba vėl pri- 1 
siveisia mikrobų ir kiekvieną 
minutę jie be galo smarkiai 
dauginasi. Kur tik mes pa
braukiame ranka, ten nustu
miame tuksiančius ir milijo
nus tų mažų, neįmatomų be

Pii-
Jie

ver-

kon-Viename moksliniame 
grėsė biofizikas dr. Barelis par 
demonstravo naują alkoholinių 
gėrimų rųšį, kuri nieko nesvai
gina. Prieš tai dr. Barelis bent 
10 metų darė laboratorinius 
bandymus su alkoholiu ir jam 
pasisekė pagaminti nesvaiginam 
čįo alkoholio rųšį. Manoma, 
kad nesvaiginantieji alkoholi-? 
niai gėrimai galės būti naudo-, 
jamį kydniškięips alkoholikams 
gydyti.,

25,000 Metų Maisto 
Juros Vandeny

Juros vandeny esąma at
skiesta daug vertingų medžia
gų—anglies hidratų ir protei
no. Viename kubiniame meL 
rn vandens yra 3,9 gr. anglies 
hidratų ir L5 gr, proteino- 
Danų chemiko, tyrinėjusio At
lanto vandenyną įvairiose vie
tose, prof. Augusto Krogo pri
pažinimu, proteino ir anglies 
hidratų tūrio Atlante esą taip 
daug, kad jame plaukioja 20?- 
000 pasaulio javų derliaus 
maisto vertė. Ir mėsos bei bul
vių kiekis, kurs skystame pa
vidale yra vandenyne, 25,000 
metų galėtų išmaitinti viso že
mes skritųlįę gyventojus.

alsuojama, , kur laisvė žydi... 
Lietuvoje taip pat esama kele* 
tas dešimčių tukstanęių rusų 
kilmės gyventojų, kurie čia se
giau buvo apgyvendinti rusifb 
kącijos tikslais, Lietuva taip pat 
butų patenkinta, kad ir ta ma
žuma iš Lietuvos Išsikeltų.,,

Bet tikra, kad taip nebus.
Lietuva užvis labiausiai bu? 

tų patenkinta, kad tos žemės, 
kur lietuvių gyvenama, kurios 
dabar SSSR atiteko butų iš vi
so Lietuvai grąžintos, tuomet 
netektų kalbėti apie gyventojų 
mainus, bet atrodo, kad ir taip 
nebus, tai y m tas žemes rusai 
pasiryžo sau pasilikti. Taigi, 
Lietuva padidės dar vienu’ko- 
kių^šimlu tūkstančių gyvento* 
ją?

Iš visų Baltijos valstybių Lįe< 
tuva yra tirščiausia apgyventa, 
ji tirščiau apgyventa negu Vo
kietijos Prūsų provincija ir 
SSSR, Lietuvoje jau dabar gy
venama viename kvadratiniame 
Kilometre per 48 žmones, tuo 
metu,’ kai Latvijoje, Koks dvi
dešimts suvirs ir Estijoje ma
žiau, kaip dvidešimts. Vokieti
jos Prūsijos provincijoje ma
žiau, kaip keturiasdešimts pen
ki ir SSSB, rodos, mažiau, kaip 
dvidešimts. O jei turėsime gai
voje, kad jos gyventojų skai
čius dabar dar padidėja ir dar 
turime visokio plauko albčgč- 
|įų, tai jau vienam kvadrati
niam kilometrui teks per pen- 
kiasdešimts gyventoj ų I

Tai jau visai rimtai tenka su
sirūpinti ių gyventojų išmalta 
uimu? jiems darbo parupinimu. 
Turėkime galvoje dar ir tai, 
kad Lietuvoje kasmet gyvento
jų prieauglis siekia yįrš dvide
šimties tūkstančių žmonių. Bet 
Liętuva mįelu noru ir dideliu

turės dirbti koks šimtas mati
ninkų, agronomų ir kito perso
nalo, tai visų tų šeimų įkurdi
nimas žemės ūkiuose kaštuos 
PENKI, ŠIMTAI MILIJONŲ LI
TŲ!

Vadinasi, Lietuvai tenka dar 
nauja sunki našta! Čia tie visi

tikrumoje teks išleisti žymiai 
didesnes pinigų sumas!

Iš kur tuos pinigus paimti?
Visai netenka manyti, kad iš 

anapus sienos atvykę žmonės 
su savim atsiveš pinigų. Juk 
SSSR rublis svetur visai bever
tis! Sakysime, kaip kas iš tų

turi jokįos vertes! Vadinasi, tik 
tie daiktai, kuriuos su savim 
gyventojai atsiveš, gali turėti 
šiokią tokią vertę, J)et juk tro
besių jie su savim nepasiims!

sai primityviai, intensingam u- 
kiui beverčiai. Gyvuliai? Jei 
bus leista, tai gal jų ir atsiveš, 
bet netenka pamiršti ir dabar 
jau galima kaipo faktą skelbti, 
apie ką iki šiol buvo nutylėta, 
kad dar nepaskelbus tos sutar
ties jau į Lietuvą nelegaliu ke
liu iš anapus sienos koks tris
dešimts tūkstančių lietuvių kil
mės žmonių yra atbėgusių, jie 
atbėgo tenai palikę visą savo 
turtą, į Lietuvą atėjo, taip, kaip 
stovi, tai yra tik su drabužių 
viena eilute ir tai nudriskusia! 
Vien jaunimo mokyklinio am
žiaus, kuris Janiu) pradžios ir 
kitas lųpkykląs ir kurį globoja 
Vyriausias Komitetas Vilniaus 
Kraštui, remti, tokio jaunimo 
jau esama tūkstantis!

(Bus daugiau)

Mikrobai pasižymi formų į- 
vairmnu. Ritas mikrobas, pa
didintas iki keletos tūkstan
čių kartų, atrodo, kaip kokia 
pirminių amžių pabaisa. Ta
čiau mikrobai arba bakterijos 
ne visi yra žalingi. Yra nau
dingų bakterijų, kurios augi
namos kultūrose ir naudoja
mos vienam ar kitam tikslui. 
Bet ligų mikrobai žmonėms 
labai pavojingi, nes nuolat su
daro pavojų užsikrėsti. Tos 
bakterijos skleidžiančios pra
žūtingas Ilgas nesiliaudamos 
puola žmones. Kiekvieno žmo
gaus organizmas nė sekundės 
nenustojanti kova žmogaus 
saugumo pradų sų ligas pra
dais. Jei tik žmogus sveikas, 
gerai maitinasi pasilsi, jis at
sispiria ir kasdien sunaikina 
tuksiančių tuksiančius žalingų 
sveikatai mikroorganizmų. 
Žymiausias žmogaus pagalbi
ninkas kovoje su mikrobais 
yra vanduo, ugnis ir saulė. 
Ypačiai saulė, kuri iš pagrin
dų savo spindulių galia kas
dien sunaikina milijonus ža
lingų gyvūnėlių.

*Be didinamųjų stiklų pagai

< 1 . 1 1 , ■ » ■1 1 1 ■ —

Stebuklingi Bandymai
Maskyos gydytojai Piatko- 

vąs ir Ordenko padarė prane
šimą, kad jiem pasisekę atras
ti kažkokį regeneracijos hor
moną, kurio įtakoj naujai at
sigauna įšųykusios ląstelės. 
Savo beveik neįtikėtiname 
pranešime jie tikina, kad atei
ty galėsią iš naujo’ atauginti 
nustotas rankas ir kojas, pana
šiai kaip driežui atauga nu
laužtoji uodega.

tyrinėjimo pažanga. Tik jų dė
ka nebesiaučia pasaulyje, kaip 
viduramžių laikais, įvairios 
epidemijos. Didinamųjų stiklų 
pagalba surasti tų Hgų sukėlė
jai, ištirtos jų gyvenimo sąly
gos ir surasti jiems priešnuo
džiai.

Be kalbamos srities didina; 
mieji stiklai milžiniškas nau- * 
dos teikia astronomijai, kary
bai ir daug kur kitur, (pi.)

Skruzdelės su Liet
sargiu

Viena skruzdėlių rūšis lie
taus mptu nešioja žiedlapius 
ar šiaip kokių medžių, lapus 
kaipo “lietsargius.”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”

l£«i
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VALGYKITE ŠAKNIS, SKĖRIUS IR 
ŽIURKES!

Tai busite tvirti ir sveiki — sako japonams dr. Saikia

—Valgykite žoleles, šakneles, 
šakniaguinbius, skėrius ir van
denines gyvates, — sako dr. 
Saiki, japonų maitinimo įstai
gos vadovas, savo tautiečiams.

—Jeigu laikysitės šios dietos, 
pastebi jis, — busite tvirti 

ir sveiki, o jūsų pilvo reikalams 
kasdien neteks daugiau išleisti, 
kaip 16 senų (apie 3 centus). 
Tada Japonijai negrės nei ne
derliaus nei blokados pavojai.f

Butų visai neprėtinga palydė
ti šypsena šiuos japonų moks
lininko žodžius. Europiečiai tu
ri kitų priemonių išspręsti mai
sto klausimams. Visai kitokie 
Japonijos reikalai. Maisto klau
simas ypač domina Tekančios

didvyriškumas glaudžiai susijęs 
su pilvo dalykais, Alkanas did
vyris — ne koks didvyris. Vo
kietija maisto stoką visais bu
dais stengiasi pašalinti įvairiau
sių “erzacų” pagelba. Km* kur, 
bet jau maisto atžvilgiu tie che
miniai pakaitalai sunkiai tegali 
atstoti tikruosius produktus. 
1918 metais vokiečių “erzacine”

Kinija. Juk kiekviename kare

Dr. T. L BRADEL
PRANEŠA, KAD SAVO OFISĄ
IŠKRAUSTO I NAUJĄ VIETĄ—

2606 West 47th St.,
CHICAGO, ILL.

Atdara 11 iki 12 vai. d. 1 iki 3 v.
po pietų ir 7:30 iki 9 vai. vak.

Sekmadienį susitarus.
Tel. LAFAYETTE 1580.

Rezidencija:
6101 SO. ARTESIAN, AVĖ.

Tel. Lafayette 1580.

NAUJAS APARATAS
AKINIAM J PRITAIKINI

Budriko Rakando Krautuvė
se rasite patyrusį akių dak
tarą (optometristą), kuris 
pritaikins jums akinius. Tei
singas ir geras patarnavi
mas. Akių egzaminavimas 

dykai.

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek- 
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos-

Lengvi Išmokėjimai
Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS 3088.

JOSEPH F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE4

3409-11 ir 3417-21 So. 
Halsted Street

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai.

KAM LAUKTI?
įsigykite sau dirb* 
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA
iki *34*50

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantią 

tiktai laisniūoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lmdale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė. 
TeL Lawndale 2908-9 < Tel. Monroe 9251
Atdara kasdien 9 iki 6:30. MUdietU 9 įki 5.

atsparumą ir privedė prie kapi
tuliacijos.

Štai kodėl japonų mokslinin
kai iškėlė klausimą, ar galima 
surasti tokių maisto produktų, 
kurie pasotintų tautą ir nepa
kenktų jos fiziniam bei morali
niam atsparumui, o

—Taip, — atsako jie, — ta
tai visai galima tam tikrose ge
ografinėse platumose ir tam tik
rose gyvenimo aplinkybėse. Ja
ponija kaip tik ir yra ta šalis, 
kuri savo gyventojus gali paso
tinti už 3 centus kasdien patie
kiant jiems tris valgius.

Ši dieta, kuri leis japonams 
karo atveju išsiversti be impor
to, buvo ilgai svarstoma mok
slinėse laboratorijose. Jau prieš 
18 melų buvo įkurta Tokio mie
ste maitinimo įstaiga, kuriai va
dovauja dr. Saiki, šis moksli
ninkas savo veikalais maitini
mosi klausimais spėjo pagarsė
ti visame pasaulyje. Jis sutelkė 
apie 250 specialistų, kurie tiria 
visas Japonijoje augančias žo
les, netgi piktžoles ir gėles. Jie 
savo tyrimo rezultatus lygina, 
surašinėja ir moksliškai įrodo 
kiekvieno atigalo maistingumą.
Gamtos virtuvė jums siūlo 6000 

patiekalų.
Tuo bildu iki šiol jau moks

liškai ištirta apie 6000 augalų 
ir apskaičiuota jų kalorijos ir 
gamybos išlaidos. Turėdamas 
tokią galybę maisto žaliavos, dr. 
Saiki sudarė apie 300 patiek^hj, 
pusryčiams, pietums ir vakarie
nei. Ir tokiems trims valgiams 
neturi būti brangiau mokama, 
kaip 3 centai. Visiems japo
nams padalintos knygutės, ku
riose smulkiai sužymėtas 6000 
žolių maistingumas. Iš tų kny
gelių galima sužinoti po kiek 
gramų turi imti iš kiekvieno au
galo vaikas, senis, suaugęs žmo
gus, kad savo organizmą aprū
pintų pakankamu kalorijų kie
kiu.

Norėdamas nustatyti, kiek į- 
vairių luomų žmogus reikalin
gas tokio maisto, dr. Saiki atli
ko begales bandymų. Jis kvies
davosi į savo institutą juoda
darbius ir inteligentus. Čia jis 
savo svečius pavaišindavo šak
nelėmis, po valandos uždaryda
vo į dideles stiklines dėžes ir 
liepdavo ramiai dirbti savo į- 
prastą darbą: rašyti, kapoti 
malkas arba skaičiuoti. Tuo pa
čiu metu instituto tarnautojai 
tiksliai matuodavo širdies ir 
kvėpavimo reakcijas. Taip išty
rus tūkstančius žmonių, dr. Sai 
ki sy savo bendradarbiais supa

išė vidutinius kalorijų kiekius, 
kurie reikalingi įvairių profesi
jų atstovams.

=Maijfo:

PHILADELPHIA. — Apie trys šimtai laikraštininkų dalyvavo pirmoje kon
ferencijoje su naujai išrinktu republikonų kandidatu į prezidentus, Wendell 
Willkie. Willkie sėdi kairėje.

į
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Dainuos A, Ančigte. “Gim- 
naztetnj” Vaizdelis, Duetai, 
Pranešimai

šiandien, antradienį, 7 vai. 
vakare ir vėl skambės oro ban
gomis gražus ir įdomus radio 
programas, nuolatiniai jau 11 
metų leidžiamas kss antradienį 
Peoples Baldų Bendrovės.

Šios dienos programo klau
sytojai galės pasigrožėti rinkti
nomis dainelėmis, kurįas pa
dainuos zymj solistė, Akvilė 
Apčintė, duetai ir kiti. Prie to, 
“Gimnazisčių” vaizdelis darosi 
svarbesnis kas kart. Bus ir 
smagi muzika, o naudingi pa
tarimai bei pranešimai suteiks 
daug malonumo 
Taigi, neapmirškit<

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.1216 6. HaUtedSt. VICtory 4965

StoauB. pinas, stogUngius ir3togus, rtnas, stoglangius 
sienų apmušimus.

Paisome bet ką. Atnaujiname bet 
Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

’ Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014

Rep. xxx

Gaudys Japoniškus 
Vabaliukus

I I

Vadinasi, didelių ūkinių su
krėtimų metu japonų vyriausy
bė gali numušti darbininkams 
algas jki žemiausio laipsnio. Ta
čiau nenumušant jų darbingu
mo.

skėrius.

Ponas padavėjau, prašau porci
ją keptų žiurkių!

Dr. Saiki svarbiausią patieka
lą taip sudaro: Ryžiai, žuvis ir 
sojos pupelės. Tai muistąs, ku
rį japonai valgo jau tuksian
čius metų. Po šių patiekalų dak
taras siūlo kitus, jau truputį į- 
domesnius. Algius, šakneles ir 
įvairius vabzdžius. Ypatingai dr. 
Saiki aukštai vertina
Jis pareiškia, jog šių vabzdžių 
maistingumas didesnis negu žu
vies produktų. Tačiau daktaras 
dar toliau eina. Jis nurodo, kaip 
reikia pagaminti vandeninės gy
vates, sraiges, (varles, kales, šu
nis ir žiurkes, Kalbėdamas apie 
žiurkes, jis pareiškia, jog jos 
itin skanios keptos ir apipiltos 
sojos pupelių sousu. Mokslinin
kas tarp kitko ramina savo 
tautiečius, kad jiems neteks nai
kinti mylimų kačių ir kitų na
minių gyvuliukų, jeigu jie lai
kysis jo nurodytosios augalinės 
dietos.

Tūkstančiai savanorių pasi
siūlė daktarui pa reikšdami savo 
sutikimą maitintis už 3 centus 
į dieną. Tai buvo instituto dvi
kojai bandomieji triušiai. Ta
čiau jau ir plačiosios gyventojų 
masės pradėjo misti pagal insti
tuto receptus. Visa eile fabrikų

kuriose darbininkai maitinami 
šaknelėmis. Maitinimo įstaiga 
parengė planą, pagal kurį visa 
japonų tauta turės sotintis žo
lėmis. Aišku, šis planas bus vi
suotinai vykdomas tiktai karo 
arba blokados metu. Tokia die
ta nesumažins darbingumo, ne
reikalaus didelių algų, o be to, 
pašalins reikalą vežtis maisto 
produktų įš užsienio. Nors ir 
lokiu atveju visa tauta maitin
sis augalais, tačiau dr. Saiki 
mano, jog didesnė japonų tau
tos dalįs turės geresnį maistą 
negu iki šiol. Vadinasi “pilvo li
beralizmo” laikais.

iš-

pa-

dr.
jog

• Michael Abbinanc, 42 
2151 Taylor St., mirė nuo 
sideginimo kerosimi, kurį 
įpylė į pečiuką vandeniui

lyse, nes vietiniai gyventojai 
sitraukdami viską naikina.

Gindamas savo veiklą, 
Saiki griežtai pareiškia, 
klaidinga butų manyti, kad
ponų tauta niekada sočiai nepa
valgę. Šis amerikiečių ir euro J 
piečių priekaištas taip sucrz’no 
Tekančios Saulės sūnūs, jog 
praeitojo šimtmečio pabaigoje' 
japonų vyriausybe pakvietė A- 
merikos mokslininkus, kurie tu-

nų mitybos principus. Tačiau 
visi tie bandymai susilaukė liū
dnų vaisių, nes japonai griežtai 
atsisakė valgyti mėsą ir duoną, 
kurią siūlė amerikiečiai. Japo
nai vis tiek valgė ryžius ir žuvį 
kaip lai darė jų protėviai prieš 
tūkstančius 'melų. Japonams 
mėsa ‘ — nepažįstamas daiktas. 
Tad ir dr. Saikio reforma ne
padarė revoliucijos, nes čia vi
sų pirma atsižvelgiama į tokius 
produktus, kuriuos teikia japo
niškoji žemė. 'Kurie japonams 
jau nebe naujiena.

—Kas bus, kas nebus, bet Ja
ponijos maitinimosi dėsniai jau 
moksliškai ir praktiškai įvesti 
— pareiškė dr. Saiki.

Tokiu pareiškimu ne pro ša
lį butų susirūpinti ir visam, pa
sauliui. Ir kilos šalys jau seniai 
dairosi, kaip ėja išspręsti šį gy
vybinį klausimą. Juk jau tikrai 
matome, kad chemikų, vamzde
liuose pagamintas maistas nie
kada neatstos tų gerybių, ku
rias mums teikia žemė rupinio-

Jaunas Letuvis 
Susižeidė 
Fejerverkais

Suėmė krautuvininkę už jų 
pardavimą

Pereitą šeštadienį 13 metų

Federalinis agrikultūros biu- 
= ras yra pasiryžęs tikrai nusta

tyti ar yra Chicagoje taip ken
ksmingų daržams japoniškų 
vabaliukų ir tuo liksiu įvai
riuose daržuose išdės 10,000 
blėkinėles tų vabaliukų gaudy
mui.

m. » 
ap- 
jis 

šil-

AUTORIZUOTAS
Klausk

Jim Pankaų PONTIAC DYLERIS
Klausk 

Ed. Krok

TONY PIET MOTOR SALES
6617 SQUTH WESTERN AVENUE

Pirkit naują Pontiac, “Amerikos mažiausią varginantį karą” iš .pir
mos rųšies Pontiac dyl-erio Cfticagos apylinkėj. Taipgi pilnai 
garantuotus švarius “Geros Valios” vartotus automobilius.

ŽEMIAUSI MOKĖJIMAI — ŠTAI KOKIE BARGENAI 
A-32 Ford Sedan — $35; A-36 Ply. 4 dr. Deluxe — $245 

A-37 Chevr. 2 dr. — $335
/ TONY PTET MOTOR SALES

«M7 SOUTH WESTERN AVENUE
Klaupk Heęb, VVandtke Klausk Faye Evans

<—r

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iŠkraustome modernu budu 

Pąrdavinėjamo tiktai geriausios ko
kybės ąngjis.

csassm

am
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš N uosi m tj Nuo 1 Dienos

$4,900,000.00
- $350,000.00

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Par
dėtus Pinigus. Duodam Paskel

tas Ant Namų 1 jkį 20 mt o

(
•-.n-

M

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DTSTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLi kieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai\Beer Coil Valytojai.
6059 SO, WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

Piųmbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už ........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ......

*13.50 
*50.00 

RAUDONGYSLIŲ $ O C Art 
Išėmimas ir Ligon.

*2.00REUMATIZMAS 
Greita Pagelba 
GYPO VISAS LIGAS 
Ekzaminaci ja C 4 O A
ir vaistai .................. ■ •UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimą Rei
kalais Eiti į tas Krautuves,

arcusRYTINE RADIO VALANDA
iš stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

J$gFrs»t vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

nranešimus.

MADŲ

i

/

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS;—

$

1739 SOUTH HALSTED STREET

LOAN ASSOCIATIONofChtcago

JUSTIN MACKIEVVICfl, Prpą, 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SĄVINOS FEDĘRĄLLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VJRginia 1141 

1 ”*1 1 I H IMIMI Į II II ............. .

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIĄN BUILD1NG, LOAN

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

Dūlins, nusipirko fejerverkų. 
Besprogdindainąs juos skau- ; 
džįai susižeidė ir apsidegino. i

UŽ tų fejerverkų pardavimą 
berniukui policija kaltina 25 
metų krautuvininkę Auna Ma- 
fųsek, ir vakar ją patraukė teis
man. Ji užlaiko krautuvę adre
su 2833 Clyboųrn avenue. '

Sužeistasis berniukas gyvena 
adr. 2946 Clyboųrn avenue.

Japonas viską gali valgyti, 
skyrus mėsą ir duoną.

Dr. Saiki tyrimų tikslai dau- 
giariopi. Pirmiausia toks reži
mas Japoniją išgelbėsiąs nuo vi
suotino bado pavojaus. Taip pat 
galima bus numušti darbinin
kams atlyginimus, kad Japoni
ja sėkmingai nukariautų pasau
lines rinkas dumpingo budu.

šie eksperimentai jau daug 
nusipelnė. Japonai tuo budu su
taupė maisto produktus, ku
riuos turėjo ir turi gabenti Ki- davo fdraivinimo” laisnius 175 
nijoje kovojantiems kareiviams, automobilistams už neatsargų 
Japonų kąriuopienė nieko ne- važiavimą ir kitus trafiko nu- 
ramia nukariautose Kinijos sri- sikaltimus. •

' ' •'’ -Y* ' "* '-i 1

Suspendavo 
Laisnius 175 
Automobilistams

Teisėjas Charles S. Doug- 
herty užbaigė savo darbą sau
gumo teisme.

Per vieną mėnesį jis suspen-

fe?.

Universai Savings
and

Loan Association
šigje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Fedęral Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, p. C.

•■H’" i.*1 *riĮ*,wrn,H»i R 1
MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

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

NAUJIENOS !
1739 Sp .Halsted St., j
Chicago, ją.
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CHIGAGOS
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIŠ, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

- SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
i lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolericu*^

IŠ MUSU VEIKLOS
Vasara yra toks laikas, kadi 

žmonės stengiasi kiek gal ina 
daugiau laiko tyrame ore pra
leisti. Atliekamu laiku vieni va
žiuoja maudytis, kili žuvauti, 
o treti šiaip sau pasišildyti sau-

Tai visai natūralu. Per kelis 
rudens ir žiemos mėnesius žmo
gus gerokai prisivargina,, ener
gijos nebetenka. Būtinai tad 
reikalinga permaina, reikalin
gas įvairumas.

štai kodėl per vasarą sustoja 
didesnis veikimas. Ir taip yra 
visur. Baigiasi vakarai, koncer
tai ir kitokie tos rųšies paren
gimai, o prasideda piknikai ir 
išvažiavimai. Vadinasi, tekios 
pramogos, kur žmogus jaučiasi 
visai nesuvaržytas, visai liuosas.

Kaip ir visur kitur, taip ir 
musų organizacijoje teks tas 
atoslūgis perleisti. Musų dar
buotojai mažiau beį rašys naujų 
narių, kadangi pats veikimas 
bus sunkesnis. Bet ir per vasa
rą naujų narių įrašymo darbas

nisas ir l.t. Pas jį yra daugiau 
energijos, daugiau pasimojimo.

Prieš kiek laiko prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos susidū
rė jaunimo grupė, kuri yra pa
siryžusi išvystyti didesnį veiki
mą.

Jaunieji nariai yra išsiblaškę, 
po visas miesto dalis. (Dažnai 
jie vieni kitų nepažįsta.

Taip dalykams esant jaunuo
lių komiteto pirmutinis Uždavi
nys ir buvo sutraukti kiek gali
ma didesnį būrį jaunųjų narių 
į daiktą, kad jie galėtų sueiti 
į artimesnes pažines.

Tatai ir buvo padaryta, bū
tent, buvo surengti šokiąją ^<u- 
rie nusisekė visai gerai.

Per vasarą jaunimas irgi yra

mą suruošti. Tas darbas jau 
pradėtas. Kokios bus pasekmės, 
netrukus pamatysime.

Nauji nariai.
B. Vaitekūnas įrašė

rius, būtent, Viktorą Urboną ir 
jo žmoną Aleksandrą Urbonie
nę.

Bruno Ray Mathcws 
Pauliną Dulinskienę.

du na-

įrašė

kalima išsirašyti per “Naujie
ms” arba tiesioginiai, 

'adresuojant:
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ELW00D, IND. — Šis mažas Indiana svalstiju^ miestukas staiga pagarsėjo kai Willkie buvo nomi
nuotas. Mat, Willkie čia gimęs. Kairėje, H. E. Curtis, Willkio barberis, skaito žinią apie nominaciją. De
šinėje yra Central Junior augštesnė mokyklą, kurią Willkie lanke, ir kur jis greičiausiai padarys for
malų nominacijos priėmimą.

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

varomas pirmyn.
Buvusieji kontestantai, kurie, 

žinoma, turi daugiausia patyri
mo, yra kviečiami ir toliau dar
buotis. Ir per vasarą, be ypa
tingai didelių pastangų, jie vis 
galės vieną kitą naują na’į į a-

Indiana Harbor, Ind

NESTECKIŲ SŪNŪS “JIM” 
BAIGĖ KOLEGIJĄ

Bridgeportieč ams yra žino
mi Mr. ir Mrs. I. Nesteckiai. 
Jie per daug metų, pastoviai 
gyvena savame name, 813 W. 
34th St.

Jie turi išauginę sūnų ir duk
terį: duktė jau išėjus už vy
ro, o sūnūs pradžioje birželio 
užbaigė e'eklro-inž nerijos kur
są. )

Kolegija, jaunuolį Jim Nes- 
teckį rekomendavus vienai In
diana Harbor 
kur jis tuoj 
kaipo 
joj.

žinovas

plieno bendrovei, 
buvęs priimtai 
elektro-inžineri-

Gurskienė, dar nauja narė, bet' skaičius jų giminių ir draugų, 
visų žagariečių vardu dėkojai Ir 
tamstoms, 
šuneliui linkime gero pasiseki
mo tęsti mokslą toliaus. Jo tė
veliai žada dar leisti mokytis 
kdl pasieks aukštesnę vietą ir 
iškils tarp musų garsus vyras. 
Mes lietuviai to trokštame jau
nam studentui, nes jis, kaip ir 
jo tėveliai, moka gražiai lietu
viškai kalbėti ir yra linksmo 
budo. Geros laimės jaunam Ra
dauskui, o. jums, ponai Rudau-

rašytojui šių žodžių teks 
o tamstų jaunam šokti Birutės vestuvėse, o dabar 

linkiu jai laimingai ir sveikai 
sulaukti savo ve tuvių. —P. B.

Jaunas studente, tęsk moks
lą toliau,

Jei nori gyventi ateityj ge
riau.

Nes mokslą atsiekęs, nereiks 
tieks Vergauti,

Galėsi tu duonos lengviau

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj)

su

/*" .................

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ /

©
VĖL BRIDGEPORTE

Nariai irgi yra kvicč ami sa
vo g minės, draugus ir pažįsta
mus kalbinti, kad jie stotų į di
džiausią draugiją Chicagoje.

Jaunimas.
Chicagos Lietuvių Draugijai 

priklauso ke etas šimtų Ameri
koje gimusio jaunimo. Nėra 
ie.kalo ir a skinti, kad jauni
mas yra kitok'ais dalykais su
sirūpinęs, negu sene nieji na
riai..

Paprastai jaunuoliams rupi 
vienokios ar kitoko; rūšie, 
sportas: vienam golfas, kitam 
beisbolas, trečiam krepšinis, 
ketvirtam futbolas, penktam te-

Kulturos draugijos sekretorei 
suskambėjo vedybų varpai.
Per kai kurį laiką Indiana 

Harbor Lietuvių Kultūros Drau- 
g.ja tiesiog merdėjo: mažai kas 
tebuvo veikiama, o narių skai
čius buvo bepradedąs smukti.

Bet štai prieš metus su vir
šum pagal.au p. r iargaūizavo

re.oiės vietą užėmė p-lė Jane 
Bartkus, plačiai žinomo vietos 
minkštųjų gėrimų dirbtuvės sa
vininko duktė.

Kai kiti nusiskųsdavo, jog 
šioji kolonija apmirusi ir naujų

panelė Bankus vis dar nedrįso 
pamėginti. Matyti, manė, kad

SAPNAVAI?

iai ir jai bus sunku kas nuveik
ti.

Bet vis dėlto ji išsidrąsino; 
stojo į kon testą ir, palyginti, 
per trumpą laiką įrašė kelioliką 
narių (bene penkiolika). Vadi
nasi, padarė tai, ko kiti negalė
jo padaryti.

Už tą pasidarbavimą pane
lei Bartkus tenka didelis kredi
tas. Gal tiksliau bus pasakius, 
jog tas kreditas tenka poniai

Dalykas tokis, kad šiandien 
p-iė Bartkus — jau nebe Bart
kus, o p-ia Niprikas. Į “naują 
stoną” ir savo pavardę ji per
mainė pereitą savaitę. Jos pri- 
siega yra p. Stanley Niprikas iš

GABI 
MOKINĖ

“HIGH SCHOOL”
i

Jauniausia duktė Paul 
Onos Makuškų. 910 W. 32nd 
PI., Anna Makuška užba gė į 
3 metus, kepurių metų High 
School kursą. '

Abituiijentė Anna Makuška 
mokinosi Kelly High School, 
kurią užbaigė su “Honors”, ji 
priklausė ir prie lietuvių gru
pės, kuri darbavosi 
ky kloję 
kalba.

Buki pagodotas, mylimas vi- 
sų’Ir busi naudingas dėl tamsių 
žmonių. :

Tad, brangus1 vaikeli, linkini
tau laimėsi-G b

Kad eidams nlokytis ženg
tum be baifnės.

Barbora Gurskienė.

B. LaučPkaitėš 
'Tr’dal Shovrers

birželio
kad mo

bilių dėstoma lietuvių

įvert na dūktos gabu- 
sekantį rudenį nutarė 

leisti jai tęsti mokslą. DePaul 
Universitete.

ma ir

S.

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

Jaunavedžiams linkime ko 
laimingiausio ir linksmiausiu 
gyvenimo.

Kenosha, Wis
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugija liepos 21 d. turės sma
gų pikniką gražioj vietoj ant 
kranto Powers Lake, Oakland 
Resorte. Svečiai bus:, visame 
šąstate Vyrų Choras iš Chica- 
gos su šeimomis ir draugais. 
Tad suprantama, kad dainos 
skambės per visą dieną, o gal 
ir naktį. Waukegan ir .Racine 
skyriai kultūros draugijų šir
dingai kviečiami į svečius. Pla
tesnis pranešimas su kelrodžiu 
tilps vėliau. —H. L.

Kaip Aš Netikėtai 
Patekau pas 
Žagariečius

Kaip jau mes visi žinome, 
užpereito sekmadienio oras bu
vo gana nemalonus ir daug 
nuostolių padarė, nes išvažia
vimai buvo labai maži.

Bet su žagariečiais visai ki
taip atsitiko?^nes jie tą dieną 
turėjo susirinkimą Hdllywood 
inn svetainėje, 2419 W. 43 St. 
Tenai ir aš patekau su p-ia Bu- 
rusiene ir pp. Masiuliais, ir li
kome jų kliubo nariais. Tai ža- 
gariečianis net išėjo tas lietus 
ant gero, nes jų kliubas padi
dėjo dar keturiais nariais.

Tas kliubas yra ska'tlingas 
nariais ir nemažai turto tuii, 
nors mokestis maža, tik $1.20 
per metus, o dar pomirtinės 
moka $50. Todėl patartina 
siems prisirašyti.

• Baigė mokslus
Žagariečiai yra labai prie

lankus, malonus ir linksimi, ir 
mus, kaipo naujus narius, pri
ėmė labai maloniai. , Prie to 
dar prisidėjo vaišingumas, nes 
pp. Rudauskų sūnūs Mykolas, 
baigė aukštesnę mokyklą, Lane 
Technical High School, o pp. 
Radauskai žagariečiams dova 
nojo alaus pusbačkį. Tad žaga
riečiai turėjo daug linksmybės 
ir pp. Radauskams tarėm ačiū 
už gardų alutį. Nors aš, B.

Ciceroj 
party’

gerbiama vieš- 
(). Indrelienė.
buvo gerokai 
susipažinus su 

su

do- 
bu-

iš- 
vi-

įvyko “bridal shower 
Birutei Laučiškiatei, 
Onos Laučiškių duk

relei, kuri apsiveda su Jonu 
Užubaliu. “Party” surengė Al
dona Užubaliutė; atsilankė 
daug giminių ir draugių, taipgi 
dalyvavo musų 
nia iš Kanados,

Nors jinai ir 
pavargus, bet
parės dalyvėmis linksmai 
visomis kalbėjosi ir laiką sma
giai praleido.

Daug gražių ir vertingų 
vanų parės dalyvės atnešė
simiems jaunavedžiams. Jie bu
vo labai nudžiuginti ir širdin
gai dėkojo visiems.

Vėliau viešnioj) buvo papra
šytos prie gražiai papuošto sta
lo, apdėto visokiais skaniais 
valgiais. Laike vakarienės pa
tarnavo šios draugės: O. Švag- 
ždienė, Augaitienė ir Frances 
Matekoniutė, o busimų jauna
vedžių mamytės, O. Laučiškie 
nė ir Užubalienė, daugiausiai 
rūpinosi, kad visos viešnios bu 
tų gražiai priimtos ir pavaišin 
tos.

Po skanių vaišių ir draugiš
ko pasikalbėjimo, palinkėję bu- 
.simems jaunavedžiams lairtiin- 
gai sulaukti vestuvių diėnos, 
gana vėlokai skirstėsi namo.

Vestuvės šeštadienį
Vestuvių apeigos įvyks šešta

dienį, liepos 6 dieną, 11 vai. 
ryto, Lady Of Sorrows Church, 
3100 West Jackson blvd., kam
pas Albany avė., vienas blokas 
į. rytus nuo Kedzie avė. Vestu* 
vių puota įvyks 6 valandą va
kare Wąrren Clyde Communi- 
ty Houser 5631 W. 16th St., 
Cicero, III. Dalyyaus nemažas

Anthony Tutkus, 29, 
len Heller, 25

Stanley Janush, 21, su Anna Huno vietą.
Srot, 19

Samuel Babiar, 24, su Lud-
mi’a Urbik, 22

Joseph Bredimus, su Margue- 
rite Murdoch

Edward Taterka, 22,
Dowiat, 23

Michael Kausak, 27, 
na Slonske, 22

Charles Gustis, 22,
nice Zalim, 21

Alex Strelesky, 30, su
Pulsuoki, 28

Charles Randozzo, 34, su An- dienį gr'žo iš Wiscon ino, kur
na Spackis, 30 Į j e praleido 10 dienų atosto -

Victor Rožmin, 26, su Julia gų.
Strelesky, 28

Elmer C sler,.. 24, su
beth Waitkus, 17

Raymond Gorn’ck, su
Sakalauskas

John Purvy, 30, su Mari ha
Saldecky, 24

AVilfred Jannush, 30, su Eve-
’jju Colchert, 23

su

su

su

Buvęs bridgeportietis biznie
rius, Andrius Ridisevičius, 'vėl 

1 nupirko taverną: 3200 South 
jLtuanica, buvusią Alex Mr.si

Aida

Andriaus žinomi draugai ir 
| jo buvę kostumeriai greitai s.u- 
Irado jo biznį, nes bridgepor? 
tiečiai dar nebuvo užmiršę man
dagų ir draugišką bizn’erių 
Andrių. — J. A. S.

GRĮŽO Iš
T? WISCONSINOJL>er-,

Oak Leaf užeigos savininkai 
Eina Mrs. Šidlauskienė su dukteria 

; ir Steve Svilainis praeitą šešta-

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai . pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis. niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus flsai lupa be jokio pasi
ima i įėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa- 
; tarimų, pamokinimų, gražių 

eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
j iš viso pasaulio.
i

Kainuoja tik $2.00 metame.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO BOSTON. MASS.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Eliza- Steve Svilainis yra didelis 
| mėgėjas žuvavimo ir medžioji
mo, todėl Wisconsino valstiją 
jis pasirinko praleisti atosto
gas.

Oak Leaf užeiga, 3428 So. 
Halsted St. yra viena gražiųjų 
Brldgeporte. — J. A. S.

Anne

Garsinkitės “N-nose”
ii alau ja 

^rskiru
Frank Paluch nuo Erna Pa- 

luch
John Zakos nuo Anna Zakos
Anna Sherpitis nuo Stanley 

Sherp’.tis

Naudokitės “Nau- \ 
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren- 

i gimus.
‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
tome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti-nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

taisykite Savo 
Pnkttl

M T* Atnigė
Jeigu neturi pinigų> kreip
kis į Naujienų spulką,- 
gausi paskolą ant ilgu

I metų.-

I 1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

JžL—af' • non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti. ■>

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
© Bet Susivienijnhas teikia lietuviams dangiaus, 

negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 

lietuvių reikalais. ,
Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi

zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys j jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. Canal 8500

pagal.au


Antradienis, liepos 2, 1940 NAUJIENOS, CKicagd, UI.

Baigė Mokyklą 
Gavęs Net Penkis 
Pasižymėjimus

12 mėty Petras Daužvardis
Petras Vytautas Daužvardis, 

12 metų amžiaus, Lietuvos 
konsulo Chlcagoj ir pp. P. 
Daužvardžių sūnūs, baigė 
den pradinę mokyklą pereitą 
savaitę su aukščiausiais pasi
žymėjimais. Jam suteikta šie 
medaliai bei pažymėjimai:

1. Medalis už pasitarnavimį 
mokyklai. Jis buvo mokykloj 
savivaldybės Majoras per' pa
skutinį semestrą, (Majorą iš
renka visi mokyklos vaikai).

2. Medalis nuo American Le- 
gion North Side District ga
biausiam, populiariškiausiam 
bei labiausiai pasižymėjusiam 
mokyklos mokiniui,

3. Specialus pasižymėjimas 
nuo American Legion Auxiliary 
už kvotimus liečiančius Suv. 
Valst. Amerikos bei jos vėlia
vos istoriją.

4. Medalis už pasitarnavimą 
mokyklai, kaipo 2nd Lieute- 
nant Patrolboy.

5. Pažymėjimas nuo Chicago 
Botird of Education už patrol
boy tarnybą. (Viskas buvo jam 
įteikta laike mokslo metų už
baigimo programos).

Mokyklos principai, Miss Ma- 
guire, nusiuntė Petruką ir jo 
mokyklos draugą Bichard So- 
iich (jugoslavą, antrą gabiau
siąjį klases studentą) pas Chi- 
cagos mokyklų virš įlinką Su- 
perinlendent Dr, Johnson. Dr. 
Johnson suteikęs berniukams 
specialį interview, pagyrė abu 
už jų atsižymėjimus ir net pa- 
sikivetč kai kuriuos reporte
rius į savo raštinę pasikalbėti 
su abįėjais. X.

^Lietuviško Vado” * 
Pirmas Piknikas 
Gerai Pavyko

Padėka lietuviams

Pirmutinis laikraščio Lith- 
uanian Leadcr” (‘Lietuviško 
Vado”) piknikas ir sporto kar- 
nivalas, kuris įvyko Sunset 
Park darže, gerai ir pasekmin
gai pavyko.

Piknike buvo visokių ir įvai
riausių įdomybių programas. 
Buvo “horseshoe” metimo kon- 
testas, jaunų ir senų bėg’mo 
lenktynės, šokiai su gera muzi
ka ir daug kitų įvairenybių. At
silankiusiu; iki soties pal nks- 
mino lietuvių radio artistų gru
pė su dainomis, muzika ir juo
kais. Nemažai prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo ir Dariaus- 
Girėno Bugle ir Druni Corps. 
Prie pikniko pabaigos buvo iŠ- 
laimėjimai daugiau kaip pen
kiasdešimts įvairios vertės do
vanų, kurias paaukavo Chica- 
gos biznieriai.

Al, G. Kumskis, laikraščio 
leidėjas, kuris surengė šį pikni
ką, širdingai ačiuoja visiems, 
kurie atsilankė, Dariaus-Girėno 
Postui ir visiems biznieriams, 
kurie aukavo dovanas, darbi
ninkams, kurie kokiu nofs bū
du prisidėjo prie šio pikniko 
pasisekimo ir taipgi visiems lie
tuviškiems laikraščiams Ir ra
dio valandų vedėjams, kurie 
garsino šį pikniką. *—K.

Bridgeporto Naujas 
Profesionalas

z •

E. A. MINEI K A
Edward Anthony Mineika 

baigė 4 metų Armour Institute 
of Technology. Ędvardas yra 
sūnūs Icvoj\ Mineikienės, kuri 
gyvena Bridgeporto apylinkėje 
jau suvirs 30 metų, antrašu 
3303 South Lowe Avė.

P-ia Mineikienė užaugino du 
sunu, Frank Kantėną, kuris 
dabar yra apsivedęs ir gyvena 
Cicero kolonijoj, ir jaunesnįjį 
Edvardą.

Edvardas gal būt iš lietuvių 
yra jauniausias užbaigęs tokį 
mokslą. Jis yra vos 20 metų 
amžiaus. Jis ėjo Healy pradi* 
nėn mokykloų, iš kurios įstojo 
į Lindblom, o paskui į Armour 
Institute of Technology, Čia 
birželio 6 d. gavo diplomą su 
pasižymėjimu Mechanical En
gi neoring A’ S’ M’ E’ 2’ 3’ 4’ 
Radio Club I’ “2”.Dance Club 
2” Tech News 3” Pi Tau Sig
ma 4” Rijo Epsilon I” 2” 3” 
4”, Prie to jam buvo pasiūlyta 
$300 stipendinja gavimui “mas- 
ter’s degree”, bet jos negalėjo 
priimti nes jį tuojaus paėmė 
į darbą ir dabar turės darbuo
tis Commonwealth Edison 
kompanijoje, Chicagoje.

Jau Gavo Darbą

Kompanija pažadėjo apmo
kėti pusę išlaidų, kad jis eitų 
vakarais į mokyklą, o dienoms 
dirbtų. Birželio 17 d. jis pra
dėjo eiti pareigas Edison kom
panijoje, o po atostogų vaka
rais grįš į tą pačią mokyklą 
gauti Master’s degree.

Motina nori, kad jam gerai 
sektus ir toliau moksle. P-ia 
Mineikienė yra darbšti mote
ris. Visą savo amžių sunkiai 
dirbo, daugiausiai dėl savo 
vaikų. Ji sako, mes be mokslo 
čia turim sunkiai visą amžių 
vargtį, tai gal musų vaikai ga
lės geresnį gyvenimą turėti.

Edvardas Mineika yra gabus 
vyras ir priklauso prie lietu
vių studentų klubo ir turi daug 
draugų. Mokslo užbaigimo die
noj gavo daug telegramų ir 
gausių dovanų nuo giminių, 
net iš East Granbyt Conn., nuo 
dėdės ir dėdienės ir puseserės, 
pp. Zubaučių.

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
Bp darbą. Sudega mažiau anglių. 
Degą pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Šaukite Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE

Joe Bagdon

11 nVFIKK T^mGuT

1 L U I CmlOVtoM PasauUol 
Dalis 

KV1ETKININKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Paprakams
3316 So. Halsted Street 

Tek YARDS 7308

SALEM, OREGON. — Charles McNury, republikonų 
kandidato į vice-prezidentus, žmona.

Joniškiečiai į 
Downers Grove

RAŠYTOJO LOUIS 
ADAMIC’O DARBAS

>3

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

NORIU GAUTI SENYVĄ MOTERĄ 
kuri apsiimtų mokėti pusę rendos 
už flatą, su kita moteria. MRS. B. 
DANAUSKAS, 4529 So. Hermitage 
Avė., Tąrpe 3—5 vakare.

iipiių-Aeiiir' 'l'pleptioto

MILWAUKEE, WIS. — 
Babe Dodrikson Zacharias, 
kuri laimėjo Western Opcn 
golfo turnamentą.

Liepos 4-tą Dieną
Joniškiečių draugiškas 

išvažiavimas

Iš po nuobodžių žiemos šal
tų ir tamsių dienų kas tik gy
vas džiaugiasi sulaukęs malo
naus pavasario su visu, gamtos 
gražumu, bėga iš miestų Į ža
liuojančius laukus, kad pasi
džiaugti ir pasigerėti miškais ii 
pievomis, kad užmiršus visus 
savo vargus ir rūpesčius, nors 
per tą trumpą laikotarpį tos 
brangios vasarėlės.

Taip ir Joniškiečių L. K. 
Kliubo nariai, porędamį. pasi
naudoti kiek galima taja gam
tos dovana-vasara, nutarė tu
rėti draugišką išvažiavimą 4 d. 
liepos (4th of July) drg. B. 
Motuzų ūky j, Downers Grove, 
III.

Važiuoti reikia Ogilen. avė. 
iki Vanard avė. Ten rasite mi
nėtą vietą. '

Moterys — valgius, vyrai — 
gėrimus

/ Draugai B. Motuzai yra seni 
kliubo nariai, geri jo rėmėjai 
ir labai draugiški žmonės, vi
suomet yra malonu ten laiką 
praleisti jų gražiam ūky j.

Todėl visi, kas tik mylit tu
rėti smagumų, joniškiečiai ir 
ne joniškiečiai, visi esate kvie
čiami dalyvauti tame išvažiavi
me. Tikietų nėra, nes šeimi
ninkės atvažiuodamos atsiveš 
užkandžių kiekviena sau, o vy
rai susidėję parūpins gėrimų, 
kaip ir praeityje būdavo, ir vi
si turėsime gerus laikus.

Kliubo darbštieji nariai, pir
mininkas J. Jonkus ir vlce-pir- 
mininkųs V. Kazimieraitis dar
buojasi ir organizuoja, kad kuo

1913 metais, būdamas 15 
metų amžiaus, iš Slovėnijos, 
arba Karnijolos, (dabar Pietų 
Slavijoje), Amerikon atvykęs 
ir per 14 metų visokiuose dar
buose dirbęs ir Amerikos ka
riuomenėje pasaulinio karo 
metu tarnavęs, šis ateivis ,nuo 
1920 metų vidurio yra Ameri
kos rašytojų, daug keliaująs, 
skaitąs paskaitas. Jo knyga 
“MY AMERICĄ” iiečia “atei
vių klausimą” Amerikoje. Bet 
autorius užsimojęs parašyti ki
tą, išsamią knygą, “A NATION 
OF NATION§”, kur jau “iš 
pat padugnių” nori Išjudinti 
visas su , “ątėiyių” gyveniniu 
susijusias problemas. Tam au
torius pasiryžęs padaryti nuo 
100 iki 200 thksančių mylių 
kelionės, be fo visais -budais, 
jų tarpe—plataus apklausinė
jimo lakšto išsiuntinėjimu — 
renka medžiagą: žinias, nuo
mones, iš ateivių ir jų vaikų 
ir iš “senųjų amerikonų”. Ga
lima įsivaizduoti platumą to 
milžiniško darbo, kuris pasi
reikš knygos pavidalu!

Šiandien, kada imta garsiai 
kalbėti apie “penktąją kolo
ną” Amerikoje, labai reikš
mingas bus kadaise Kalvino 
Kulidžio ištartas pasakymas 
apie “ateivius”: Ar kas išveda 
savo amerikonizmą iš trijų 
šimtų metų praeities, iki 
“Mayflower” laivo,” ar tik 
prieš tris metus iki atplauki
mo tas neturi, nė pusės svar
bos, kaip tas, ar jo šiandieni
nis amerikonizmas yra tikras 
ir neabejotinas. Nesvarbu ko
kiais skirtingais laivais mes 
čia atplaukėme, mes dabar vi
si esame tame pačiame laive”.. 
Taigi, gyvenime gali būti, ir 
būna, kad iš *‘Mayflower” išli-
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pirkite tose krautuvėse, kU’ 
rioą garsinasi “NAUJIENOSE”

daugiausiai ten suvažiuotų ir 
visi turėtų malonumą. Pagei
daujama nesivėluoti. Suvažiuo
kime apie 11 vai. prieš pietus.

A N. Mickevlč enė.

AR JIESKAI
DARBO?

B
 SKAITYK USOKM———

UJIENAS
IR TEMYK SKILTIS ’

“REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Siitb Balsted Slreel. CHICAGO. ILL.

KKAL ĖST AT E FOK SALE 
Namai-2emč Pardavimui

CLASSIFIED ADS

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali 
užsidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms.

Ir patyrusių operatorių naktiniam 
darbui prie 12 needles, shearing, 
guzikų ir snaps mašinos.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REI LINGA RESTORĄNTE vi
rėjos. atyrusios. Trumpos valan
dos. Atęišaukite po 5 vakare, 539 
West 3 d St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant % akro gražaus sklypo, prieš 
parkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
viršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
tik už kelių minučių važiavimo nuo 
Oak Park vidmiesčio. $200 pinigais 
nupirksi. Box 2376, 1739 So. Hals
ted Street.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
uoj užimti, ims $150 rankpinigių 

iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, .randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulKesnių žinių rašyti Box C2. 
1739 So. Halsted.

apie “svetimšalius” jūsų mies
te, ar jus manote—sąmoningai 
ar nesąmoningai—ir apie atei
vių Amerikoje gimusius vai
kus, arba net jų anūkus, jeigu 
jų pavardės skamba panašiai 
kip Slankovič, Zlamal, Žamb
iuos kas, arba Mioduszewski? 
Ar jų pavardės padaro juos 
taip labai skirtingais nuo jū
sų? Ar, gal, čia kas kita?”....

-—Arėjas Vitkauskas.

REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
ČIUS vyras arba moteris, patyru
si kriaučių biznyje. Iš toliau atra
šykite. 6103 So. Racine. Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

LIKIERŲ SEILSMENAI populia
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta komisija. Standard Wholesale 
Liųuors, 3006 E. 88th St.

MADOS
SUSIRINKIMAI

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

No. 4460—Suknelė. Iš šio pavyz
džio galima padaryti keturias skir
tingas sukneles. Sukirptos mieros 
tiktai 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17.

pęs džentelmenas šiandien 
Skambiai7 dainuoja marguoda
mas penktoj kolonoj,—o dar 
nebaigęs giminėms atsilyginti 
UŽ laivakortę nė anglo-saksap 
yra pasiryžęs už šiandykštį A- 
merikos status ąną (už tai, kas 
yra) reikale ir galvą guldyti...

Franklin D. Roosevelt’as 
yra taip pat atsiliepęs—: 
“...mes esame visi šios šalies 
ateiviai,,...

Savo darbuose rašytojas A- 
damic’as jau daug Amerikos 
margų margiausiame gyveni
me yra pasinardęs. Jis žino 
daug tautinių, rašinių ir kitų 
grupių. Įdomu,' kad ir lietu
viai yra jo žinomi, štai, Pitts- 
Durgh’e yya toks musų tautie
tis Zamblauskaš kuris Lietu
vių Kambario reikaluose yra 
veiklus. Ar tik ne tą p'atį 
Zamblauską Adamjc’as ir mi
ni «avo klausimuose “seni e-

Garsinkites ‘‘N-nose’’|S1?laSSns” ^£1

4460

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 kajna 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted £>t., Chicago, III.

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

Čia įdeda 15 centų Ir pra&aa

atokisti man pavyzd) N9r„v..,w,„, 

Mieros ---------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)
..................... .............——-—i'«» ■ i . n11 «r ■ ■ 

(Adresąs)
V ” • / '

(Mieataa ir valstija)
.............. .. .................. - 111 I > I U > '
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REIKIA DRAIVERIO su trBku 
kepyklos rautui. Komisija. Gera: 
išdirbtas biznis. 11932 So.^Halstec 
St. Liberty Bakery.

RENDAI VIENAS KAMBARYS 
šviesus, šiluma, prie gatvekario.

Prospect 4222.

5 AKRAI CHICAGOJ. Kampas 
93rd ir Austin Blvd. Su 2 namais. 
Parduos lengvais išmokėjimais ar- 
aa mainys. Didelis bargenas. Tel. 
STATE 7653.

BU1LDING MATER1AL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILU

BUSINESS CUANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KEPYKLOS rau
tas po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. 11932 So. Halsted. Liberty 
Bakery.

SLA 238 KUOPOS narių mėn. 
susirinkimas įvyks antrad., liepos 
2 d., 1940 K. Gramonto svet., 4535 
So. Rockwell St. kaip 7:30 v. v. 
Labai svarbu išgirsti delegatų ra^ ninkas
portą iš SLA 41-mo seimo ir išriš
ti kitus svarbius kuopos reikalus.

—P. Puteikis, sekr.
ROSELANDO LIET. KULTŪROS 

DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 4 d., kiek ank
sčiau 6:30 vakare, Liet. Darbinin
kų svetainėje, 10413 So. Michigan 
Avenue. —S. Dilis, rast.

ROSELAND. — SLA 139 kuopos 
mėn. susirinkimas įvyksta antrad., 
liepos (July) 2 d. 7:30 v. vak., 
Darbininkų svet., 10413 Michigan 
Avė. Susirinkimąs labai svarbus. 
Be paprastų kuopos reikalų, susi
rinkime bus raportuojama musų 
kuopos delegatų iš SLA 41 seimo. 
Visi kuopoj nariai malonėkite daly
vauti susirinkime ir išgirsti delega
tų raportus. —Valdyba.

ASSOCIATION OF LITHUA- 
NIAN PROPERTY OWNERS pus
metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 3 d. 7:30 v. v., Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas yra svarbus, 
nes turime daug reikalų, kuriuos 
būtinai reikia aptarti. Visi atsilan
kykite. —S. Kunevičius, rast.

• BIZNIERIŲ ATIDAI! Pardavi
mui tavernas, arba rendon. Mainy
ti, bizniavas kampinis mūrinis na
mas prie daugelio dirbtuvių, gerai 
biznis išdirbtas per dvidešimt metų 
galite užimti nuo liepos 1, 1940.— 
856 W. 122nd St., Chicago, III. Savi-

> gyvena 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo Hghts 3286.

" i 4 *• ___________

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Behvood, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Ice 
Cream, kendžių, cigaretų krautuvė. 
Elektrinis šaldytuvas, 4 kambariai 
gyvenimui. 5307 South Halsted St.

WHOLESALE /FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

AUTUS—1RUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

IŠ PRIEŽASTIES, kad apleid
žiu miestą, parddosiu ar mainysiu 
automobihaus kreditą, šaukite Oak- 
land, 2540.

Margumynai
Mirė Runo Salos 

“Karalius”
Nuo vokiečių torpedos žu

vusiame švedų laive “Liana” 
paskendo estas jurininkas 
Brakmanas, kuris ilgą laiką 
buvo vadinamas Runo (Ruo
nių) salos ‘‘karalium”. Mat, 
jis ilgai gyveno toj mažytėj 
salelėj kaip Estijos vyriausy
bės atstovas. O tokio atstovo 
rankose yra visa salos gyven
tojų gerovė ir visas gyveni
mo tvarkymas, nes jis ir tvar
kos dabotojas, ir švyturio sar
gas, ir pašto viršininkas ir vi
sų kitų panašių pareigų atli
kėjas. Brakmanas pasaulinia
me kare buvo laivyno karinin
kas, dalyvavo Estijos laisvės 
kare. Įkyrėjus saloj “karaliau
ti”, Brakmanas įstojo į Švedų 
laivyną ir čia žuvo.

Japonai Nemėgsta 
Storulių ;

Kadangi japonai labai ne
mėgsta storų žmonių, kitos 
valstybės, siųsdamos savo at
stovus į Tokiją, stengiasi siųs
ti ten lieknus, sausus žmones, 
o ne storulius.

PARDAVIMUI TROKAS Dia
mond T 1% tono 1934. Dual tairai.
short stąke body, 9 pėdų ilgio, 7 
pėdų pločio. Tinka bet kokiam dai
ktų pristatymo reikalui. Ypač geras 
farmų darbui. Kaina $165. 4614 So.
Western Avė. 1

FOURTH 
of JULY

VAKACIJOMS
special'

Jauskis nepriklausomu per Fourth 
of July. Važiuok nevarginančiu ka
ru, . su visais apsaugds patikrini
mais ir paruoštu išvykti. 60 dienų 
garantija. 10,000 mylių dykai išle
pimams sutartis.
1935 Olds—6 ratų trunk Sedan, 6 

cilinderių, radijo ir Šildyt. $275
1936 Pontiac—6 cil., pilkas, 4

dr. trunk sedan radijo ir šil
dytuvas ......     295

1937 Olds—4 dr. Sedan, mėly
nas, šildytuvas, kiti priedai 425

1937 Dodge—4 dr. trunk, kre
mą vas, radijo ir šildytuvas 395 

1936 Ford—4 dr. sedan, mėly
nas, visas įrengimas .......... 245

1933 De Soto—4 dr., 6 ratų ru
das sedan. Radijo ir šildyt 165

1938 Dodge—2 dr. trunk sedan,
pilkas, radijo ir Šildytuvas 475 

82 kitokių savininkų karai 

PARKWAY OLDS
5207-11 CERMAK ROAD, 

TeL CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.
"  ................ " -y 1 1 ——'»i' .r i» 11

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsįnasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, ęhicūgo, 111. , ,- Antradienis, liepos 2, 1940

JAU PRADĖJO KOLEKTUOTI NAUJUS 
TAKSUS KARO REIKALAMS

Pakėlė Cigaretų, Degtinės, Alaus, Kino- 
teatrų, Kitus Mokesčius

Vakar chicagiečiai, kaip iri 
visi kiti Amerikos gyventoja', 
pradėjo mokėti taksus Jungti
nių Valstijų ginklavimo reika
lams. Tai yra t esioginis rezul
tatas Europos karo, kuris gal 
dar neilgai pasibaigs, ir gali 
persimesti 
kiai dienai 
ruošiasi ir 
milžiniškas 
jiems ginklams pirkti, naujas 
laivyno ir lėktuvų bazes staty
ti, oro ir juros laivynus didin
ti, etc.

Naujus taksus p’rmiauaiai 
pajuto cigaretų ir gėrimų pir
kėjai. Už cigaretus reikės mo
kėti po cento daugiai tak
sų negu praeityj. Už gėrimus 
taksai yra pakeliami 75 centais 
už galioną. Už kiekvieną sta
tinę alaus reikės mokėti po 
$1.00 extra. Už kinoteatrų bi
lietus reikės mokėti taksus pra
dedant 20 centų, vietoj 40 cen
tų, kaip ikišiol.

Taksai bus kolektuojami nuo 
visų biznierių, kurie turi ci
garetų, degtinės, alaus “ant 
rankų”. Ahidininkams bus pa
daryta šiokia-tokia išimtis. Jie 
bus paliuosuoti nuo taksų už 
degtinę ir alų iki 100 galio
nų, bet už gėrimus virš 
galionų, kuriuos turi ant 
kų, taksus turės mokėti, 
mininkams išimtys nebus 
rom-os.

j šj kontinentą. To- 
Jungtinės Valstijos 
todėl dabar le džia 
sumas pinigų nau-

centų iki

iki

iki

10 iki 11c.

gėrimams ir

Degtukai — nuo 5 
51/2C. už tūkstantį;

Gasolinas — nuo 1 
galionas;

Aliejus — nuo 4 
galionas;

Kortos — nuo 
pakelis.

Pakėlus taksus
cigaretams, viso taksų už tuos 
produktus dabar reikės mokė
ti štai kiek:

Degtinė — $3.00 galionas;
Alus .— $6 statinė;
Cigaretai — 6 Va centų pake

lis.
Income Taksai

Kiti Taksai

100 
ran-

da-

bu-Taksai karo reikalams 
vo pakelti ir sekamos rųšies 
produktams:

Kosmetikai — nuo 10 iki

Automobiliai nuo 3 iki

Radio aparatai — nuo 5 iki

Šaldytuvai nuo b

Ate'nančiais metais “income 
, taksus” turi mokėti pavieniai, 

kurie uždirba $800 ir vedę, ku
rie uždirba $2,000. Pasinaudo
jant įvairiomis išimtimis, ku
rias kongresas paliko, mažai 
kam iš priklausančių toms ka
tegorijoms taksus tikrenybėj 
teks mokėti, bet jie turės blan
kas išpildyti. Bet kas uždirba 
$1,000 — turės mokėti bent 
$4.40, o vedę, kurie uždirba 
$2,500, turės mokėti apie 
$11.00.

Vedusiems valdžia pal'eka 
teisę priskaityti kiekvienam 
vaikui po $400. Tokiu budu, 
šeimyna, kuri turi vieną vai
ką, nuo taksų bus paliuosuota 
jeigu uždirba iki $2,400 ($2,- 
000 norma plūs $400), o kuri 
turi du vaiku, bus paliuosuo
ta, jei uždirba iki $2,800 ($2*,- 
000 plūs 2 kart po $400). Vie
nok tokios šeimynos turbut tu
rės blankas išpildyti.

šiandien taipgi įeina galion 
įvairus kiti taksai ant paliki
mų, korporacijų 

Valdžia tikisi 
nių surinkti apie 
per ateinančius 

i ir pinigus sunaudos išimtinai 
' ginklavimuisi.

pelnų, • etc.
iš visų šalti- 
$4,692,000,000 
penkis metus

14 Žmonių Žuvo 
Automobilių 
Nelaimėse

Algos Didžiulių 
Korporacijų 
Viršininkams

PHILADELPHIA. AVillkie pasirodo prieš republikonų delegatus, kurie jį iš
rinko kandidatuoti į šalies prezidentus šį fudeių. i

SUĖMĖ LIETUVI UŽ DVIEJU ŽMONIŲ PA- 
ŠOVIMĄ GINČE APIE PILIETYBĘ
Sako, pašautieji niekino jį, kad yra ateivis

S.LA. Seimas

Okup. Lietuvoje
Ragina Amerikiečius Grąžinti 

Lietuvai Lasivę
Prieš neproporcionaliai triuk

šmingą, bet tikrenybėj menku
tę komunistų opoziciją šešta
dienį pąsįba gęs 41-mas SLA 
Seimas pasmerkė Rusų okupa
ciją Lietuvoj ir atsišaukė į vi
sus amerikiečius pagelbėti kra
štui savo laisvę atgauti.

Seimas priėmė rezoliucijų 
komisijos specialiai tuo reika- 
u prirengtą rezoliuciją beveik 

vienbalsiai. Prieš rezoliuciją 
^uvo tik trys balsai — Seime 
dalyvavusių žinomų komunis
tų.

Rezoliuciją paruošė S; Mi- 
chelsonas, J. Tarnas ir M. Vali 
dyla, rezoliucijų komisijos na
riai. Ji skamba ’ šokdinai (va
karykščioj laidoj buvo paduo
tas formalis angliškas tek
stas) :

REZOLIUCIJA < LIETUVOS 
KLAUSIMU

Burnside SLA 63 Kp. 
Rengtas Piknikas 
Gerai Pavyko

Štai Kas Daryti, Kad 
Namai Vasaros Metu 
Butų Vėsus

23 metų Edward Rutkauskas 
yra ateivis nepilietis. Tik trys 
metai atgal jis atvyko Chica- 
gon iš Lietuvos ip čia apsigy
veno.

Jis jautėsi turįs teisę šioj ša
lyj gyventi, prie pirmos progos 
palikti piliečiu, ir jis negalėjo 
pakęsti, jei kas jį vadino “lu- 
ganu” ir “foreneriu”.

“Foreneriu” ir “iuganu” už
vakar jį pavadino du pažįstami 
vyrai. Tai įvyko prie stiklo 
degtinės, garaže ties 3759 So. 
Halsted Street.

Rutkauskui pravardžiavimai 
šį kartą ypač nepatiko, ir jis 
stojo savo garbę ginti. Kilo 
smarkus ginčas, muštynes ir 
rezultate du žmonės atsidūrė 
Bridewell kalėjimo Fgoninėj, > 
Rutkabskas — kalėjime.

Abu sunkiai sužeisti
Ginčo įkarštyj Rutkauskas 

pasigriebė 22 kalibro revolverį 
ir į savo oponentus paleido ke
lis šuvius. Vienam pažeidė gal
vą ir krutinę prie širdies, o 
antram kairį šoną.

Pašautieji yra:
42 metų William Coolahan, 

nuo 4601 Emerald avenue, ir
52 metų Thomas Ritchie, nuo 

3547 S. Union avenue.
Abiejų gyvybės yra kritiškoj 

padėtyj.
Rutkauskas buvo netrukus 

suimtas. Jis prisipažino proku
rorui Francis T. McCurrie, kad 
abu oponentus pašovė ir paaiš
kino, kad dar neturėjo progos 
pilietybės popierių išsiimti.

Rutkauskas gyvena adresu 
3907 S. Halsted street, kur, ro
dos, tarnauja garaže.

Buvo Svečių Iš Mahanoy 
City, Fa.

Sekmadienį, 23 d. Birželio, 
iš po nakt es ir rytą vis lijo. 
63 kp. Pikniko rengimo komi
sija buvo nusiminusi, kad gal 
piknikas neįvyks, b^t pasita
rus su kuopos valdyba, sutarta 
palaukti iki 12 valandos, ir jei 
daugiau lietaus nebus, tai vi
siems važiuoti, nes išlaidos vis- 

I ,

gi susidaro, kad ir nerengiant.
Apie važiavimą su troku vis

gi buvo abejo,nė. .Mat, galėjo 
būti daug purvyno. Pasiekus 
daržą, Ro.ssi Grove, 130-ta gat
ve ir Doty avė./’pasirodė, kad 
žolė didelė, graži, neseniai nu
plauta ir j.ękio purvyno nega
li būti. Viską sutvarkius 
s deda piknikas jr svečiai 
dėjo rinktis.

Tolimas Svečias

Patarimai šeimin'nkėms
VAKAR CHICAGOJE

pra- 
pra-

— Chicagoj ir Apylinkėj —
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagos rajone užmušė se
kamus žmones:

Charles Jenkins, 30, 2258 N. 
LaCrosse avenue;

Charles Miller, 42, 3326 Clark 
Street;

Lawrence Lloyd, 28, 3240 N. 
Racine avenue;

Harold Anderson, 35, 3311 
Sheffield avenue, ir

Enoch Anderson, 30, jo bro
lis.

(Visi penki žuvo prie Rand 
Road, prie DesPlaines, kur au
tomobilis įvažiavo į didelį ąžuo
lą, tokiu smarkumu, kad ma- 
š'nos motoras atsidūrė 
mobilio užpakalyj).

Kitos Nelaimės
Christine Wojkowski, 

a., 2355 Elston aveifue;
Ella Mae Moslye, 28, iŠ Pon- 

tiac, III.
(Abi žuvo prie Irving Park 

ir Barrington Rd., dviejų au
tomobilių susikulime).

Andrew Misan, 50, Blue Is- 
land, III.;

Frank Miller, 52, Lyons, 1111.;
James Marebelli, 50, nuo 1428 

Grenshaw avenue;
Nežinomas apysenis žmogus, 

prie 59th ir Halsted Street;
Helen Vance.
Ruth Gobine,
Glen Nelson,

Racine.
(Paskutinieji

žuvo netoli Racine, kur Mil- 
waukee traukinys sudaužė jų 
automobilį. Trys kiti jauni 
žmonės buvo sužeisti.)

auto-

m.

18, iš Racine,
18, ir
22, taipgi iš

trys žmonės

Didžiausia Chicagoj—$120,000
Fėderalė valdžia šioihis. die

nomis paskelbė algas, kurias 
gauna didžiulių Amerikos kor
poracijų viršininkai.

Didžiausia alga siekianti apie 
$450,000.

Chicagoj aukščiausia' korpo
racijos viršininko alga yra apie 
$120,000.

štai keli Chicagos ir šios val
stijos korporacijų mokamų al
gų pavyzdžiai:

Celotex Corporation — Bror 
Damberg, president, gauna 
$88,228.

Chain Store Products Corpo
ration — Sol II. Goldberg — 
$120,000.

General American Transport
ation Corporation — Lester N. 
Selig, president, $94,428.

International Harvester Com
pany — Sydney G. McAlister, 
president, $83,368

W. H. Miner, Ine. — A. P. 
VVithall,— $75,901.

Standard Oil Company (In
diana) — Edward G. Seubert, 
president — $109,999.

Tousey Varnislį Company — 
W, R. Alcorn — $75,810.

ServeI, Ine. — Louis Buthen- 
burg, president — $85,000.

Kas Pametė Raktus 
Piknike?

“Pirmyn”—Vyrų chorų pik
nike sekmadienį, Liberty Grove 
darže, kas tai pametė grandi
nėlę raktų. Savininkas yra pra
šomas raktus atsiimti. Jie ran
dasi pas X. Mikų, 1508 North 
Leavitt Street, telefonas Hum- 
bęldt 6677.

4 SLA. ; 41-maš, susirinkęs 
Chicagoj, birželio 24-29 dieno
se, 1940 metais, Morrison vieš
buty, ir apsvarstęs susidarūsią 
padėtį Lietuvoj, pareiškia se
kantį : '

“Kadangi Sov. Rusija, oku
puodama Lietuvą sulaužė ankš
čiau padarytas nepuolimo ir 
tarpusavinės apsaugos sutartis 
tarp tų dviejų valstybių, ir

“Kadangi okupuodama Lietu
vą, Sov. Rusija pažeidė Lietu
vos nepriklausomybę ir uzur
pavo teisę diktuoti kokia val
džia turi būti Lietuvoj ir kaip 
Lietuva privalo tvarkytis vidu
je, ir

“Kadangi Maskvos pastan
gomis Lietuvoj norima įvesti 
tokia valdžios sistema, kuri ne
sutinka su lietuvių tautos troš
kimais ir demokratija, tad at
sižvelgiant .į tai, — tebūna nu
tarta:

“1. Kad šis seimas griežtai 
pasmerkia Lietuvos jiepriklau- 
somybes pažeidimą karike Šov. 
Rusijos okupacija ir tiesiogi
nį diktatavimą iš Maskvos kas 
ir kaip turi valdyti Lietuvoj 
kraštą.

“2. šis seimas atsišaukia į 
visus Amerikos lietuvius, o ypa
tingai susivienijimo narius, ra
gindamas juos budėti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
sargyboje ir teikti visą galimą 
pagalbą išliuosavimui musų 
tėvų krašto nuo svetimos, mi- 
litarinės okupacijos.” % •

Piknikui įpūsęjjus, atsiranda 
ir tolimi svečią! vMr. Rėklaitis, 
jojo žmona ir šunus, ir dau
ginus, net iš Mahanoy City, Pa. 
Mat, Rėkia tis buvo delegatu į 
■S.L.A. Seimą, tai tuomi kartu 
atlankė ir 63 kp. pikniką.

Užklausus Mr. Rėklaitį kas 
naujo girdėti Mahanoy City, 
Pa., atsakė, kad tos pačios bė
dos, kaip ir visur. Svečius mu
zikiniai pasitiko su maršu. 
RekĮait's mums padainavo po
rą dainelių. Išrodo’ kad turi 'ir 
patyrimo. ■

šituos svečius į pikniką at
vežė Filorijonas ir Kostancija 
Skrabutėnai, nes Mrs. Skrabu- 
tėnienė yra Rėklaičių giminai
tė, tad jiems ir; kreditas pri
klauso už svečių atvežimą ir 
paįvairinimą -mūšų pikniko.

B. Barniškis.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Visi žino, kad karštos vasa
ros metu namai gali būti pada
romi vėsus ir malonus gyveni
mui su “air conditioning”. Bet 
kadangi tai brangiai atsieina, 
tai nėra visiems prieinama. Yra 
betgi priemonių, kurias varto
jant galima gauti gerus rezulta
tus.

Chicago Real Estą te Board, 
Chicagos nejudinamo turto ta
ryba, duoda šiuos patarimus:

Pirmiausiai reikia atminti, 
kad šviesios spalvos atmuša 
karštį, o tamsios spalvos trau
kia kaištį į save. Tūrėdamos šį 
faktą m’ntyj, šeimininkės tu
rėtų vartoti tiktai šviesių spal
vų langinei languose vasaros 
metu. Įvairiose krautuvėse par
siduoda langinės iš medžiagos, 
kurią vadina “marąuisette”, 
“dotted grenadine” ir “holly- 
wood gauze”. Jos yra šviesios, 
ir tokios retos, kad nesustabdo 
oro cirkuliacijos.

Jeigu langus laikote atdarus 
visą naktį, tai dienos metu ga
lite juos laikyti uždarytus, kad 
neįleisti karštį.

Kad namai butų malonus, 
reikią kad juose oras visuomet 
mainytųsi. Geriausias būdas tai 
padaryti, tai vartojant clektri- 
kines vėdinimo mašinas (fans). 
Jei turite tiktai vieną tokią 
maišną, ją atsukite į lubas, nes 
prie lubų renkasi šiltas oras. 
Jeigu turite daugiau kaip vieną 
mašiną, atsukite visas į vieną 
pusę, tokiu budu vejas eis per 
ištisą namą.

Tie, kuriems kaina yra pri
einama, gali įsigyti vieną iš tų 
naujų mažų “air conditioning” 
vienetų, kurie yra dabar par
duodami. Jie yra 14 colių aukš
čio) 27 colių ilgio, ir telpa į lan
gą. Jie traukia šiltą orą iš na
mo laukan ir tuo pačiu laiku 
įtraukia ir išvėdina šviežų 
iš lauko.

orą

CICERO. — Cicero taryba 
vakar išrinko Morton Wojcie- 
chowski miestelio policijos vir
šininku, ir galutinai iš parei
gų atstatydino buvusį viršinin
ką Theodore' L. Svoboda.

Taryba ‘taipgi išr’nko Mar- 
yin Capouch — miestelio advo
katu ir Michael Jelinek — vie
šų darbų komisionierium.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti 
samdytis ir t t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet gadinki 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
‘Cla?wif<eri” skyriui*

S KAITYKITE dieną Nau
penų 7-me puslapyje “Class- 
ified’’ skyrių, kur ajųloma daug 
vąirių gerų bąrgenų
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa 
‘R.rnavjnn’ onžaukdarm arba at 

darni

.< ANai #500
‘NAUJIENOS"

I73» 8. HĄJLSTED STREET 
Chicago. W

tytojai Prašomi Pirkiniu Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kvriM Skelbiasi Naujienom

Annenbergui 3 
Metai Kalėjimo

valdžiai ir prisipažino

Už “Income” taksų nemokė
jimą federalis teisėjas Wilker- 
son Chicagoj nuteisė M. L. An- 
nenbergą trims metams kalė
jimo. Kaltinamas s sutiko atsi
teisti
kaltu, vienok bausmės neišven
gė. Kartu nuteistas Annenber- 
go bendradarbis, J. E. Hafner.

Annenberg yra milionierius 
laikraščių-žurnalų ledėjas ir 
valdė arklių lenktynių • infor
macijų monopolį, kol valdžia 
jo nesuardė keletą mėnesių at
gal. Jis nebuvo atsiteisęs tak
sų už kelis milionus dolerių.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

• {Jake the Barber) John 
Factor negavo leidimo atida
ryti urmo degtinės sandelį Old 
Oak Bottling and Distributing 
Co., 209 W. Jackson Blvd. Jis 
apeliuosiąs f ederalinei alko
holio adminislraci jai.

• įkaičius šelpiamų asme
nų Illinois valstijoj sumažėjo 
nuo 167,562 balandžio mėn. 
iki 163,732, gegužes mėn.

• Palikimų teisėjas John F. 
O’Connell patraukė teisman 
Robert Erei Sr. iš Batavia už 
paniekinimą teismo delei ne
grąžinimo savo marčiai Mrs. 
Jean Erei 3518 Adams st., šu
nies, kuris jai buvo priteistas.

• Chicagoje Raudonąjam 
Kryžiui šelpti nukentėjusius 
nuo karo surinkta $1,234,217.

• Automobilistas įsivyliojęs 
į savo automobilį astuonių 
metų mergaitę, prie tvenkinio 
Brookfield. Bet mergaitė pasi- 

| sekė pabėgti, pasislėpti yr
pasiekti netolimą ūkį, kuris 
pašaukė policiją. Mergaitė ne
buvo pažeista.

• Trys banditai atėmė apie 
$1,000 nuo trijų kunigų Our 
Lady of Pompeii bažnyčioj, ad
resu 1224 Lex*ngton street. Pa
vogti pinigai buvo įplaukos 
karnivalo, kuris įvyko sekma
dienį.

• Už tariamą “džiurės” na
rių papirkinėjimą krimanalis 
teismas teisia advokatą George 
M. Crane ir tris valdininkus, 
James Creed, John Howe ir 
Sam Orlando, precinct kapito
ną iš Bridgeporto.

• Du Vilią Park priemiesčio 
gyventojai, Albert Hanna, nuo 
4th ir Michigan, ir Leslie Span- 
gler, jo draugas, buvo suimti ir 
yra kaltinami pedegimu 7 kam
barių namo adr. 600 M. Michi
gan, irgi. Vilią Parke.

• Daug nepasitenkinimo va
kar kilo Chicagoj, kai pasirodė, 
kad meras Kelly dalyvavo “Vo
kiečių Dienos” piknike sekma
dienį Riverview Parke. Ten bu
vo apie 30,000. Pikniką domi
navo naciai, višur buvo iškabi
nėtos svastikos, Vokietijos 
konsulas Chicagoj Dr. Baer kė
lė Hitlerio nuopelnus padangėn 
ir, bendrai, piknikas'buvo nau
dojamas nacių propagandai. 
Daugelis vakar pareiškė, kad 
meras Kelly neprivalėjo ten da
lyvauti.

• 30 metų George Sawalish, 
nuo 3909 Altgeld street, atėjo 
alinėn, adresu 1318 Webeter 
ivenue,.. atšvęsti 6-ias vedybi
nes sukakluves. Kilo nesusipra
timas, ir alinės savininko sū
nūs, bebandydamas Sawalish’ą 
išmesti iš įstaigos, paleido šūvį 
iš revolverio ir jį užmušė vie

toj. Jaunuolis buvo 19 metų 
Raymond Sobel. Pol’c'ja jį su
ėmė kamantinėjimui.

• Joseph Schneiderman, 
demokratų kapitonas trečiam 
precinkte, 24 ivardos liko nu
teistas vieniems metams kalė- 
jiman už suktybes pereituose 
rinkimuose.

• Begąsdindamas tris meškas 
su ilgu botagu karnivale prie 
91-mos ir Vinccnnes vieną akį 
sau prakirto 19 metų jaunuolis 
Charles Luther, 635 N. Clark 
street.

4 Automobilyj prie 1412 S. 
Kedvale avenue, buvo atrastas 
negyvas šoferis, Edward Ruck. 
Jis buvo 43 metų ir gyveno pa
duotu adresu. Nusipuodijo gd- 
solino dujomis.

• 56 metų Henry Boye bir
želio 17 iškrito iš lovos ir nu
silaužė koją. Gavo kraujo už- 
nuodijimą ir vakar mirė ap
skričio ligoninėj. Gyveno adr. 
5139 Patterson avenue.

• Prie 53-čios ir Loomis pik
tadariai užpuolė autoinobi yj 
sėdinčius du vaikinus ir dvi 
merginas. Užpuolikai turėjo pa
bėgti nieko neatėmę nuo jau
nuolių, bet pabėgdami paleido 
revolverio šūvį ir sunkiai su
žeidė 18 metų Helen Wierzbic- 
ki, nuo 1457 W. 47th street.

Iškritęs iš antro aukšto lan
go savo draugo namuose užsi
mušė 53 metų chicagietis Ed- 
ward Bolan, nuo 5538 S. Ash
land avenue. Nelaimė įvyko ad
resu 5212 S. Justine street, kur 
gyvena Stanley Kamen.

• Chicago subway komisio- 
nierius, inž. P. Harrington ap
skaičiuoja, kad tuneliams kasti 
valdžia ir miestas išleidžia po 
$110,000 kasdien. Darbininkai 
gauna $85,000, o kiti pinigai ei
na medžiagai ir kitoms išlai
doms. Visas projektas kainuos 
apie $40,000,000.

• Per ateinančias tris savai
tes Chicagos Navy Pier prie
plaukoj vyks Chicagos daili
ninkų paveikslų paroda. Eks
ponatų yra apie 1,000.

• Round Lake ežere, prie 
Libertyville, III., valtelei apvir
tus prigėrė du chicagiečiai, 39 
mteų Thomas Tivy, $M)3 Rush 
street, ir 42 metų Anthony 

^Tbggett nuo 1850 Humboldt 
bulvaras.

Atidarė Chicagos 
Papludymius

Niekas ikišiol nedraudė ten 
maudytis, bet pradedant vakar 
diena visi chicagiečiai turi “ofi
ciali” miesto leidimą naudot 3 
visais Chicagos papludyhiiais.

Visi jie dabar bus aprūpin
ti sargais ir krantų sargybos 
laiveliais.




