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Prasideda Dideli Streikai Nepriklausomose Liejiklose

y

»

Kova Eina Už Pripa 
žinimą Unijos

Jau prasideda dideii streikai nepriklauso
mose liejiklose, kurie palies gal virš 90,000 

darbininkų
CHICAGO. — 100*,000 geležies ir plieno liejiklų darbinin

kų vakar vakare liko pašaukti į streiką protestui prieš trijų 
žymiausių nepriklausomų geležies kompanijų atsisakymą pasi
rašyti kolektyvių derybų sutartį su geležies darbininkų orga
nizavimo komitetu (S.W.O.C.). Streikas turėjo prasidėti 11 
vai. naktį ir jis palies daugiau kaip 40 miestų, kur tik yra ne
priklausomų kompanijų liejiklų.

Vien Chicagos apielinkėj streikan liko pašaukta 25,000 dar
bininkų.

Streikas nepalies dviejų didelių nepriklausomų • kompanijų 
— Bethlehem ir Weird kontroliuojamų liejiklų. Dar nepaskelb
ta kaip unija mano nugalėti tas dvi didžiausias nepriklausomas 
kompanijas.

CHICAGO. — Jau prasideda 
dideli streikai nepriklausomose 
geležies ir plieno liejiklose, ku
rie gyvai palies ir Chicagos 
apielinkes, nes ir Chicagos 
apielinkėse, ypač Calumet dis- 
trikte yra didelių nepriklauso
mų liejiklų.

Streikai palies vyriausia Re- 
public, Inland ir Youngstown 
Sheet and Tubė geležies kom
panijas, kutfbms dirba apie 
90,000 darbininkų.

Kova eina už pripažinimą in
dustrinės geležies darbininkų 
Unijos. Tą uniją jau pripažino 
plieno trustas, bet ją pripažin
ti atsisakė penkios didžiosios 
nepriklausomos kompanijos.

Unija pareikalavo pasirašyti 
kontraktą, ar bent, einant 
Wagnerio darbo santykių aktu, 
pravesti tarp darbininkų bal
savimą dėl darbininkų atstovy
bes kolektyvėse 
kompanijos nuo 
kė.

Kompanijoms
pažinti uniją, vakar prasidėjo 
streikai Republic Steel kompa
nijos liejiklose, kurie į trum
pą laiką uždarė septynias tos 
kompanijos liejiklas Massilon, 
O. apielinkėj. Tikimąsi, kad 
šiandie streikai uždarys ir ki
tas tos kompanijos liejiklas.

Kaip vakar vakare turėjo 
įvykti masiniai geležies darbi
ninkų susirinkimai Youngs- 
town, Cleveland, Indiana Har-

/ bor, Chieago Heights, East 
Chieago ir kituose geležies ir 
plieno gamybos centruose apie 
paskelbimą streiko nepriklau
somose liejiklose.

Unijos vadų spėjimais, strei
kai turėjo prasidėti pereitą 
naktį 11 vai., kada būna nak
tinė darbininkų pamaina.

Didžiausia iš nepriklausomų 
geležies kompanijų yra Repub
lic Steel. Ji 
lų, kuriose 
darbininkų, 
ji pasirodė

derybose. Bet 
viso to atsisa-

atsisakant pri-

SKIRIASI. — Charles J. Correll, garsus negro Andy im- 
personuotojas radio komedijoj “Amos and Andy”, su savo 
žmona Mary, kuri pareikalavo nuo jo paskirų. Jis buk 

I porą sykių kirtęs jai į veidą.

Unijos va- 
kompanija 

savo liejik- 
darbininkų

SUKILĖLIAI NU
ŠOVĖ PRANCŪ

ZŲ LĖKTUVĄ

STREIKAS FORDO 
DIRBTUVĖJ CALI- 

FORNIJOJ

DIDELIS BADAS
SIAUČIA SA

MAROJE
1,500,000 gyventojų bėga iš ba

do sryčių. Gal 200,000 žmo
nių jau mirė badu.

PARYŽIUS, geg. 26. — Bu
vęs Morokko gubernatorius 
Steeg išvyko į Morokko vado
vauti šelpimui 1,500,000 badau
jančių Saharos pakraščių gy
ventojų.

Saharos tyruose šimtai tūk
stančių gyventojų su savo iš
badėjusiais kupranugariais ir 
ožkomis traukia linkui Vidur
žemio juros ieškodami maisto, 
kurį jiems sunaikino sausros. 
Sausros yra viską sunaikinu
sios, o naujų lietų nesitikima 
dar per septynis mėnesius.

Dėl masinės žmonių migra
cijos susidarė tokia pavojinga 
padėtis, kad valdžia buvo pri
versta pasiųsti kariuomenę pa
stoti kelią bėgantiems iš bado

26 | sryčių gyventojams.
ku-

Teisia Politikierių dėl 
Nusukime Taksų į

. -----------------------------------------------------r....... ■ i

Buvęs Illinois taksų komisionierius Malone 
yra kaltinamas paėmęs $330,000 kyšiais 

už sumažinimą taksų

ninku priešininkė, 
dai tvirtina, kad 
yra prisigabenusi į 
las ginklų laužyti
streiką. Taipjau buvo kaltina
ma, kad ji siuntusi savo mu-, 
šeikas suardyti darbininkų bal
savimus Jonės & Laughlin lie
jiklose. Bet nors mušeikos at
vyko, ardyti balsavimus nedry- 
so.
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Fordo darbininkai 
sumušė unijos or

ganizatorius

kurie bandė dalin- 
prie Fordo dirbtu-

DETROIT, Mich., geg. 26.— 
Būrelis Fordo darbininkų, vei
kiausia mušeikos, sumušė du 
automobilių darbininkų unijos 
viršininkus 
ti lapelius 
vės vartų.

Vienas sumuštųjų yra Ri- 
chard T. Frankenstein, direk
torius kompanijos suorganiza
vimui Fordo darbininkų. Jis 
liko skaudžiai sumuštas ir jo 
drabužiai sudraskyti. Kitas su
muštasis yra Walter Reuther, 
prezidentaš unijos lokalo. 'Su
mušti liko ir du kiti unijos na
riai.

Fansteel šaukiama 
pasiaiškinti

turi apie 60 liejik- 
dirba apie 50,000 
Ir šiose derybose 
griežčiausia darbi-

WAUKEGAN, III., geg. 26. 
— Fansteel Metallurgical Corp. 
liko pašaukta pasiaiškinti na- 
cionalei darbo santykių tary
bai dėl pašalinimo iš darbo 91 
prisidėjusib prie unijos darbi
ninko. Pereitą žiemą toje dirb
tuvėje buvo kilęs ilgas sėdėji
mo streikas, kurį darbininkai 
betgi pralaimėjo, mušeikoms 
ginklo pagelba išvarius strei- 
kierius iš dirbtuvės.

Sudegino nušautą 
negrą

ORRSŽte
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chieago j e buvo 77°.
Saulė teka 5:20, leidžiasi 

8:14.

BAINBRIDGE, Ga., geg. 26. 
— Policija suėmė negrą Willie 
Reed, kuris prisipažinęs nužu
dęs dvi baltas moteris. Tečiaus 
vežant į kalėjimą jis buk ban
dęs pabėgti ir liko vietoj po
licijos nušautas. Jo kūną atida
vus lavoninei, 100 žmonių go- 
veda įsiveržė į lavoninę, kūną 
pastvėrė, nuvilko į besbolb par
ką, kur sukurė didelį laužą ir 
kūną sudegino.

'a>t

BILBAO; geg. 26. — Suki
lėlių lėktuvai iš kulkosvaidžių 
nušovė franeuzų transporto 
lėktuvą ir sužeidė franeuzų la
kūną Jean Gaily ir ispaną pa- 
sažierių. Kiti pasažieriai išliko 
sveiki lėktuvui nusileidus smil- 
tėtame- pajūryje, nors pats lėk
tuvas gerokai nukentėjo.

Tas lėktuvas buvo vieninte
lė ■ Baskų susisiekimo priemo
nė su pasauliu ir sukilėliai jau 
daugelį kartų bandė jį nušau
ti, bet turintis platų karinį pa
tyrimą lakūnas Gaily vis iš jų 
nagų pasprukdavo.

Sužeistieji automobiliu at
vežti į Bilbao. Puolime dalyva
vo septyni Vokietijoj gaminti

RICHMOND, Gal., geg.
— Vietos Fordo dirbtuvė, 
rioj paprastai dirba 1,800 dar
bininkų, liko uždaryta streiko, 
kuris gali privesti prie pripa
žinimo unijos.

Unijos viršininkai paskelbė, 
kad darbininkai nutarė strei
kuoti dėlei netikusių darbo są
lygų vietos dirbtuvėj ir taip
jau reikalauti pripažinti auto
mobilių darbininkų imi ją.

RENO, Nev., geg. 26.—Tei
sėjas Moran, kuris per 26 me
tus išskyrė tūkstančius porų, 
dabar pats ketina apsivesti sa
vo klerku Mrs. Jessie M. Smith.

Lakūnas Gaily pirmiau yra 
kariavęs 
Madrido 
sukilėlių

lojalistų eilėse ir prie1 
yra nušovęs dešimtį 
lėktuvų.

ROČK ISLAND, Ilk, geg. 26 
— Mergina su vaikinu užpuo
lė Rattner brangmenų sankro
vų ir pabėgo pastvėrę brang
menų už $10,000.

Meksikai g r ę s i a 
aliejaus laukų dar

bininkų streikas
MEXICO CITY, geg. 26. — 

Jei aliejaus pramonė ir darbi
ninkų unijos neįstengs iki ge
gužės 28 d. išspręsti iškilusius 
kivirčius, tai Meksikoj galės 
kilti didžiausias tos respubli
kos istorijoj aliejaus laukų 
darbininkų streikas.

Meksika pagamina labai daug 
aliejaus ir jį parduoda veik vi
soms valstybėms. Tad veik ne
bus tokios valstybės, kurios ne
paliestų šis streikas.

Abi pusės jau nebesitiki tai
kos. Bet manoma, kad turės 
įsikišti prezidentas Cardenas, 
nes kilus streikui galėtų pasi
reikšti Meksikoj ekonominė 
suįrutė. Svarbiausias darbinin
kų reikalavimas yra pakelti al
gas. Tam aliejaus kompanijos 
griežčiausia priešinasi. Darbi
ninkai jau įspėjo kompani
jas, kad jie reikalaus pilnos 
algos ir streiko metu.

LANSING, Mich., geg. 26. 
— Lansing Dairy Co. paskel- 
be nepristatinėsianti pieno sek
madieniais, nes jos darbinin
kai turi turėti vieną dieną po
ilsio.

WUSTR0W, Vokietijoj, geg. 
25. — Sudužus kariniam lėk
tuvui žuvo asmeninis Hitlerio 
lakūnas kapt. Mantius ir serž. 
Henning.

VADOVAUJA RUSIJOS
ORO BAZEI PRIE
ŠIAUR. POLIAUS

Garsus Rusijos šiaurės ty
rinėtojas prof. Dr. Otto 
Schmidt, kuris kartu su 
dešimčia kitų rusų lakūnų 
ir mokslininkų nuskrido iš 
salos Rudolph ir sįteige oro 
bazę prie pat šiaurinio po
liaus ant ledo lyties. Ekspe
dicija ten pasiliks vienus 
metus laiko tirdama gali
mybę įsteigimo Maskvos- 
San Francisco oro linijos 
per šiaurinį polių.

lįĮĮf

Manoma, kad jau 200,000 
žmonių mirė badu. Taipjau4 iš
kyla ir didelis pavojus ligų 
epidemijų. Kai kur jau pasi
reiškė tyfas. 

______________________

Naciai diktuos ir 
mokslininkams

BERLYNAS, geg. 26.—švie
timo ministeris Rust pirmame 
pesedyje naujos Vokietijos ty
rinėjimo tarybos pareiškė, kad 
naciai ateityje diktuos moks
lininkams ir nuspręs kokias 
problemas jie turi spręsti ir 
kokius mokslinius tyrinėjimus 
jie turi daryti, kad jų darbas 
pilnai sutaptų su šalies reika
lais.

CHICAGO. — Federaliniame 
teisme prieš teisėją William II. 
Holly prasideda nagrinėjimas 
bylos stambaus politikieriaus 
ir buvusio Illinois repUblikonų 
vado William H. Malone, ku
ris yra kaltinamas nusukęs fe- 
deralinei valdžiai 1929 ir 1930 
metais $59,000 pajamų tak
sų.

Teisiamasis Malone buvo la
bai stambus politikierius. Per 
dešimtį metų jis buvo narys 
Illinois taksų komisijos. Per 
penkis gi metus ėjo tos komi
sijos pirmininko pareigas.

Išdėstydamas kaltinimus prieš ’ 
teisiamąjį, prokuroras Austin 
Hali tarp kitko iškėlė aikštėn, 
kad teisiamasis buvęs taksų 
komisijos pirmininkas vien 
1929 ir 1930 metais yra pa
ėmęs iš didžiųjų korporacijų 
$330,000 kyšiais, prižadėdamas 
joms “panaudoti savo įtaką” 
sumažinimui jų taksų. Bet ma
sindamas kitiems taksus, pats 

A.iepasirupino sumokėti savo 
taksus. Pasak prokuroro, jis 
savo pajamas bandė užslėpti 
sumaišydamas jas su savo di- 
dėlėmis pajamomis iš real es- 
tate operacijų Park Ridge ir 
kituose šiaurvakariniuose prie- 
nieščiuose.

Prokuroras prižada savo 
kaltinimus pilnai įrodyti, taip
jau įrodyti, kad Malone yra 
gavęs stambias pinigų sumas, 
šimtinėmis ir tūkstantinėmis, 
kurias ir bandė užslėpti nuo 
federalinės valdžios.

Malone advokatai gi tikrina, 
kad Malone neturėjęs jokių 
“pašalinių pajamų” ir nieko 
nėra nuo valdžios nuslėpęs; vi
sos gi jo pajamos paeinančios 
iš teisingų šaltinių.

Kada prieš kelis metus iški
lo prieš Malone kaltinimas apie 
nusukimą pajamų, Malone sku
biai pabėgo Vokietijon ir ten 
gyveno per pastaruosius kelis 
metus. Tik matydamas, kad 
jis pabėgimu į užsienį vistiek 
neišsisuks nuo teismo, nes da
bartinė administracija laimėjo 
rinkimus dar keturių metų ter
minui, jis prieš kiek laiko su
grąžo iš Vokietijos į Jungt. 
Valstijas.

Išlipant iš laivo New Yorke 
.jis buvo suimtas, bet čia pat 
laukė ir tie, kurie tuoj už jį 
užstatė kauciją ir jis liko iki 
teismo paliuosuotas.

Tikimąsi, kad bylos nagri
nėjimas užtruks 10 dienų ar 
dvi savaites.

Užmušė Albanijos 
sukilėlių vadą

3 vaikai žuvo spro 
gus parako san

deliui

Trys Rusijos lėktu
vai atskrido į šiau

rinį polių

TIRANA, Albanijoj, geg. 26 
— Valdžia paskelbė, kad bu
vęs kabineto narys ir sukili
mo vadas Efen Toto liko už
muštas susirėmime su valdžios 
kariuomene.

Didelis gaisras 
Skaudvilėj

SKAUDVILE. — Del nežino- 
mų priežasčių Skaudvilės mie
stelyje šiomis dienomis įvyko 
gaisras. 7 pėst. pulko ugnia
gesių komandai atvykus įvykio 
vieton, miestelio centras buvo 
apimtas ugnies. Degė apie 20 
įvairių pastatų. 7 pulko, Tau
ragės miesto, Kelmės ir Šiau
lių miesto komandų pastango- 
lmis gaisro plėtimasis buvo su
stabdytas ir 23 vai. galutinai 

1 kviduotas.
Pulko komandai teko atlikti 

sunkiausias uždavinys — tur
to gelbėjimas. Komanda išgel
bėjo iš ugnies įvairių odos me
džiagų apie 15,009—18,000 li
tų vertės. Bendri gaisro nuo
stoliai siekia apie 150,000— 
200,000 litų sumai. Liko be pa
stogės 24 šeimos, iš kurių 4 
šeimų sudegė visas turtas. Ki
tų gi nuo 20 ijei 75%.

ROCKFORDrill., geg. 26.— 
40 darbininkų Central Fumi-1 
ture Co. sustreikavo, kompani
jai atsisakius pakelti algas.

SCOTTDALE, Pa.,
— Trys vaikai, 15 ir 
amžiaus, liko užmušti 
parako sandeliui ties Scottdale. :

Policija rado prie vaikų su- bazei, 
daužytą šautuvą su iššautu vie- 
iu šoviniu. Iš to spėjama, kad 
vaikai šaudė iš šautuvo į pa
rako sandelio sieną ir tuo pa
degė patį sandelį.

geg. 26.
16 metu 
sprogus

Rumunija bijosi 
Vengrijos; didina 

ginklavimąsi
26.BUCHARESTAS, geg.

— Rumunija gyvena nuolati
nėje baimėje Vengrijos ir 
prieš ją yra sukūrusi 130,009 
kareivių armiją. Jauni kariai 
kasdie maršuoja Bucharesto 
gatvėmis ir atlieka karinius 
pratimus.

Bet išleisdama dideles sumas 
apsiginklavimui, Rumunija ne
turi pinigų rūpintis žmonių 
.veikata, todėl tai Rumunijoje 
yra augščiausias mirtingumas 
negu kurioj kitoj Europos val
stybėj.

VARŠAVA, geg. 26. — žy
dų delegacija kreipėsi prie fi
nansų ministerio prašydama 
atidėti šešiems mėnesiams mo
kesnių rinkimą iš Lietuvių 
Brastos (Brzesc—Brest 
sko) žydų, kurie labai 
žiai nukentėjo geg. 13 
gromuose.

MASKVA, geg. 26. — šian
die į šiaurinio poliaus sryti 
atskrido trys Rusijos lėktuvai 
su visų metų reikmenimis oro 

, kuri tapo įsteigta ant 
ledo lyties prie pat šiaurinio 
poliaus.

Pirmas lėktuvas tiksliai nu- 
sileido pačioj bazėj paruoštoj 
lėktuvams vietoj. Antras bet
gi buvo priverstas nusileisti 
kiek toliau nuo bazės — už 
12 mylių nuo poliaus.

Dar nėra gauta žinios apie 
nusileidimą trečio lėktuvo, bet 
dėl jo likimo nejaučiama jokio 
susirūpinimo.

Atskridęs į bazę lėktuvas 
buvo vairuojamas Vasilii Molo- 
tov.

Bazė yra įsteigta ant plūdu
riuojančios ledo lyties, kuri pa
maži slenka dar aiškiai nenu
statyta kryptimi. Mokslininkai 
bazėj pasiliks vienus metus 
laiko tirdami orą ir galimybę 
įsteigimo reguliarės oro linijos 
tarp Rusijos ir Amerikos per 
šiaurinį polių.

Lėktuvai atvežė ekspedicijai 
maisto ir mokslinius instru
mentus.

5 užmušti
CATSKILL, N. Y., geg. 26. 

— Mažiausia penki žmonės li-Litov-----Mažiausia penki žmonės Ii-
skaud- ko užmušti ir du gal mirtinai 
d. po- sužeisti New Jersey trokui su

sidūrus su Mass. automobiliu.
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NIEKO NEPAISĖ
NORI, KAD MOTERIMS BUTŲ

REIKĖTŲ

žĮNpJIMĄS. 
PEŠĖ.

Reikalavo pašalpos — liko 
areštuoti

Penki clevelandiečiai, įvairių 
organizacijų atstovai, nuvyko 
į Columbus pas gubernatorių 
Davey rėikąlauti pašąlpų įvai
riems žmonėms. Gubernatorius 
atsisakė reikaląvimą patenkin
ti. Tąąyk atstovai pareiškė, jog 
jie skelbią sėdėjimo streikų ir 
pasiliksią raštinėje. Vienok 
raštinėje sėdėti jiems neilgai 
teko: jie visi liko areštuoti ir 
turėjo pąsimokėti apie penkias 
dešimt dolerių dęl netvarkos 
kėlimo.

Nubaudė buvusį banko 
viršininką

Kenyon V. Painter, užsidą-! 
riusio Union Trust banko vir-: 
šininkas, liko teismo nubaus
tas: jis turės sėdėti kalėjime 
ir dar pąsimokėti $35,000. Ta 
bausmė jam liko paskirta už 
įvairias neleistinas transąkci- 
jas, atseit, šmųgelystes.

Painter teismo sprendimu 
nėra patenkintas ir yra pasi
ryžęs apeliuoti aukščiau. Mat, 
pakutavoti už griekus nenori.

šuns likimas
Cleveland Heights yra Cleve- 

lando priemiestis, kuris vis dėl
to gali ir savo patvarkymus tu
rėti. štai šiomis dienomis liko 
išleistas patvarkymąs, kurįsL 
draudžia laikyti daugiau nekaip 
vieną šunį. Jei bus patirta, 
k.'d kas daugiau šunų laiko, 
tai turės pąsimokėti $50 bau
dos.

Vadinasi, to priemiesčio šu~ 
nes tikrai susilauks “šuniško 
likimo”.

- Gal reikėtų susiderėti
Ąlušų tautos vadinamieji ge- 

njerQ|ą'f sušilę dirbą pardavinė
dami visokius ženkliukus Vil- 
niaus /kraštui išvaduoti. Bet ar 
lęųkąi kada nors yra pasakę, 
jog jie Vilnių už tam tikrą su
mą nori parduoti? Rodosi, kad 
ne. Bet mūšų ponai vistiek 
repĮca aukas Vilniui išpirkti- 
Surinkti pinigai daugiausia ei
ną tam, kad padengtų išlaidas 
tų, ,kurie važinėjasi Vilniaus 
reikalais.

Jedgu jau reikalingas fon
das Vilniui išpirkti, tai bent 
reikėtų su lenkais susiderėti ir 
patirti iš jų kainą. Tąsyk nors 
butų galima žinoti, kiek reikia 

’ pinigų sukelti.

Jei kam reikalingas naujas 
autpinobilius

Viktoras . Andersonas atsto
vauja Dodge automobilių fil
mai. Tad jei kurie tautiečiai 
planuojate tos firmos automo
bilius pirkti, tai pranpškite 
apie tat p. Andersonui, — jis 
visada mielai jums patarnaus.

Unijos reikalaują naujo 
patvarkymo 

1

Unijose prasidėjo bruzdėji
mas, kad valstijos legi^lątura 
priimtų biįių moterų darbui re
guliuoti. Mat, unijose yra ta 
nuomonė, kad aludės nėra tin
kama vieta moterims ir mer
ginoms dirbti. Esą, turi būti 
samdorpi patyrę bartenderiai ir 
jiems mokama $40, per savai
tę. ’ ''

Iš dalies 
ra blogas, 
kreipti ir

'Būtent, tūkstančiai aludžių tu
rėtų užsidaryti, o tai reiškia, 
kad tūkstančiai žmonių netek
tų progos sau pragyvenimą pa
sidaryti. Mat, dabar daugelis 
aludžių gali pasilaikyti tik to
lei, kad visa šeima biznį varo. 

'Jeigu? moterims butų uždrau
sta aludėse dirbti, tai alud
žių savininkai priversti butų 
savo biznius likviduoti, nes jie 
nieku gyvu nepajėgtų brangių 
bartenderių samdyti.

Taigi toks griežtas patvar-

l^ymąs galėtų daugiąu žalos 
padaryti,, negu naudos.

I

Npri gauti $18,750 komiso
f

Chąrles Kemerer iš Erie?, 
Pa., iškėlė bylą Air Service' 
kprporacijai. Reikalauja $18,- 
^50 komiso, kuris, esą,': jam 
iriĮdąusąs UŠ tarpinįnkavimi} 
parduodant W.J.A.Y. stotį Cle- 
velande.

Pataisyk Stogų ir 
RYNAS DĄRAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų Rengėjas.
Leonas Robfing Co.

37^0 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

St.'

tas sumanymas nė-
Tačiau reikia at- 

kitą, medalio pusę.

žmonės daugiau alaus 
geria

Qhio valstijos piliečiai 1935 
m. išgėrė 2,898,414 bačkų alaus.

1 ' • ‘ ū į* • I

Pernai alaus buvo išgerta 
palydinti daugiau, — net 
004*4,76 bąčkos.

Tųr 11UJ, įaį reiškią, kad 
kai žymiai pagerėjo; -

(Tasa ant 3-čię> pusi.)
■ J’ -''

PILVO SKAUSMAI
Uięątiaj, Ruk^tys iį Gązai Išgy 

cĮoma l du -
Bakipg ąpde, > įsvirsk1

mas nevartojama.
DB WALSJI5

ULCERIV SPECIALISTAS 
1002 West 5$|h Street 

Prospect 7474
Valandos 10 ,Ą. M. iki 9 P. M.

ne-
3,-

Ui-

,'4

Taverųpųp Meątmarkets, RooMįng 
Hoųsęs, Beąųty Shops, Restauran- 
tąių, ėtc.

Cąsh į 24 Valandą^
ILLINOIS DISCOUNT CQ.

10 N. Clark Street
Phone STATE 4893 Atstovui

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 iki 
12 dienų tiems, kurie nepajėgia mo
kėt už medikalę tarnybą. Taipgi už 
dyką ekzaminavimas ir gydymas 
ąkių, ausų, nosies ir gerklės.
j£|tds valandos 1 iki 3 ir 7 iki 9 p.m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St. 
(Marbro Theatre Bldg.)' 

Vidurmiesčio ofisas—59 E. Madison
St.—Tel. Van Buren 5709.

StfS
. . ---r -- - -------- ---- T

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT <
Sąlygos I SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

age Orov* 
Ikon St. 
lalsfcd St. 
Hon St. ~ 
SUNDAT

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of’sas—.127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 i 
Namų ofisas—3323 So. Halsted 8t.
Valaądbs vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Doulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nųp 6:110-8:30 
, Nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 491Q SQ. M1CHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell LL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ZA D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė; • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Parį: 3395

Phone Capąl 6122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IK CHIKUlfGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutąrti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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 v. vak. 
išskyrus sered imis ir subatomis.

DR. STRIKOL’IS 
' ūdytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Uoutevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Nepatinka
Vietos “Lietuvių žiniose” 

Dr. Vitkus veda sveikatos sky
rių. Dplei to kai kurie labai 
nepatenkinti ir pradeda viso
kius priekaištus daryti. Girdi, 
Dr. Vitkus 
prisiplakti.

Kiek aš 
prie jokios
bet stengiasi su visais lietu
viais dirbti drauge. B e to, ne
pasitenkinimas: atsirado! kaip 
tik pas tuos, kurie norėtų, kad 
:daktaras pasiduotų jų diktatu- 

’i "-i t •’ r F- i f 4V

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Tfyerapy 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė., 2nd fleor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

norįs prie katalikų

žinau, Dr. Vitkus 
partijos nesiplaka,

Statydinasi didelę dirbtuvę
PAINESVILLE, Ohio. — 

Rayon korporacija statydinasi 
dirbtuvę, kuri atsieisianti apie 
aštuonis milijonus dolerių. Dar
bas jau pradėtas. Rangovas 
(kontraktoriųs) sako, jog toje 
vietoje teksią iškasti apie 60,- 
000 kubiškų žemės jardų.

Jau kalėjime
Jau esu rašęs, kad buvęs po

licijos kapitonas Louis Cadek 
liko nuteistas nuo dviejų iki 
dvidešimt metų kalėjimo už 
tai, kad ėmė kyšius ir varė 
kitokį šmugelį. Nuo tos baus-: 
mes Cadek stengėsi visokiais 
budais išsisukti, tačiau nepasi
sekė. Todėl šiomis dienomis 
jis liko uždarytas kalėjime, o 
netrukus jam bifs paskirta^ 
ir darbas. Vadinasi, nors prieš 
amžiaus galą bus priverstas 
naudingą darbą dirbti.

Blaškevičius tikrai atidarys 
biznį ežerų parodoje

Juozas Blaškevičius sako, 
jog jis nusitaręs rizikuoti ir 
atsidaryti biznį ežerų parodo
je. Pernai vasarą jis drauge 
su J. Brazausku laike alaus 
biznį, bet šiemet yra nusitaręs j 
eiti į biznį vienas. Savo užeigą- 
jis žada gerokai praplėsti, at
seit, padidinti.

Linkiu ko geriausio pasise
kimo Juozui.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH | 6921 SOUTH 
HALSTED ST. | tVESTERN AVĖ. 

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040
tt.

AKIŲ SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS -
JUOZAPAS

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43C
3446 So. Halsted St.

PASKUTINĖ DIENA
Sovietų Rusijos Mųzikąlės Pažibos
‘Bęethovęn Concerto’
Pradedant ketvirtadienį 3:30 P. M.

“K A L INI A I”
Galingas filmas apie kriminalistus 

G. P. U. Priežiūroj.
SONOTONE £

Paprastom dienom ;25c "iki 2 
" .• :v; —35c iki6:30.

■ 4701 S. WESTERN AVĖ.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SAULE STREE1
o-tos lubos Tel. CENtral 1&46

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7-^-8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6' 

vai. vakare ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036
1 Residence Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
2—4 ir nuo. 6—8 vąl. vakaro.

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

8939

Phone Boulevard 7042
i DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

/ PONTIAC \

Milda Auto Sales

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 .

Tel. Pullman 5703

950 
... 4>1.39

Klausykite musų Lietuvgkų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 *K.)—Pranešėjas P. šdltimieras.

TURIME 
KOPLYČIAS 

'■ VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PAVASARIS KAI TIK SEZONAS^ 
NAUJAM PERMANENTUI

VALLE RIA
294Q West 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS.
GERIAUSI PERMANENTS $3.50 ir $5.00
Dėl paskirimo laiko, pašauk He^lock 4Q49, ar 

Atsilankyk, kada busi apylinkėj.

D ■ ‘ i'' ’ ■'į ■ ' ■

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

; ^RĮDGEPORTE
806 W. 31 st Street • Tel. Victory 1696 

DOMININKAS KURAITIS 
i SAVININK.IS

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai. 
. f > • • *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedeliomis pagal sutartį.

I ;

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sęeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. L E. MAKARAS
1075& S. Michigan Avė

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

J. LIUREVICIUS
4343 Californįą Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DEMTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijosi Nariai_________
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Dr. C. J. Šventiškai
DENTISTAS

OFISO VĄLANDQS: 10 v. r. iki v 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FĄIRFHELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

. m
. Ą, MASALSKIS , ■■ 

33Q7 Lituanika Ąvęnue Phone Boulevard 4139

I. J. ZOLP
1646 West 46th; Street Phones Boulevard 5203

Ą, PETKUS
Į4į0 South 4ptli Cpurt Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 S,o. Hąlsterj Street Boulevard 4089

1411 So, Halsted Street
Tel. CANAL 5063

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. įlelman malevų stakas 

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. .....
Varnish reniover, gal............ ..... ........
Grynas baltas enamel, gal. ..............

ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ..... ............ .

ir brangiau.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS L '

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DĮĘNĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonui YĄRDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0737

I~ A -c r l ^->. 4 koplyčįps visose
—LSZczxl Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicągos, 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos ’

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso

, trumpąrp£vstę ir Jtoliregystę. Priren
gta teisingai akirfius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanęią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
jki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CAiCAGO, II.L.

Ambulance 
Patarnavi- 

i mas Dieną 
ir Naktį

LIETUVIAI

8

—....................n -■! ............ ........................... . .................................. .n—

S. P, MAŽEIKA ’
3319 Lituanica Avenue ; Phone Yards 1138
.■e a ■ .j ' • ,«. > v .< * » ’■<? .

S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street_________ Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNUS-
10734 S. Michi^an Avė.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270
; 2314 West 23r<I Place 

SKYRIUS: 42-14 Rišt ,081h Street.

, . .iii■•

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—-8 kasdien, iš
skyrus sercdą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melroše Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir i 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Mayvvood Av, 
Phone Maywo<|d 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
įkerai lietuviams žinomas per 31 

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 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso vilandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai, Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telęphone PLAZĄ 2400

Garsinkitės “N-nose”
♦ v 

. , .Jk
t . V » ‘ f > Z
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CLEVELAND ir 0H10 ŽINIOS
išmokėtais dividendais tai su- 
darys apie 50 nuošimčių.

Muliolių sidabrinių vedybų 
sukaktis

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
■ į

Sumažėjo bedarbių skaičius
Surinkti statistikos daviniai 

rodo, kad Clevelande nuo sau
sio mėnesio iki dabar bedar
bių skaičius sumažėjo net vi
su septyniolika tūkstančių. Tai 
gana nemažas skaičius.

Nedarbo sumažėjimas, žino
ma, yra geras dalykas. Tačiau 
nuo metų pradžios atsitiko ki
tas mažiau malonus dalykas. 
Būtent, maistas pabrango dviem 
nuošimčiais. O palyginti su 
1933 m. birželio mėnesiu mais
tas pabrango visi? keturiolika 
nuošimčių.

Biznis krautuvėse balandžio 
menesį sumažėjo: pernai per 
tą pat mėnesį krautuvių apy
varta buvusi dvylika nuošim
čių didesnė.

Neapsimoka skubėti
Sakoma, kad dažnai iš dide

lio skubėjimo išeina tik juo
kai. Tačiau ne visada taip yra. 
Skubus ir greitas važiavimas 
dažnai reiškia nelaimę ne tik 
pačiam važiuotojui, bet ir ki
tiems.

štai prieš kelias dienas man 
teko matyti, kaip vienas as
muo važiavo 65 mylių greitu
mu per valandą. Policija tą ma
niaką sulaikė ir nugabeno į 
daboklę. Kitą dieną įvyko teis
mas. Teisėjas nusprendė, kad 
automobilistas turės pasimokė- 
ti $100 ir dar dešimt dienų 
pasėdėti kalėjime ir pagalvoti, 
kad mieste taip važinėtis ne
galima.

Kadangi nelaimių skaičius su 
automobiliais vis didėja, tai 
teismai nusikaltėlius dėl grei
to važiavimo pradėjo smarkiai 
bausti.

Pagražino parkų
Teko pastebėti, kad Gordon 

parkas liko labai pagražintas. 
Prieš kiek laiko pastatė nau
ją maudyklę, o dabar pradeda
ma tiesti naujas kelias.

Dėl kelinių bandė 
nusižudyti

Vienas lenkas nuėjo prie 
ežero ir nuo tilto šoko į van
denį, norėdamas nusiskandin
ti. Pasitaikė, kad netoli buvo 
žmonės, kurie išgelbėjo lenką. 
Nugabentas į policiją, tasai 
kandidatas į savižudas aiškino
si, kad buvęs nusitaręs sau 
galą padaryti todėl, jog mote
ris neleidusi jam naujų kelnių 
užsivilkti...

Kaip matote, visokios rųšies 
durnių pasaulyje yra.

Lankėsi Philadelphijoje
Ryšium su Dr. Klimo* liga 

ir mirtimi buvo išvykusi į 
Philadelphiją p-ia A. Grigienė. 
Mat, dalykas tas, kad Dr. Kli
mo žmona yra jos duktė.

Namų savininkams grąžins 
pabaudas

Kai kurie namų savininkai 
nepajėgia laiku sumokėti mo
kesčius. Tokiais atvejais pa
prastai yra skiriama bauda. 
Vadinasi, vėliau reikia sumo
kėti ne tik mokesčius, bet ir 
bausmę dėl nesumokėjimo tų 
mokesčių iki paskirto laiko.

Valstijos legislatura tas bau
das panaikino ir įsakė jau iš- 
kolektuotas baudas grąžinti 
namų savininkams. Apskai
čiuojama, jog 1930 m. vien tik

Clevelande ir Cuyahogo pavie
te iškolektuota apie pusantro 
nilijono baudomis, kurios tu- 
ės būti grąžintos.

Politikieriai dabar dejuoja ir 
įimanuoja, kad nėra pinigų 
tofns baudoms išmokėti. Mat, 
nurinkti pinigai jau seniai liko 
išleisti.

Užsidaręs bankas išmokės 
dividendus

Guardian bankas, kuris per 
lepresiją užsidarė, birželio mė
nesį savo buvusiems 90,000 de- 
pozitoriams išmokės vienuolika 
milijonų dividendais. Su jau

Ponai Petras ir Marė Mulio- 
liai šventė sidabrinių vedybų 
sukaktį. Mat, gegužės 25' d. su
kako lygiai 25 metai, kaip jie 
apsivedė.

Ryto metą buvo atlaikytos 
mišios Šv. Jurgio parapijoje, o 
vėliau buvo puota pp. Derai- 
•ių namuose. Dalyvavo gimi
nės ar artimesni draugai.

Linkiu ponams Mulioliams 
lar ilgai ir laimingai gyven
ti.

Išvyko atostogų
Jonas Brazauskas, A. & P. 

krautuvės vedėjas, šiomis die-

nomis išvyko į vakarines val
stijas atostogų. Grįš po poros 
savaičių.

Per daug įsismagino
Lietuvių svetainėje įvyko 

parengimas, kuriame dvi kū
mutės tiek įsismagino, jog pra
dėjo viena antrai antausius 
daužyti. Jos liko išskirtos, bet

po kiek laiko ir G vėl susikibo 
aludėje. Pagaliau visas reikalas 
atsidūrė teisme. Teisėjas nu
sprendė, kad viena kumutė tu
ri sumokėti kitai kūmutei ke
lis dolerius už sudaužymą aki
nių.

Kaip ten bebūtų, bet tai la
bai negražu moterims taip elg
tis ir garsintis.

• — Jonas Jarus.

DEL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA 

N0RTH AVENUE
BATHS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vvrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Milwaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

Garsinkite ’TN-nosc'

Pirkite tik
NORGE

IR BUKIT UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 
GERĄ ŠALDYMĄ

Auklėm Motinom
Jei Laukia—

Atkrelpkit rimti) domę | kūdikio maistą. Per 
eile metų daug daktarų patarė vartoti malto 
maiatą-gėriimi Motiiioa gyviem reikalam, nes 
motinom, abelnai, reikalingos yra vioss sti
muliuojančios Malvaz Jėgos ir gaivinus gau
sumas, pirm ir per visų žindimo periodų.. 
Malvaz yra gaivinus Maistas-Gčrlinas pada
rytas tik iŠ geriausio Muito ir kitų javų, 
virtų tinkamiausioj temperatūroj. Ar neuž- 
sisakysit, MUS V RIZIKAI, kartonų dabar; 
išgerkit keletu bonkų | keletu dienų, ir Jei 
jausitės, kad Malvaz nepagelbės JuinJ mes 
mielai siigrųžinsiin jum pinigus ir pasiim
sim likusias.

24-bonktj kartonas, $2.75 
Mes grąžinant- 50c už bonkas 
12-bonkų kartonas, $1.40 

Mch grąžinant 25c už bonkas

Monarch
Brewing Company

2119-49 W. 21st St. Chicago

Phone CANal 6500

. j

HUDSON TERRAPLANE

RED CROSS SHOES

f
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Take summer in your stride . . . 
in these dashing white Red Crost 
Shoes. Cool. Breezy. Superbly 
styled — they go with your new- 
est and gayest summer costumes. 
And because they fit so miracu- 
lously, they act as a “beauty 
treatment” with every step. Štili 

only $6.50,

THE MADRID

V/0
THE FERN

1— Žemesne temperatūra išlaikys produktus šviežiais
nuo 2 iki 5 kartų ilgiau. ■

2— Didesnis drėgnumas vidury palaikys tą natūralų
sultingumą.

3— Norge kainos yra žemos. GALITE PIRKTI LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS.

'<r M

Mada over exc|usive 
"Linai t” Lašt s z

DABAR
Maytag Skalbimo Mašinos su 

$20.00 Nuolaida

ROOSEVELT
FURNITURE CO.

2310 West Roosevelt Road seeley 8760CHICAGO SEELEY

BOSTON SHOE STOREHUDSON

MOTOR SALES , «PB
lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 

dealeris. šie automobiliai yra vieni iš geriausių.
GIIAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

Ca chasas 
Tai vienintelis

IR
MALEVOS

Pirkit male- 
vas ir varni- 
Šj iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj! 
Nacionaliai produk
tai. kuriuos mes 
gavom 1S Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkellų sudužimų, vi
si nuo 4 Bd 1/2 Pi" 
riau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VĖS - 
(iausią 
waukee 
atdara

¥2
•eguliarCs kainos

VARNIŠIAI % IKI

ga-

KRAUTU-
A teik i t i ap

krautu vą. Mil- 
Av. krautuvė 
nedėlioj 10-1.

Sherwin Wll- 
lianis trim var- 

nišis $2.25. Musų 
.... 95c 

1,000 galionų trlin 
Malevos. Galionas .........

- $1.25 
$2.70 vertes visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina._

..... ■ $1.50
$2.25 vertes Fiat Bal
ta Maleva .... $1.20

PAINI EMHANGE
2000 Mlhvaukee Avė. w 
0830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
? Central i s telefonas

ARMltage 1440

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

7 DIENOS Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią
Kelionę j Kauną.

HANSA • DEUTSCHIiAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
INORTHNORTH GERMAN* LLOYD te

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

3435 So. Halsted Street

SPECIAL
Balta ir spalvota maleva Qgg
Sienoms popiera, visokia, 5c 

roL
Varnish removal, gal. ........ 79c
Grindų maleva, gal.... 51.85

EDWARD STANKIEWICH
Paints, Brushes, Wall Paper, Glass, Electrical 

and Plumbing Supplies
1747 W. 47th St., Tel. Boulevard 1211

SUSTOK ir
PAGALVOK £■_
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKĄ pereitais metais
UŽDIRBO . ........... ........  .

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIKASYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegą
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą ~

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI .............................

EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL................ ....................

SKRYNOM SIETAS, KETV. PĖDA ................................

MALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI ............................

51.75
2-c
95c

WIDMAN’S PAINT STORE
3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

Reikalaukite DEGTINES
Tora Taylor

2 Metų 
senumo

STRAIGllT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINU.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUQR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
• VIENINTELIS D1STR1BUTORIUS

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb sa
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

GAMTA
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The Lithaanian Daily Newa 
Published Daily Eicept Sunday by 
The Lithaanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street >

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second CIass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. x

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paltu: ‘v < i

Metams ■ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams*____________2.00
Dviem menesiams________1.50
Vienam minėsiu! _______  .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ______________ 8c
Savaitei ________ .___________  18c
Mlnesiui ____ ...i. t,75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštą:

Metams _____ ..___________ $5.00
Pusei metų ------------------------ 2.75
Trims mėnesiams „i........... «... 1.50
Dviems mėnesiams ...............  1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

NAUJIENOS, Chicago, III

' -r
ANGĄRIETI^ ;PRIEšINOSI 
LIETUVOS STEIGIAMAM 

SEIMUI

< * { f' ’ ► » f f 1 ' ‘
——WW(į^w»w*M*»«w*«**"«|M',***l*"ll*******i*l“*****^ię®l?^J**^1^^ 

......... ■■■ >

Ketvirtadienis, geg; 27, ’37

• ...........

SOCIALDEMOKRATŲ KON-, 
VENCIJA PITTSĘURGHE

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

(Atpiginta)
Metams ....________________ $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SSRS laimėjimai aviacijoje
Sovietų Rusija daro spartų progresą aviacijoje. Jos 

oro laivynas, tur būt, yra didžiausias Europoje, ir so
vietų lėktuvai yra geri. Jų nemažą skaičių įsigijo Ispa
nijos valdžia ir pasirodė, kad toli pralenkia vokiečių ir 
italų karo lėktuvus.

Sovietų Rusija anąmet pirmtutinė sudarė “oro 
traukinį”, prikabindama visą virtinę sklandytuvų (be- 
motorinių lėktuvų) prie stipraus aeroplano — panašiai 
kaip vagonai prikabinami prie garvežimio. Tuo “oro 
traukiniu” galima gabenti greičiau, negu kitokiomis 
susisiekimo priemonėmis daug žmonių ir daiktų.

Kita sovietų valdžios išrasta naujenybė tai masiniai 
parašiutininkų nuisleidimai iš oro. šokimas su parašiu
tais iš lėktuvų Rusijoje išsivystė į labai populiarų spor
tą. Šitą sportą sovietų karo vadovybė panaudojo karo 
tikslams: lėktuvų eskadra pakelia į orą tūkstantį ar 
daugiau žmonių, apginkluotų kulkosvydžiais, ir jie pa
skui paskirtoje vietoje visi kartu nušoka su paGšiutais 
žemėn. -• ;

Šiomis dienomis sovietų aviacija atliko', dar vieną 
“stebuklą”. Didėlis keturių motohj‘lėktuvas nugabeno 
prie šiaurės3 ašigalio 11 asmenų, kurie tenai, prie pat 
“žemės kraiko”, įsteigė oro bazę. Šitai nuostabiai eks
pedicijai vadovauja patyręs šiaurės tyrinėtojas prof. 
Otto Šmidt, kuris su savo padėjėjų grupe nori ištirti są
lygas projektuojamai oro linijai iš Maskvos į San Fran- 
cisco. .

Iš šitų Rusijos pasisekimų aviacijos srityje galima 
numanyti, kad sovietų valdžia yra įdėjusi į oro susisie
kimo išvystymą be galo daug energijos ir pinigo. Kodėl 
jai taip rupi aviacija? “Naujienų” specialus korespon
dentas vakar nurodė vieną svarbią priežastį. Rusija ne
turi patogaus išėjimo į pasaulio vandenynus, todėl ji ne
gali kaip reikiant išplėtoti savo jėgas jurose. Tai verčia 
ją sukoncentruoti visą savo energiją ant aviacijos.

Kita priežastis, žinoma, yra milžiniški Rusijos plo
tai. Nuvažiuoti geležinkeliu arbą automobiliu iš vieno 
galo neišmatuojamos sovietų imperijos į kitą ima daug 
laiko. O ir tinkamų kelių Rusijai trūksta. Išraižyti visą 
SSRS geležinių ir cementinių kelių tinklu kaštuotų pa
sakiškas sumas pinigų. Tuo tarpu, kai jai grasina pa
vojus iš vokiečių vakaruose ir iš japonų rytuose, ji turi 
būti jau šiandie pasiruošusi savo teritoriją apginti Ga
lingas oro laivynas čia yra praktiškiausias dalykas.

Nėra abejonės, kad iš šito progreso karinės aviaci
jos srityje bus daug naudos ir civilinei aviacijai.

Klerikališka netolerancija
, t

Brolių Marijonų laikraštis parodė savo klerikališ- 
ką storžieviškumą, atakuodamas lietuvius vargoninin
kus, kurie kartu su “bedieviais” dalyvavo Miko Petrau
sko atminties pagerbimo vakare.

Dabar tokią pat netolerancijos dvasią parodė kita, 
Chicagos kunigų kontroliuojama įstaiga — šv> Kazimie
ro kapinių valdyba. Ji atsisakė leisti Dariaus-Girėno Le
giono postui dalyvauti tų kapinių iškilmėse, kapų puo
šimo šventėje. Atsisakė dėl to, kad lietuvių legionierių 
organizacija buvo nutarusi eiti į abejas Chicagos lietu
vių kapines, Tautines ir Kazimierinęs.

Kazimierinių kapinių valdyba sako, kad legionieriai 
neprivalą “tarnauti dviem dievam”. Bet kokią teisę tu
ri ta valdyba spręsti, keliems dievams jie privalo arba 
neprivalo tarnauti ?

Užsimojimas šitaip kontroliuoti laisvai, susiorgani
zavusių žmonių grupę užsipelno griežčiausio visuome
nės pasmerkimo. .

Jeigu Dariaus-Girėno postas butų pasidavęs šito
kiam akiplėšiškam diktavimui, tai jisai butų nusidėjęs 
savo principams. Nes lietuvių postas yra dalis įvairių 
tautų organizacijos, kuri jokiai religinei sektai neprir 
klauso. Tarpe legionierių yra katalikų, protestonų, lais
vamanių ir kitokių įsitikinimų žmonių.

Gerai jie pasielgė, atmesdami tą Kazimierinių ka
pinių valdybos “ultimatumą” ir nutardami ateinantį pir
madienį oficialiai dalyvauti tiktai Tautinėse kapinėse. 
Visuomenė, kuriai yra brangi sąžinės laisvė, juos už tai 
gerbs.

šios savaitės gale prasidės 
Pittsbųrghe, Webster . hotelio 
svetainėje, Amerikos demokra
tinių socialistų konvencija, ku
rioje dalyvaus 
Pennsylvanijos, 
Massachusetts, 
Connecticut ir kitų valstijų.

Konvencija tęsis 3 dienas — 
gegužės 29, 30 ir 31 d. d. Jos 
tikslas bus įsteigti nacionalinę 
(visos šalies) socialistų organi
zaciją, kuri gins demokratinio 
socializmo principus. Senoji So
cialistų partija daugelio socia
listų nepatenkina1, nes ji po 
Normano Thomaso vadovybe 
pasidarė sektantiška organiza
cija, kuri neatsižvelgia į Ame
rikos darbininkų masių reika
lavimus. Į Thomaso partiją, be 
to, susimetė daugelis buvusių 
“revoliucionierių”, pabėgusių 
arba išmestų iš komunistų par
tijos.

Tarpe 
delegatų 
Russell, 
ras Henry J. Stump, Bridge- 
porto (Con.) mAyoras Jasper 
McLevy, “The New Leader” 
redaktorius James Oneal, New 
Yorko socialdęmokratų federa
cijos pirmininkas Louis Wald- 
man, žydų “Forverts’o” redak
torius Abraham Cahan, ? senas 
New Yorko. . sociąlistų veikę j&’s 
Algernon * Lee, ; * Pennsyivanijos 
Socialistų partijos sekretorius 
Sarah Limbach ir k.

Sekmadienį įvyks Webster 
hotelyje bankietas ($1.50 
meniui), kuris prasidės 
vakaro.

Konvencija atsidarys 
ryto šeštadienį.

Prie socialdemokratų

delegatai iš 
New Yorko, 

Rhode Island,

žymesnių konvencijos 
bus Charles Edward 

Readingo (Pa.) mayo-

6
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aš
vai.

vai.

federa
cijos yra prisidėję Socialistų 
partijos skyriai ištisoje eilėje 
rytinių valstijų, o taip pat ir 
stambiausios svetimkalbės są
jungos — suomių ir žydų.

PRITARIA “NAUJIENŲ” 
NUOMONEI

Amerikiečių spaudoje buvo 
kilę diskusijos,, kaip geriau t pa
gerbti mirusiojo Miko Petrau
sko atmintį. Vieni pasiūlė tuo- 
jaus statyti velioniui paminklą, 
kiti pasisakė už tai, kad pir
miau reikėtų išleisti Petrausko 
muzikos kurinius. Antrąją nuo
monę išreiškė “Naujienos”.

Rašydamas tuo klausimu 
“Nauj. Gadynėje”, dainininkas 
Fr. Stankūnas sako, kad jisai 
labiau pritaria “Naujienų” nuo
monei.

' “Mano supratimu”, pareiš
kia jisai, “ ‘Naujienų’ suma
nymas yra geresnis. Štai dėl 
ko. Paminklą galės matyti 
tik dalis musų žmonių — tos 
kolonijos, kurioj toks pa
minklas bus pastatytas. Kiti 
jo nematys, o ir matantieji 
ne visi tinkamai įvertins. 
Kas kita išleidus M. Petrau
sko kurinius —- visi galės 
jais naudotis J Tai butų šim
tą kartų geresnis paminklas.

“Mums niekada nebuvo 
perdaug muzikos, kurinių, o 
komp. M. Petrauskas yra su
pynęs gražių dainų vainiką, 
kurios musų liaudžiai; taip 
artimos. Išleidus jo kurinius, 
pridedant atatinkamą kompo
zitoriaus biografiją, butų pa
statytas gyvas paminklas ne 
tik mums, o ir busimąjai kar
tai.

. 'r ' i,

“Taigi, mano supratimu, 
geriau leisti komp. M. Pet
rausko kurinius — dainas ir 
operetes. Bet gal atsiras to
kių, kurie sakys, kad toks 
darbas surištas su didokom 
išlaidom. Taip, bet už centą- 
kitą ir paminklo nepastatysi.

j

Pagalios, statymas gero pa
minklo čia, Amerikoj nėra 
patartinas. Norim ar neno
rim, bet musų eilės čia retė
ja, ę, kitataučiai negi įvertins 
musų darbą.... Statant pa
minklą imsim varžytis už 
vietą ir, jei kokios, susibar
sime. Gali atsitikti taip, kad 
chicagiečiai norės, paminklą 
turėti Chicagoje, clevelandie- 
čiai vėl norės turėt Clevęląn- 
de ir taip be galo> — kiekvie
na kolonija norės, kad iš ki
tų koloniją gautais pinigais 
tik ji turėtų paminklą.

“To nebus leidžiant komp. 
M. Petrausko kurinius — 
sose 
jais

V1" 
kolonijose ir visi galės 
naudotis.”

Z. ANGARIETIS DAR 
NEPRASIBLAIVĖ

lieBaltgudijoje leidži-amam 
tuvių komunistų organe “Prie
kalas” Zigmantas Aleksa-An
garietis rašo ilgą istoriją apie 
tai, kaip jisai 1917zir 1918 me
tais skaldė Lietuvos socialde
mokratus, gyvenusius, Rusijoje, 
ir stengėsi paversti juos bolše
vikais, o prieš tuos, kurie ne
norėjo bolševikais išvirsti, ve
dė atkaklią, fanatišką kovą.

Reikią stebėtis, matant, sU 
kokia pagieža Angarietis kalba 
apie tų laikų savo oponentus—■ 
Smalstį,. Dr. Valiuką^dr^ įęitu^ 
socialdemokratus,, nors jau pra
ėjo 20 metų laiko ir, rodos, 
žmogus galėjo atvėsti. Kai ku
rie jo buvusiųjų “priešų” jau 
yra mirę. Smalstį ir Valiuką 
sušaudė Lietuvos atžagareiviai. 
Bet Angarietis da ir šiandie 
juos plusta susiriesdamas “dvi
veidžiais”, “socialpatriotais” ir 
panašiais bolševikiško žargono 
epitetais. 

(*6,; V*- ; - i •• « i . S •

Vienoje vietoje tas bolševi
kiškas orakulas rašo3.

“Į 1917 metų vasaros kon
ferenciją bttvo kviečiami at
stovai iš visų Rusijos vietų. 
Bet dėl blogų ryšių ir lesų 
stokos atstovų j konferenci
ją nedaug atvyko. . Dalyvavo 
atstovai., yien .iš Peterburgo, 
Jekatępnoslayo. ir Nįžnio 
Novgorodo. Raštų praneši
mus davė Voronežąs ir Char
kovas ir buvo sveikinimas iš 
Bųgorodsko (Maskva). Mas
kvos lietuvių s. d. organiza
cija, nors formaliai ir pri
klausė Rusijos bolševikų par
tijai, bet jos priešakyj tuo
met dar stovėjo menševikai 
dviveidžiai (Smolskis, Avižo
nis P. ir kiti). Pastarieji 
boikotavo konferenciją ir jos 
bijojo, kad ji nenukaukuotų 
dviveidžius. Vieton lietuvių 
bolševikų šaukiamos konfe
rencijos dviveidžiai iš Mask
vos šaukė 
menševistinę
Šitokiu tonu 

šia per kokią 
savo pasakojimą. Jisai giriasi, 
kaip, bolševizmui Rusijoje stip
rėjant, jisai ir jo draugai da
rėsi vis nachališkesni.

Kad kova su “dviveidžiais” 
eitų sėkmingiau, Petrogardo 
bolševikai sudarė “centro biu
rą.” iš 3 asmenų (Angariečio, 
Kapsuko ir dar vieno) ir pave
dę jiems vyriausią komandą. 
Tas “centro biuras” sausio mė
nesį 1918 m. sušaukė kitą kon
ferenciją ir čia Angarietis sa
kosi jau visu smarkumu' puolęs 
socialdemokratus, rėždamas is
teriškus “spyčius” ir siūlyda
mas “karingas” rezoliucijas. 
Kai bolševikams nesisekdavo 
konferencijoje pravesti kokį 
nors savo sumanymą, tai jie 
keldavo “triukšmą” (pats An
garietis taip sako). Tokiu bū
dų Kapsuko-Angariečio frakci
ja’ paėmė viršų.

Del ko gi Angarietis taip 
smarkiai atakavo 
Smolskį, Valiuką, 
kitus maskviečius 
kratų veikėjus?

Daugiausia dėl 
kų. Tie socialdemokratai, ku
riuos Angarietis . pravardžiuoja 
“dviveidžiais menševikais” sto
jo už tai, kad Lietuvos likimą 
išspręstų visų Lietuvos žmonių 
demokratiškai išrinktas Stei
giamasis Seimas, o Angarietis 
norėjo, kad išspręstų Rusijos 
bolševikai. Antras klausimas 
buvo apie Lietuvos socialdemo
kratų partiją: Smalstis, Valiu
kas, Avižonis ir k. planavo grįž
ti į Lietuvą, kai tik bus gali
ma, ir prisidėti prie senosios 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atsteigimo, — tuo tarpu 
kai Angarietis su savo sėbrais 
“darbavosi”, kad socialdemokra
tai butų išnaikinti ir norėjo 
užkarti Lietuvos darbo žmo
nėms Rusijos bolševikų kont
rolę. Jisai jau iš anksto rūpi
nosi, kad ta garbė valdyti Lie
tuvos proletariatą Lenino var
du įtektų jam.

Štai kokį, kaltinimą tas kan
didatas į raudonuosius tautos 
vadus daro lietuviams socialde
mokratams maskviečiams:

“Maskviečių vadai savo 
‘Socialdemokrate’ jau po Spa
lio revoliucijos kėlė obalsį: 
visa valdžia Lietuvos Stei
giamajam Seimui.”
Antras Smalsčio, Valiuko ir 

kitų maskviečių socialdemokra
tų “nusidėjimas” buvo, anot jo, 
toks:

Smalstį- 
Avižonį ir 
socialdemo-

dviejų daly-

“Smalstis gi ir kompanija 
rūpinosi atstatyt Rusijoj se
nąją Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją, kaip oportu- 
nistinę partiją, kad paskui 
jos pagelba atstatyt LSDP 
ir Lietuvoj, tuo budu užbėg
ti už akių lietuvių bolševikų 
organizacijoms ir neleist kurt 
bolševikų partiją Lietuvoj.” 
Lenino partijai laimėjus Ru

sijoje, Angarietis, žinoma, sa
vo oponentus nugalėjo. Vėliau 
jisaį, apsižergęs, baltą žirgą, 
jojo į Vilnių bolševikiškai “var 
duoti” Lietuvos . žmones. Bet 
jisai su Kapsuku neilgai tenai 
šeimininkavo, nes bolševikai 
buvo iš Lietuvos išvyti. Tačiau 
ta kova prieš bolševikiškus oku
pantus davė progos Lietuvos 
klerikalams prisiplakti prie ma
sių ir paskui. atsistoti prie Lie
tuvos respublikos vairo. Bolše
vikų smurtas Lietuvoje buvo 
vanduo ant klerikalizmo malū
no. . :

Angarietis da ir šiandie to 
nesupranta. Jisai iš viso ne
daug tepasimokino per pasta
ruosius 20 metų. Rusijos bol
ševikai šiandie jau liepia, ko
munistams visose šalyse (tik ne 
Rusijoje) būti “demokratais”. 
Bet Angarietis da ir dabar di
džiuojasi tuo, kad Lietuvos ne
priklausomybės išvakarėse ji
sai kovojo prieš Lietuvos Stei
giamojo Seimo idėją!
I O lietuviai komunistai Ame
rikoje to susikompromitavusio 
fanatiko naivius pasigyrimus 
perspausdina savo spaudoje be 
jokių pastabų. Tai ar ir jie dar 
šiandie tebemano, kad prieš 
Steigiamąjį Seimą reikėjo ko
voti? Jeigu taip, tai jie patys 
save (angarietiškai kalbant) 
“nukaukuoja”.

Vokiečių naciškojo
militanzmo ragai

(Musų specialaus korespondento)

Pastarieji

savo atskirą, 
konferenciją.”
Angarietis tę- 
dešimtį špaltų

ties Šveicarijos siena, 
dabar vokiečiai jau nusi
karai ištikus prancūzus 
ne per Belgiją, bet per

(Tęsinys)

Šios armijos vokiečių yra su
stiprintos kavalerija, nes čia 
nesama gerų kelių — tai visai 
motorizuotoms dalims butų sun
ku tos operacijos atlikti.

Jei lenkai vokiečius pultų, 
tai viena iš tų -armijų žygiuotų 
pro lenkus prie Odesos uosto ir 
čia blokuotų SSSR Juodųjų ju
rų laivyną. Dvi armijos yra 
Bavarijoje, kurių tikslas pulti 
Čekoslovakiją ir veržtis pro čia 
į Ukrainą. Kitos dvi armijos 
sotvi 
Mat, 
statę 
pulti
Šveicariją, štai dėlko dabar bus 
aišku dėlko -amžinai nei tralus 
šveicarai savo kariuomenę žy
miai stiprina ir dėlko Belgiją 
savo karaliaus lupomis yrą pa
reiškusi, kad vesianti tokią, po
litiką, tai yra užsienio pęlitiką, 
kuri išeis tik iš jų krašto gy
nimosi interesų ir nebus kitų 
savo kaimynų reikalu. Nors, 
berods, belgai po šio karaliaus 
pareiškimų kelis kartus mėgino 
tą padarytą įspūdį sušvelninti 
ir kita prasme jį išaiškinti.

Viena vokiečių armija saugo
ja Danijos pasienį. Kaip žino
me, Danija savo laiku buvo pa
siryžusi visai nusiginkluoti, o 
jau dabar patylomis savo ka
riuomenės jėgas žymiai stipri
na1. šešios vokiečių armijos įsi
gali Prancūzijos pasienyje ties 
taip vadinama garsiąją Magino 
linija, šito generolo Magino li
niją dabar prancūzai tęsia* to
liau ties šveicarų siena ir veda 
ją ties Belgijos siena.

Likusios vokiečių armijos su
koncentruotos Vokietijos vidu
ryje ir jos. bus mėgintos perkel
ti tenai kur reikalas bus. Pa
gal vokiečių karo taktiką, ma
noma priešą pul|i sparčiai, ne
duoti jam atsikvėpti.

Todėl visa vokiečių armija 
galimai motorizuota. Ji išmėty
ta įvairiomis grupėmis, kurių 
kiekviena turi savo tam tikrą 
paskirtį ir uždavinį. Vokiečių 
maisto ištekliai nėra dideli, to
dėl jie karo veiksmus nori vyk- 
dinti akimirka, kad ilgai nedel
sus. štai į Leningradą per Bal
tijos valstybes jie mano karo 
žygį atlikti net per peiikioliką 
dienų, čia svarbiausią vaidme
nį turėsianti atlikti karo avia
cija, kuri turėsianti terorizuo
ti tiek civilius gyventojus, tiek 
karius.

SSSR armija
Vokiečiai iki šiol nelabai į- 

vertino SSSR armiją., Jie ma
nė, kad SSSR kariuomenė, kad 
ir techniškai* gerai aprūpinta, 
bet pati technika nesanti iš- 
tvęrmingą. .Tik Ispanijos civili
niame kare vokiečiai turėjo 
progos įsitikinti, kad SSSR ka
ro aviacija toli praneša vokie
čių aeroplanus tiek savo tech
nika,. tiek ir jų aptarnaujamu 
personalu. Bę, to, taip pat pa
matė, kad SSSR armotos tai
kiai šaudo ir pakankamai yra 
ištvermingos.

Ispanijos civilinis karas buvo 
gera proga vieniems ir kitiems 
išmėginti savo ginklus ir išmė
ginti juos ne ramiose manev
rų apystovose, bet karo metu. 
Ir ne savo teritorijoje ir ne ant 
savo žmonių sprando, bet ant 
kitų galvų. Dabar vokiečių pa
žiūros į ŠSSR armiją žymiai 
pasikeitė.

Dalykas tas, kad didžiajam 
karui nutilus SSSR armijos in
struktoriai ir jos organizato
riais buvo ne kas kiti, kaip tie 
patys vokiečiai. Reiksvero ins
truktoriai iki Hitlerio įsigalėji
mo ne tik mokė SSSR armiją, 
bet padėjo įtaisyti visokių ka
ro ginklų dirbtuves, o ypač pri
steigė dujų fabrikų.

Mat, pagal Versalio sutartį, 
jie likę beginkliais, .piane ir 
svajojo, kad SSSR pagalbos dė
ka jie, tai yra vokiečiai, atsta- 
tysią savo senąją galingą armi
ją. Bet Hitleriui pasukus už
sienio politiką kita kryptimi, 
SSSR tuoj susimetė ir vokiečių 
karo instruktorius greit iš sa
vo krašto išgyvendino ir suda
rė sutartį su Prancūzija. Dėl 
šitokios Hitlerio politikos, vo
kiečių kariuomenės vadovybe 
buvo labai nepatenkinta. Ir da
bar dar tarp vokiečių armijos 
vadovybės yra tokių generolų, 
kurie mielu noru sutiktų su 
SSSR susitaikinti, jei tik šitie 
sutiktų visai nuo Prancūzijos 
atsimesti ir jei nesikištų j Bal
tijos valstybių reikalus. Bet jau 
dabar taip toli nacionalistai sa
vo politikoje pažengė, kad ke
lio atgal nėra ir reikia eiti to
lyn.

■*

Ginklavimąsi ir vokiškas 
fašizmas

Bus pigu įsivaizduoti, dėlko 
dabar Europos valstybės taip 
sparčiai ginkluojasi, šitą gink- 
lavimąsį ne kas kitas sukėlė, 
o tik vokiškas fašizmas, štai 
Švedija, Norvegija ilgus laikus 
ramiai gyveno ir nelabai rūpi
nosi savo armijų didinimu, o 
jau dabar net šitie demokratiš
ki kraštai stato ginklų dirbtu
ves, iš savo medžiagos mėgina 
gaminti aeroplanus, štai Švedi
ja' jau net keletą aeroplanų 
dirbtuvių įsitaisė ir kasmet pa
siryžusi iki penkiasdešimt jų 
savo pajėgomis padaryti.

O švedai ir norvegai dėl to 
pradėjo baUkštauti, kad vokie- 

, čiai, norėdami pakirsti šiaurėje 
SSSR kelią, čia steigia savo 
vandens karo laivyno bazes. 
Bet tinkamų vietų jie čia netu
ri ir juos masina' tiek norvegų, 
tiek švedų krantai. Be to, šve
dai turi geras • geležies rudos 
kasyklas ir pasidaro geriausią 
ir tinkamiausią ginklams plie
ną. Švedija iki šiol ūkiškų ne
galavimų veik nežino tik vien 
jau dėl to, kad Europoje gink
lavimuisi prasidėjus, jie iš plie
no daro gerą biznį.

Jei vokiečiai! taip yra bega
liniai susidomėję Ispanijos civi
liniu karu ir tai taip remia' su
kilėlius, tai ne vien įtik dėl to, 
kad čia įgijus simpatijų ir at
eityje pakenkus iš kolonijų 
prancūzams savo armiją par
traukti, bet ir dar todėl, kad Is
panija turtinga variu, o Ispani
jos Morokoje taip pat esama di
delių geležies rudos kasyklų ir 
galima prasimanyti geras karo 
ginklams plienas.

Visai tiesiog nesuprantama, 
dčlko Lietuvos tam tikruose, po
litikos sluoksniuose Ispanijos 
sukilėliai turi tiek daug simpa
tijų? štai Lietuvos oficiozas vi
są laiką su kažkokiu liguistumu 
rašo apie sukilėlius. Visur rasit 
tokius posakius, kurie labai y- 
ra reikšmingi. Sako sukilėliai 
tiek ir tiek nukovė vyriausybi
ninkų, o jau kai rašo apie vy
riausybininkus, tai sako, kad 
vyriausybininkai tiek ir tiek iš
žudė sukilėlių.

(Bus daugiau)

Atsidaro piliečių., 
mokykla Pavis Šų.; 
mokslas nemokamas 

t . .---------------------- t'.

Davis Sųuare Field House 
atsidaro piliečių mokykla. Mok
slas nemokamas. Antradieniais 
ir ketvirtadieniais vakarais, 
bus mokoma anglų kalba ir 
Amerikos valdžia. Pamokų pra
džia 7 vai, vak.

Kas norėtų ruoštis Ameri
kos pilietybei išsigyti, tam ne
reikia geresnios progos ii* ieš
koti. Užsiregistruokit tuojau. 
Parkas randasi prie 45-tos ir 
Marshfield avenue.

* # * j
Kasdien nuo 4:00 p.p. iki 

8:30, išskiriant sekmadienius, 
yra duodama “Showers”. Irgi, 
gera proga pasinaudoti.

Sp.
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žiūrint Įdek 
bus minkšta, 
skonio, tru- 
ir rūgščios

PATTERN 1504 
darbšti ir savo namus mylinti šeimi
ne tik tvarkoje, bet juos nuolat gra-

Paimkit veršienos nuo kulšės. Te
gul mėsininkas krautuvėj ją su- 
piausto 1%. colio storumo. Vienąm 
asmeniui nereikia daugiau kaip pu
sę riekės veršienos. • , •

Padėkit ant skaurados truputį 
sviesto. Pakepinkit veršieną. Kai 
parus, pridėkit kokius 3—4 didelius 
suraikytus svogūnus ir daugiau 
sviesto arba taukų, kepinkit pusę 
valandos ar daugiau, 
bus mėsos. Kai mėsa 
užpilkit druskos pagal 
pūtį karšto vandens
Smetonos ir duokit pavirti kokias 5 
minutes. Tai skubiai ir skaniai; pri
rengta 
karštą 
virtom

TOVVELS
No/ 1504. Kiekviena 

ninkė laiko savo namus 
žiną. Šie abrusėliai tikrai pagražins jūsų virtuvę

veršiena. Paduokit stalan 
su virtais makaronais arba 
bulvėm.

Prisiuntė p. M. B-ne.

Nesuprasta Meilė
Rašo Dzūkė
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Sveikata^ kaip vąikui, taiptir 
suarusiam žiogui,,yra svar
biausius (ir , brangiausias gyve
nime dalykai , Pinigais sveika
tos .nenupirksi, dovanoti jos 
niekas irgi negali. ■ Bet> kiekvie- 
na§ žmogus gali ją įsigyti DY
KĄJĮ* y x | It ” ; | |

Kiekvieno, vąikp ‘.privilegija
yra įsigyk gerą, sveikatą. Kiek
vieną tėvo ir lųotinos prieder
mė suteikti ir jsaugoti savo vai- 
kiįi.ąy,eikątą. t ,

Kad vaikas, bųtų itikrai svei
kas* .tėyanis reikalinga, apie tąi 
rūpintis < dar pi-ieš, vąįke; gimi
mą. Vajko sveikata paeiną tie
siog nuo tėvų, įjuo kurių vai
kas gauną savo gyvastį. Vaikas 
gimsta, su daugelių savo tėvų 
ypatybėmis ir palinkimais,, ku
rie pasilieka per visą vaiko gy
venimą.
, Svarbiausi faktoriai žmogaus 
išsivystyme yra paveldėjimas, 
aplinkybės ir. lavinimas. Visi 
trys Jošia labai svarbią rolę 
kiekvieno asmens išsivystyme.

1. PAVELDĖJIMAS yra tas, 
su kuriuo vaikas gimsta. Kiek
vienas vaikas turi teisę gimti į 
geras apystovas.
. 2. APLINKYBĖ yra tas, į ku
rią, vaikas gimsta,; jo namai, 
mokyklą, ir draugija. Kiekvie
nas* vaikas čuri pilną teisę gy
venti ir gimti į geras aplinky- 
į>es. Nežiūrint paveldėjimų, vai
das reikalauja geriausių aplin? 
kybių, kad. tinkamai išvystyti 
savo kūną, protą ir moralį- pa
grindą. j ■**' ..
( 3. LAVINIMAS ir MOKINI- 
ųias yra trečiu faktorių, be ku
rio. joks vaikas negali išsivys
tyti ir išaugti į tinkamą ir ge
rą žmogų.

r » ■ . -• '*> ‘ j
. Gyvenime viskas remiasi vie

nas ant kito, taip ir su vaikų 
auklėjimu. Idant vaiką tinka
mai išauginti ir ištobulinti, visi 
žemiau suminėti faktoriai 
kalingi dėl jo sveikatos ir 
turi būt pildomi.

Kad vaiko sveikata butų 
ra, reikįa prižiūrėti, kad: kiek
vienas vaikas (turėtų:

Gerą maistą
Pakankamai miego ir poilsio
Saulės šviesos
Sveiko oro
Gimnastikos 
švarumo 

Vandens
Tinkamus rubus
Darbą ir žaidimą.
Mes tik dabar pradedame, pil

nai suprasti, kaip arti rišasi 
vaiko pasielgimas su jo auklėji
mu. Kokia yra vaiko sveikata, 
jo lavinimas ir naminės aplin
kybės, toks yra ir vaiko pasiel
gimas. Viskas remiasi ant vai
ko sveikatos ir budo jo auklėji
mo.
... Sveikas vaikas yra geras, iš
mintingas ir linksmus. ..

Sveikas vaikas turi daug di
desnę ir geresnę progą gyveni
me... (l. f

Sveikam kūne yra sveikas 
protas. Kad vaikas butų svei
kas, jis turi pirmiausia turėti 
sveikus tėvus, ir įturi gimti 
sveikas, jo aplinkybės turi būt 
geros ir jis turi būt išmintin
gai lavintas.

Sekantis straipsnis Vaikų 
Auklėjimo Skyriuje bus apie 
“Maisto Svarbumą.”

—H. P. R-nė.

rei-
jie

ge-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

• yra naudingos.

(Tęsinys)
Kartą, taip besvajodamas, 

Jonas nutarė, jog ilgiaus lauk
ti jis negali. Jis turi išreikšti 
savo jausmus Aliutei. Ji juso 
tikrai įvertins, ji supras, kokio 
gero žmogaus jo esama ir ji su
tiks būti jo žmona'. Amžinai jo.

Jonas mokėjo labai gražiai 
laiškus sustatyti ir, dėl to, jam 
visai nebuvo sunku išreikšti 
juodu ant balto tą, kas dėjosi 
jo širdy.

Dėl platesnio pasikalbėjimo, 
Jonas paskyrė susitikimo vietą 
ir lakią. Atėjo ir ta didžioji die
na ir valanda Jonui Norbutui. 
Dar daug anksčiau prieš pa
skirtą laiką, Jonas jau vaikščio
jo miesto parko vidury apie di
delį, ąžuolą. Minutės jam virto 
valandomis ;jis vaikštinėjo, sė
dėjo ir vėl vaikštinėjo, bet A- 
liutės kaip nesimatė, taip nesi
matė...

Galų gale jis nutarė, kad A- 
liutė neateis ir nusiminęs nuė
jo sau pamąstyti apie tai. Jis 
negalėtų ant Aliutės pykti, nes 
jis begaliniai ją myli...

Tadą, kai birželis pasipuošė 
rožėmis, bezais ir jazminais; 
kai iš po šilto lietaus gėlių 
pumpurai vėl atskleidė savo la
pelius ir pripildė orą švelniu a- 
romatu; kai saulei nusileidus 
pro pravirus karipinkų ramo
vės langus skverbėsi laUk gra
žaus valco garsai ir aidėjo per 
miškus, Nemuną ir kainus; kai 
salėje sukosi pora už poros — 
Jonas pamatė Aliutę... Ji koke
tiškai užrietusi galvutę kalbėjo 
su ją šnekinančiu gražiu ir pa
togiu vyru. Joną apėmė nesu
stabdomas pavydas. Jis norėjo 
bėgti atimti Aliutę ir pats su 
ja šokti, šokti tol, kol jis gyv^s 
bus... O visgi, kad ir kažin kas 
šiandien įvyktų — jis turi su 
Aliute pasimatyti ir per trum
pinusį laiką, jis jai pasakys 
daug ką; ko ji neatėjo išgirsti 
ten prie ąžuolo, kur Jonas bu
vo pasiryžęs sudėti jai amžiną 
priesaiką. Jis šį vakarą turi pa
sakyt!...

štai ir polka viliotoja, 
praleis tą numerį, negros
kapelmeisteris nepastebės; juk 
ne jis vienas flęitįstaią... štai.jis 
jau salėje! štai ir Aliutė suka
si... Jonas, tartum ne savo ran-

Jis 
Gal

MADŲ 
Patarimai

NAUJIENOS, Chicago, UI

komis, palietė vyro petį,ir jau 
Aliutė buvo jo glėbyje..., Bet čia 
jam liežuvis sustingo, rodos yis- 
kas pasprūdo iš jo minčių... Kaž 
kas jo petį palietė ir jis ,supra
to, jog turi skirtis su Aliute.

—Panele!... Tamsta man .sko
linga... — Greit ištarė Jonas ir 
Aliutė jau sukosi toliau su ki
tu. '

Aliutė, gryžusi namo dar kar
tą perskaitė Jono laišką ir tuo
jau nutarė jam atsilyginti — 
parašyti Jonui atsakyma. Ji 
trumpai padėkojo už jo .laišką, 
pabrieždama, jog jo prašymo 
negali išpildyti, nes yra pasiža
dėjusi kitam.

• Aliutė nei pati nežinojo, ko
dėl jai tokia mintis į galvą at
ėjo. Juk ji niekam, nėra pasi
žadėjusi. Gal tik dėl to, kad ne
norėjo būti nuskinta, it ta ne
pražydusi pievos gėlelė.

Jonas Narbutas, gavęs Aliu
tės atsakymą, tuojau tą pat die
ną padavė pulko vyresnybei 
prašymą, kad butų komandiruo
tas į kitą, pulką. Jo prašymas 
buvo patenkintas ir jis buvo 
paskirtas į Klaipėdą.

Nors Jonas toji, toli nuo A- 
liutės nusidangino, vienok joks 
tolumas nepajėgė jos išskirti iš 
Jono minčių...

Daug metų prabėgo. Sidabri
nės gijos Jono galvą papuošė, 
o kai ateina'birželis, pasipuo
šęs rožėmis, .bezais ir jazminais; 
kai valco aidai 'aidi kalnais, miš
kais ; kai pora už poros, it ap
svaigę, šokėjai sukasi — Jonas, 
pūsdamas fleitą, tik Aliutę ma
to... Tokią pat jaunutę, meilu
tę, nuolat šypsančią, su daug 
perlų tarp jos raudonų lupų...

Praslinko dešimt metų nuo 
laiko, . kąi, Aliutę ištekę j p. Kar
tą, netikėtai ji užtiko seną laiš
ką. Aliutė perskaitė kartą ir ki
tą, sustodama' ir tartum gvil
dendama kiekvieno žodžio reik
šmę. Jos lupos pradėjo virpėti 
ir per veidą nuriedėjusi stambi 
ašara nukritą ant laiško...

Tik dabar Aliutė suprato, 
kiek meilės jausmo, kiek pa
garbos jai tame laiške buvo į- 
dėta.

Tik dabar ji suprato, kiek Jo
nas ją mylėjo...

Galas.

PARYŽIETĖ SAKO, KAD:
šią vasarą tamsiai ruda spal

va bus labai populiari, ypatin
gai lininės drobės išausta. Suk
nia pasiuva iš šios nesitraukian
čios lininės medžiagos bus ne
tik vėsi, bet ir elegantiška su 
baltais priedais — padabinimais 

—o— ,
šviesiai ružavos spalvos gė

lės, nosinės, ridikuliai ir pirš
tinės šią vasarą bus naudoja
mi kaipo madniausi priedai dėl 
juodų vasarinių suknių ir siu
tų.

Įdomu, kad šią vasarą bus 
madniau (pasak pardavėjų) ir 
vėsiau nešioti juodus vasarinios 
medžiagos kostiumus, nekaip 
baltus.

| tuvėj yra labai gražus lininis 
ridikulis su baltais pakraščiais 

t ir balta rankena. Kitoj krautu
vėj randasi labai įdomus ir gra
žus lininis ridikulis, kurio bal
ti taškai yra išsiuvinėti su bal
tais karieliais.

Vasaros metu ypatingai svar
bu yra apsaugoti savo drabu
žius nuo prakaito. 

> 4

Krautuvėse randasi vis ge
resnių apsaugos priedų ir vie
nas geriausių yra pora (dress 
shields). Jų yra įvairių, vienus 
galima' įsiūtį į suknios ranko
vę,, kitus gąlipia pritaikyti prie 
'viršutinės dalies korseto arba 
(brassiere). O dar kitus gali ne
šioti visai atskirai, nes jie pri
siūti prie porą (straps), kurie 
užsideda, kaip ir kiti apatiniai 
rūbai.

—o— 
■, . ‘1 *.'' I t ‘ < J ‘ j ’ ’:

Jeigu mėgstate vasaros metu 
be kojinių apsieiti, patartina 
nusipirkti trumpas baltas bo-

• '.i-'

GRAŽUS MOTYVAI—IšSIUVINĖJIMAI DĖL ABRUSŲ

(Tęsinys)

Mes. valgome žalius oysters, 
klemsus. Šviežios, nevirtos žu
vies valgymas turi tiek maisto 
vertės, kaip kepta kiaulienos 
mėsa.

čia

Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ir valstija

Rašo L. NARMONTAITĖ

Miegas ir Poilsis
Miegas suteikia' naudą visam 

kųnui,. o svarbiausia suramina 
musų nervus. Vaikas, kuris ne
gauna gana miego ir neturi tin
kamą miegamą kambarį — ne
auga normališkai. Jo energija 
įveikti ligas, kurias jis gali pa
gauti sumažėjus jo veikiančiai 
pajėgai, yra sunaikintai

Neišsimiegojęs vaikas ateina 
į mokyklą nęrvuotas, nepasto
vus, svaigulingas ir greitai er
zinamas. Tokiam padėjime vai
ką negalima pamokyti, nes jis 
negali kreipti atydą į mokyk
los darbūs ir tvarką, ir negali 
mokytis.

Toks vaikas greitai susipeša 
su kitais mokiniais, ir neklauso 
tėvų arba mokytojos. Jis palie
ka nęrvuotas, taip kad negali 
valgyti. Jeigu jis valgo, jis su
serga, nes jo kūnas negali su
virškinti valgį, kaip reikia.

Negaunant gana miego, vai
ko sveikata nyksta. Jo moks
las ir jo draugiškas ir naminis 
gyvenimas lieka suardyti.

žemiau paduotas surašąs bu
vo sutvarkytas investigacijos 
sveikatos papročių/ kurių prisi
laikė penki šimtai sveikų vai
kų, kurie gyveno normališkose 
aplinkybėse, f Z..
Vaikų amžius

Valgymas turi dvigubą tiks
lą: 1. Kad pristatyti kunui ku
ro (maistas), iš ko susidaro 
stiprumas, veiklumas ir jėgos. 
2. Kad atitaisyti nusidėvėjimą 
kūno audimuose. Ma.stą galima 
lyginti prie anglinio pečiaus — 
maistas, tai yra kuras arba pa
našiai, kaipz gazolinas prie auto- 
mobiliaus. Be gazolino — auto
mobilius neis. Jei nevalgysime 
— kūnas tada pradeda' naudoti 
savo medžiagą audiniuose. Rei
kia tiek valgyti, kad užtektų to 
“kuro”/-deginimui, kad, įgyti 
stiprumo, veiklumo ir palaikyti 
normalų svorį. Nustojimas svo
rio reiškia n u stojimą audinių 
kūne. Suplonėti — kas labai 
rupi nutukusiem — reiškia su
silaikyti įjuo valgymo arba ki
taip sakant, — reikia badauti. 
Kas tik vagys ma'iau, negu 
bus sudeginta kūno audiniuose, 
tas nustos svorio.

Maistas yra dalinamas į įvai
rias rūšis. Buvo minė.a, kad 
kiekvienas maistas turi savo 
vertes, kaipo kuras. Kaip sa
kėm,., yra reikalinga atitaisyti 
nusidėvėjusius kūno audinius. 
Kad tą viską atlikti, turi būti 
ųž,tektįnai minerališkų druskų, 
vitaminų ir vandens. Baltymas 
iš maisto — iš ko mėsa suside
da ir kuris randasi nekuriose 
daržovėse — pristato medžiagos 
ątitaisyti nusidėvėjusius kūno 
audinius ir 
energijos.

? Valgant 
įrakmolinį
gaunąmę enęrgijos,. stiprumo ir 
veiklumo. Valgomas maistas y- 
ra mišinys — bus baltymo, rie
balų, miltų, krakmolo, cukraus, 
vandens, įvairių druskų, vitami
nų — bet iš tų vienas bus dau
gumoj. Jautiena, mėsa kitų gy
vulių, paukštiena ir žuvis susi
deda iš baltymo ir šiek tiek rie
balų. Taip pat kiaušiniai, kvie
čiai, kukurūzai, pienas, įvairios 
liaukos, kaip kasa, kepenys, in
kstai ir kt. — turi baltymą 
Javai ir riešutai taipgi turi bal
tymą.

Mes 
tinių,

taipgi dalinai duoda

riebalus, miltinius 
ir cukrinį valgi

Naujausius lininės drobės ri- 
dikulius galima gauti visose 
šviesiose spalvose; Vienoj krau-

/T

MAISTAS
Veda Dora Vilkienė

Skubiai Prirengta 
Veršiena.

Blyneliai- 
Su Obuoliais

arba va-

ir smul-

su cuk-

supiaustytus

3 kiaušiniai (atskirk trynius nuo 
baltymų)

4. šaukštai smulkaus cukraus
Pakankamai baltų miltų
Citrinų žieves dėl skonio, 

nilijos
Druskos pagal skonio
3 dideli obuoliai (nulupk 

kiai supiaustyk)
% stiklo šalto vandens,
Ištrink kiaušinių trynius

rum, pridėk miltus ir vandenį, gerai 
išplak. Pridėk druskos, citrinų žievę 
arba vaniliją -ir viską gerai išplak. 
Atskirame inde išplak kiaušinių bal
tymus ir pridėk prie mišinio. Ant 
galo sudėk smulkiai
obuolius ir lengvai ir atsargiai mai
šyk.

Ant sakurados, kurią iš pradžių 
gerai įkaitink, padėk gerų baltų tau
kų arba sviesto ir kepk pakol abi 
pusės gerai parus.

Valgyk karštus su cukrum ir ci
namonais arba su rūgščia Smetona.

Prisiuntė M. L-cienė.

Marinuotos 
Silkės

Miego valandos
6-7 arba jaunesni .......
7- 8 .... ........ . ...
8- 9 ...................
9- 10 ............. 1.. ....

10- 11 .................. . ....
11- 12 ........................ .
12- 13 ....... .......... .......
13- 14 .........................
14- 15 .................. .......
Sekančiame straipsnyje

išdėstyta, kokie , sveikatos pa
pročiai turi būti įkurti, kad ’vai-

I kas tinkamai išsimiegotų.

121/2
12
11V2

10 l/o
10

bus

Stalai ir
Kėdės

Kambario prietaisai turi būti 
lygus ir gražus. Niekad nerei
kia vartoti rakandų, apmuštų 
aksomu ar gelumbe, nes jie už
laiko daug dulkių. ' Geriausios 
kėdės yra medžio, lygios, be. pa- 
margipįmų. žinoma, išmuštos 
oda yra dar geresnės, bet užtai 
yra ir brangesnės. Supama kėdė 
duoda pasilsio strėnų raume
nims. Taip pat geros yrlt visos 
atšilošiamosios kėdės.

Stalas * yra kambario grąžę, 
papuošimas, ramumas. Stalas 
padaro grįčią ramia'. Užtiestas 
tyru skarų, pasmagina vakarie
nę, pagerina apetitą, palinksmi
na šeimyną.

—Veronica Faizia.

Bukim
.J. . MGražios

Nuvalyk 2—3 silkes, išimk kau
lus ir įmerk į šaltą vandenį arba 
šaltą pieną, tegul pastovi pusę va
landos. Atskirame inde įpilk % 
stiklo acto- ir pusę stiklo vandens. 
Pridėk 4 plonais rituliais supiausty
tus svogūnus, saldžiųjų pipirų, 1 
riekutę citrinos ir 1 apelsiną ir už
virk. Kai užvirs nuimk nuo pečiaus. 
Sudėk silkes į stiklinį indą arba 
bliudą, užpilk karšto acto mišiniu 
ir duok pastovėti. Greičiau ir ska
niau vargiai kas moka marinuoti 
silkes. Prisiuntė Ekspertė K-nč.

t _______
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Valeria Bruchas.

PLAUKAI

Jos sugeria prakaitą nuo kojų 
ir pačėdina batų vidurini pamu
šalą. šįos . kojinės galima tąip- 
pat panaudoti nameusę, nešio
jant su naminiais batukais ar- v • « > . . - - - *

Per keletą kartų šiame sky
riuje Jbuvo. minėta apie plaukų 
priežiūrą. Reikia ir vėl primin
ti, kad plaukų priežiūra yra y- 
pątingai svarbi, vasaros laiku. 
Rečiau dėvint skrybėlaitės, rei
kia saugotis, kad saules įkaiti- 
nimas ; neišdžiovintų plaukus.

siuose, 
ne.

negalim gyventi be mil- 
krakmolinių ir cukrinių 
Jų randasi nemažai vai- 
daržovese, javuose,

Mėsos taryba šią savai 
tę siūlo šeimininkėms 
veršieną, jautieną 
ir avieną

pie-

(Bus daugiau)

Šią savaitę nebrangiai nusi
pirksite veršienos nuo petuko. 
Taipgi nebrangiai gausite taip 
vadinamą “breast of veal”, ku
ria, pripildę nadzevone, galit iš
kepti, .. v. ,

Tam tikri šmotai jautienos ir 
avienos taipgi bus nebrangus.

ISPANIŠKAS STEKAS

Plaukus reikia daž-

velnines kojines, kurios užden
gia tik tą dalį kojos, kuri ba- b a labai ploną (ęhiffon) kojinę, 
tuke ir nesimato iš lauko, šios >kurią nori parėdyti nuo greito 
rūšies kojinės labai patogios, išsidėvėjimo. 'Retkarčiais vėjo perputimas ir

M

saulės spinduliui yra gerai plau
kams, J?et nę per dažpai. ^eigu 
pasitaiką .daugiau buti ore. ir 
ant saulės, tuomet laiku reikia 
pasistengti juos apsaugoti.

Moterys dažnai stato klausi
mą, ką daryti, kad panaikinus 
sausą, lyg šiaudinę plaukų ' iš
vaizdą
nai aliejuoti, bet neturint daug 
laiko, galima patarti plaukus 
plaunant. .nevartoti. muilą,,. bet 
tam tikraį prirengtą be muilinį 
aliejų (scapless oil shampoo).
r Vartojant šį be' muilinį alie
jų* nę ,yien plaukai išsiplauna 
kuoš'variausiai,, bet kartu iš- 
vehgian^a jų. sausuma, atgaivi
nama- abehųri plaukų stovis, pri- 
duodant plaukams švelnumą, 
minkštumą ir sveiką blizgėj i- 
mą.

—Valeria Briichas.

Pakepink ant skaurados storą 
šmotą steko nuo kulšies arba 
peties. Sudėk j puodą arba pa- 
lik ant tos pačios skaurados. 
Apdėk riekutėm svogūnų ir su
kapotais žaliais pipirais.. Taipgi 
žaliom alyvom ir virtomis to* 
matėmis. Kepk nekarštame pe
čiuje 2 valandas.

'! "t
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MES NEPAKELEM KAINŲ!!!
Jus dar galit gauti Boston’s SENAS ir ŽEMAS KAINAS

Širdingi Petronėlių 
Pasveikinimai

Petronėlių vardadienio pro
ga širdingiausius pasveikini
mus siunčiu p-iai Petronėlei 
Bertušienei, gyvenančiai 7135 
So. Rockwell gat. ir p-iai Pet
ronėlei Aukštkalnienei, gyv. 
1205 Eleventh avenue, Gary, 
Indiana.

Rašo naujas 
kompozicijas

Kazimieras Pažarskis, kuris 
dar nesenai savo koncerte su
žavėjo vistas klausytojus, da
bar rašo Shuberto Serenadą. 
Tiesa, šis kūrinys yra jau su
lietuvintas, bet muzikas Pa
žarskis dabar paraše nepapra
stus naujus žodžius. Turi jis, 
beto, ir kitokių muzikos kuri
nių, jo paties parašytų.

Taigi, sveikiname dainininką 
Kazimierą Pažarškį ir linkiame 
ilgiausių metų jam darbuotis 
muzikoj.

Muzikas.

Ca-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Thomas Kinsella 34, su 
therine Turkis, 28

Walter Merkei 25, su Lillian 
Hansen 24

Josephine Bagdon, Elgin, III., 
23, su Jesse Finch, St. Charles, 
III., 22

William Meyers 26, su Anne 
NazninSkas, 24

Adalbert Dybas 25, su Pave- 
lia Zirko, 21

Nauja žvaigžde 
Matraco Sporte

Vytautas Bancevičius

Kiek prisimena, tie laikai, 
kada Karolis Požėla, Karolis 
Sarpalius, Petras Kataifskas, 
Juozas Gestautas, Juozas Ban- 
cevičia veikė ristynių sporte, 
lietuviams prieš svetimtaučius 
gėdos nebuvo. Jie, galima sa
kyti, buvo savo laikų ristynių 
sporto žvaigždės.

Bet laikas savo lėmė. Vie
nus sulaikė nuo pirmyneigos, 
kitus visai pašalino nuo sporto 
ir taip, laikui slenkant, toji 
sporto šaka veik visai apmirė 
lietuvių gyvenime.

Dabar jau kita. Dabar vėl 
kas tai naujo pasirodė ir, tar
tum kokia lai/mė su savo švai
ste, vėl švyturuoja Chicagos 
lietuvių ristynių sporte. Ir, štai, 
ji vėl Naujienų piknike, kur 
lietuvių minia turėjo progos 
pamatyti naujai iškilančią 
žvaigždę Vytautą Bancevičių.

Vytautas Bancevičius dar 
jaunas vaikinas. Vienok, spėjo 
jau save gerai atsirekomenduo- 
ti. Jis jau keletą yra pagul
dęs. Paguldė Mingelą ir dar 
porą. O praeitoj kDvoj pagul
dė i/ž save daug stipresnį Zda
navičių, kurs jau vienuoliką 
metų kai ritasi.

Atrodo, kad iš jo susilauk
sime gero ristiko. Daugiau apie 
tai kitą sykį.

Juozas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chicago, III Ket vi rin dieni

Išleistuvės 
Adomui Grybei
Išleistuvės yra rengia 

mos birželio 3 d.

Chicagdje gyvendamas, p. -..i..1 •■ ■ .
Grybe, kiek jam laikas leido, 
dalyvavo lietuvių parengimuo
se ir įsigijo būrelį draugų. Tie 
draugai ir sumanė surengti iš
leistuvės ir atsisveikinti su juo. 
Juo labiau, kad p. Grybe yra 
tikrai malonaus ir draugiško 
budo žmogus.

Išleistuvių vakarėlis (vaka
rienė ir kitos ceremonijos) 
prasidės apie 8 vai. vakaro.

Pažįstamas.

Bitis įgėlė nosį; 
restaurantas pa
trauktas į teismą NO OTHER

MADOS

universiteto ir vienus me
st ūdija vo Yale universite- 
Paskui persikėlė j Chica- 
universitetą, kuriame pra-

me-

stu- 
dak-

Kitą ketvirtadienį, birželio 
3 d., Sandaros svetainėje (812 
W. 33 St., antrame aukšte) 
įvyks išleistuvės p. Adomui 
Grybei, kuris kitą dieną apleis 
Chicago, o po kelių dienų iš
vyks į Lietuvą.

P-as Grybe prieš kelis me
tus atvyko į Ameriką studijų 
reikalais. Atvyko jis iš Lietu
vos 
tus 
te. 
gos
leido, rodosi, bene treju’s 
tus.

Dabar p. Grybe baigia 
dijas ir jam bus suteiktas 
taro laipsnis.

Jei neklystu, p. Grybe
buvo susidomėjęs archeologija 
ir iš viso senovės tyrinėjimu. 
Tad toje srityje jis, reikia ma
nyti, bus labai daug atsiekęs. 
Juo labiau, kad Chicagos uni
versitetas yra išgarsėjęs visa
me pasaulyje savo egiptologi
jos departamentu.

P-no Grybės noras yra grįž
ti į Lietuvą ir tenai ramiai sau 
dirbti mokslo darbą prie uni
versiteto.

PAINI SALE
OUR PRICES ARE D0WN

POPIERA
Naujausio Rašto, Naujai Atrodo, 
Nebijo šviesos, kiekvienam kam
bariui- kainos rolei tik iki 4c 
GATAVA MAIŠYTA MALEVA 
Vartoti Viduj ir Ore. Lengva ma- 
levoti, visokių spalvų 
Galionui ............ .................

CENTURY ENAMELIS
Vienas padengimas, į- 4 valandas 
išdžiūva, vartojama ant medžio 
ir rakandų, visokios $1.49 
spalvos. Galionui ....... ■
MALEVA Iš GRYNO ŠVYNO, 

ZINKO IR ALIEJAUS
Kiekvienu atveju garantuota, kad 
laikysis 
visokios 
Tai yra

Atdara iki 9 vakaro antrad., ket
virtadieny ir šeštadadieny. 

Sekmadienį iki pietų.
Pristatom visur Chicagoj ir 

Priemiesčiuose.

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX 
2555W. 47th St. Lafayette 7643 
Kas atsineš šitą skelbimą, geriausios rųšies Perma- 
nent Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
> ANNA VENCKAITĖ, buvusi Bridgeportiete

Viena naktinių kliubų 
ninkė Harriet Norris, 27 m., 
gyv. 1215 Sunnyside avenue, 
patraukė į teismą Isbell res- 
taurantą, 590 Diversey Park- 
way už tai, kad jai bitis įkan
do į nosį, kai ji uostė prie jos 
pastatytą gėlę. Ji reikalauja 
$18,000 atlyginimo

REFRIGERATOR

lt* *

F

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street,

BALTIJŪSŲ
PUOŠIMO 

DIENOS
ČEVERYKAI YRA GATAVI!!

e ............-

lt it timply amazing the tremendous 
amount of food so often noeded 
fili right into the shelvet in tho 
door. This exclusive and patented 
feature holds enough articles to al- 
most fili an ordinary rofrigerator.

So beforo you buy an electric re* 
frigerator see tho Crosley Shelvador. 
Why not TODAY? A complete 
demonstration will convince you 
that the Crosley She Ivador it To- 
day’s Greatest Rofrigerator Valuel

Kid
Linen 
Gabardeen 
Prints98

ir aukš.

STAR BRAND 
SHOt

Viduj ir Ore, $1.98 
spalvos. Gal. ■ 

tik keli iš daugelio inusų
BARGENŲ.

UIECTED1I PAINTAND 0(1 TV EO i Enlt WALLPAPER
2257 ROOSEVELTROAD

Ogden Avenue
< CAN Al I 9 59amu

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ry
šių apdraudas.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

GLOBĖ FURN1TURE CO
10655 MICHIGAN AVĖ.

C. Kulis Phone Pullman 8820 Chicago

ERa-B^E-YSHELVADŪR

4350—Naujoviškos mados vasari
nė suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, ‘34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ OXFORDS

MOTERIŠKI!!!
BRAND NEW MADŲ!!!
• PUMPS • OPEN TOE SANDALS
• STRAPS • WRAP-AROUNDS
• TIES • NEWEST COMBINATIONS

400 naujausių madų. Mieros 3 iki 10; Platuma AAA iki EEE

White Buck, Nu-Buck, juodi, rausvi. Calfskins with Leather Cuban 
Heels ir Rubber Heels. Tvirtos Odos čeverykai.

Pranešimas Taverni] Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dabar pas nius galite gauti tikros Lietuviškos valstybines degtinės 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Telefonuokite bile laiku, PROSPECT 0746.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį Nn „ , 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

a
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PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI 
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $jE AA 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE v.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O E A 
BE MAŠINOS PERMANENT ....................O.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ....................... 25c
MOTERIMS ...............................................................35
VYRAMS ..............................   .40

THE CROWN BEAUTY SHOP
(Urown Dept Krautuvėje) Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

= I 
g
1 B

I
B

a

g
I SS

Aplankykit musų naujų padidintą vaikų 
Departamentą

B

Star 
Urano

Mes laikome 
iki AA siau

rumos.
Leiskit jūsų

vaikui , Stah
PRITAIKOM BRAND 

DABAR
Čeverykai, pakeliami kiekvieno kišenei ir tinkami Ikiekvieno kojai. 

POLL PARROT—STAR BRAND—TVIRTOS ODOS ČEVERYKAI

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

Mes nepakėlėm kainų!!! Jus dar galit gauti Boston’s 
SENAS IR ŽEMAS KAINAS.

Tel. BOUlevard 4552A.F.CZESNA BATHS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $1.50 

MOTERŲ DIENA UTARNINKAIS.
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

CHICAGO, ILLINOIS.

DIDELIS
GAISRO Išpardavimas!

RAKANDŲ SANDĖLIS

ZIGMUNTO BASINSKIO
1707 W. 47-ta GATVĖ—1741—43 W. 47-ta GATVĖ.

$100,000.00 vertės visokių rakandų ir tavorų, truputį užgautų ugnies 
ir vandens, turi būt išparduota nežiūrint kaštų.—Ir kiekvienas pirkę-, 
jas kitiems pasakys apie šiuos pigumus dėl gaisro dviejuose Z. 
SINSKIO sandėliuose, kur galima visokios reikmenės už pusę 
nos

BA- 
kai-

c
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PILSEN KWIKKLEAN
1 VYRAS IR MOTERIS*] 
Į Plt ĮŽIŪRĖTO JAI

Experto pa-
Ateikite pas

Specialistai Dirbtinų
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymu m

Pusiau košės muilas valytuvas visam kam 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jūsų pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo inalevų ar geležies dylerį.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

iiiLA ^aojinga 
mus paraiščiui pritaikinti hu pilnu pa- 
Btikčjimu !

Elastikinčs pąnčiakos, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki. ,

KAINOS 
PRIEINAMOS

183 W. Lake St
ARTI TRIK WELLS STREET

Chicago Orthopedic Co.,

(Miestas ir valstija)

Buy gloves with what 
it savęs

M8ra reikalo, mokėti 
danciau. kad r ant <er» 
kolei®. Lliterfae Toot* Paata. 
lldeiia tnb&i paralduoda »«

JO valo Ir ap«auro
U. Be to raUte «utn ©iut
|A knriuoa tal’t* a<-« o.rt 

tU*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslą pagelbčtt musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieikot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pdtarčjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią žolę 
užauginti aplink savo namus, tai 
pristatom geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už .......   $1.00
15 bušelių už .... .................. $2.50
ir vežimą 4’/2 jardus už $10.00 

Taipgi perkraustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES
HOSPITALS

• RĘST AUR ANT AI

pirkti.
Kombinacijos Pečiai, Aliejum kūrenami išdirbystės 
American ir Ųuaker, Radios, Parlor Setai, Divonai, Ci- 
ratos, Vacuum Sweepers, Elektrikinės Crosley Ledau- 
nės, End Table.—Bed-room ir Kitchenette, Matrasai, 
Baby Buggy, Liampos, Smoking Stands, Veidrodžiai, 
Lovoms Padengimai. Skalbimui Mašinos; Religiniai Ab- 
rozai, Paveikslai; Cedar Chest, Lamp Shades, Book 

2 Ends.

E 
n
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BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
persikėlėm j naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tel. Yards 0832.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSP1TAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Aveniu*

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.
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Del brolybės ir l{ ECEPTAI UffiiS 
prieš karą .11)111 PAŠALINTI

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dabar, kada kyla gandai 
prieš pasaulio taiką ir karo de
besys grąso baisiausiu karu, 
žmones jau irpa organizuotis, 
kad išvengti tos baisiosios žu
dynės. Jei kiltų karas Europo
je, jo neišvengs ir Amerika, 
nė kitos šalys. Todėl atsirado 
organizacijos, kurios kovoja už 
pasaulinę taiką. Jos tuo reika
lu leidžia žurnalus ir mokina 
žmones kaip priešintis karui.

Pasirodė toksai žurnalas ir 
lietuvių tarpe, kurio tikslas yra 
kovoti už taiką, už brolybę ir 
išrauti iš žmonijos neapykan
tą, vedantį prie savytarpės žu
dynės, karo. To žurnalo pirmas 
numeris pasirodys sausio mėne
sy ir išeina vieną sykį mėnesy. 
Spausdinamas anglų kalba. Ja
me telpa žymiausių Amerikos 
ir pasaulio rašėjų raštai. Jau 
pasirodė Emil Ludwig, garsaus 
biografo, raštai, tilpo Wilhelm 
Sollman — buvusio Vokietijos 
Vidaus Reikalų ministerio raš
tai, ir visa eilė kitų, būtent: 
Rev. Henry Smith Laiper — 
Amerikos kunigų sąjungos raš
tininko, Rabbi Louis Mann — 
žymaus žydų rabino, Sav. Gna- 
neswara'nnada,^pagarsėjusio in- 
dusų filosofo, Dr. Sylvanus M. 
Duval — George Williams Ko
legijos profesoriaus, Dr. E. C. 
Brunauer — garsios moterų 
veikėjos, Louis Perez— Ispa
nijos konsulo ir kitų. Talpina
ma taipgi mokslo raštus, apy
sakas, apyrašus, diskusijas, ei
les ir tt.

Leidžia Vytautas Beliajus. 
Dėl prenumerato kreipkitės 
šiuo antrašu: Vytautas Belia-

Kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo šeimyną nuo paprasto .užkie
tėjimo, atsargiai planuodama val
gaus. Dažnai priežastis užkietėjimo 
yra dėl stokos “bulk”.

Kcllogg’s ALL-BRAN kaip tik už
pilde) ši reikalavimą.

Jus galite vartoti ALL-BRAN 
įvairiais budais. Kaip gatavą val
gyti javą maistą su pienu arba Sme
tona, vaisiais ir medaus pridėjus. 
Arba galima kepti skanius piragai- 
čius ir duonas—galite įdėti į kek
sus, salotus ar sriubą, o taipgi į 
kitus javu valgius.

Bukite tikri, kad kiekvienas jūsų 
šeimos narys gautųdu valgomus 
šaukštus kasdien—ir užmirštų ne- 
sveikavimą iššauktą užkietėjimu. 
Duokite valgyti tris kartus kasdien 
sunkiuose atsitikimuose.

Jus galite taipgi užmiršti piliu
les ir gyduoles, kurių niekas ne
mėgsta vartoti—kurios dažnai ne
veikia, jei jų doza nepadidinama 
nuolat.

Kellogg’s ALL-BRĄN taipgi tei
kia vitaminą B, kad padėti žar
noms išsijudinti ir priduot kraujui 
kai. Padirba ir garantuoja Kellogg, 
geležies. Parduoda visi grosernin- 
Battle Cjeek. , <

jus arba “Concord”, 5657 So. 
Sangamon St., Chica’go, III. Kai
na $1 8 mėnesiams arba $1.50 
metams. —Z.

f.-.;. • J, ■

Tekėjo iš meilės ir 
titulų atsižadėjo — 
dabar skiriasi

Viena rusų didikų duktė, ba- 
ronesė Anita von Maydell, 1928 
įlietais ištekėjo už amerikiečio 
advokato Le Normand. Judvie
jų juntuvės įvyko Paryžiuje. 
Ji sako, kad tekėjusi iš meilės 
ir dėl to ir savo titulų atsiža
dėjusi. Dabar prašo teismo ski- 
rybų ir sugrąžinti jai titulą.

Ji yra anglų, francu’zų, vo
kiečių, rusų ir italų kalbų mo
kytoja ir tas kalbas sklandžiai 
kalba.

KAS YRA
VITAMINAS B 1

RAŠO
A.VT/t.VA.S’ G. KARTANAS 

N Ii) A Vaistų ir Kosmetikų 
LABORATORIJOS 

Savininkas

Šis vitaminas yra labai svarbus 
ryžiais mintantiem žmonėms, kinie
čiam, japonam ir kitiem rytiečiam. 
Šis vitaminas yra vartojamas nuo 
beri beri ligos. Sakoma, kad Ki
nijos raštai aprašo tą ligą buvus 
gerai žinomą 2,000 metų prieš Kri
staus gimimą.

Tarpe Japonijos jūreivių beri be
ri liga taip išsiplatindavo, jog kai 
kada net apie keturiosdeąimt nuo
šimčių paguldydavo į lovą. 1882 
metuose Japonijos laivyno medikas 
Takaki aiškiai įrodė, kad pagydy
mui, o ypatingai sulaikymui nuo 
susirgimo taja liga, reikėjo tik ma
žo pakeitimo jūreivių maisto.

Penkiolika metų vėliau Eijkmanas 
bandymais ant vištų įrodė, kad 
duodant joms leselą vien ryžių nuo 
kurių buvo nuimtos luskos, vištos 
susirgo liga nuostabiai panašia į 
beri. beri. Gi vėl pridėdamas ry
žių luskų (sėlenų) prie grynų ry
žių leselo, jis vėl išgydė vištas. 
Pradžioje Eijkmanas buvo įsitiki
nęs, kad ryžiuose randasi kokių 
smarkių nuodų, o ryžių sėlenose yra 
antidotų (priešnuodžių) tiem nuo
dam. Bet 1901 Grijns įrodė, kad 
beri beri liga pasireikšdavo tik tuo
met, kai maiste trukdavo kokios ne
žinomos substancijos. Suradimas, 
kad vištas galima susarginti gry
nais ryžiais, o potam išgydyti jas 
ryžių sėlenomis, parodė kelią ki
tiem mokslininkam ir jie tęsė dar
bą toliau. Jie jau žinojo ko reikia 
ieškoti ir kur tas misteriškas ele
mentas randasi. Neužilgo buvo su
rasta, kad iš ryžių sėlenų galima 
ištirpinti vandeniu ar atliešuotu spi
ritu tą priešberiberinę substanciją. 
Dabar beliko problema kaip izo
liuoti tą daiktą iš skysčio. Nemaža 
mokslininkų stvėrėsi to darbo. Vie
nas iš daugiau pasižymėjusių tame 
tirinėjime buvo daktaras Kazys 
Funk, lenkas. (Prie progos reikia 
pasakyti, kad daktaras Funk pirmu
tinis davė vitaminų pavadinimą 
toms substancijoms, be kurių žmo
gus susirgdavo beri beri ir kitoms 
trukumo ligomis.) Jam pasisekė 
izoliuoti krištalinę substanciją, ku
ri šešių miligramų dozėmis veikė 
prieš beri beri. Daktaras Funk ma
nė suradęs priešberiberinį vitaminą, 
bet šiandie jau žinoma, kad tai bu
vo visai kitas chemikalas, kuriame 
tik pėdsakos tebuvo to vitamino. 
Kai vjso pasaulio mokslininkai ne
paliovė dirbę, du olandiečiai dak

tarai, Jansen ir Donath eksperimen
tuodami originalėję Eijkmano labo
ratorijoj 1926 metuose paskelbė su
ardę krištalinę substanciją, kurios 
vos kelintos tūkstantinės dalelės 
miligramo pakako pagydymai ba
landžių nuo žinomos V&Ls. ap- 
rašė to chemikalo ypatybes ir da- 

■ ve empirišką chemišką formulę. Ki- 
: ti mokslininkai izoliavo kristalines 
: substancijas iš mielių ir iš kvie
čių diegų. Tačiau iš daktarų pasi
liko daug skeptikų, kurie nenorė
jo patikėti, kad grynas vitaminas 
B jau buvo surastas, nors tos sub
stancijos ir veikė prieš beri beri 
labai mažomis dozėmis.

Vokiečiij chemikas Windaus pa
skelbė 1932 metuose pagaminęs 
kriStalinį vitaminą B iš mielių. Jo 
chemiška formulė mažai tesiskyrė 
nuo olandiečių formulės. Pasirodė, 
kad ir kitų mokslininkų suradimai 
sutiko su Windauso paskelbtais re
zultatais, reiškia, grynas vitaminas 
jau buvo izoliuotas.

Williams ir Cline eksperimentuo
dami kaip suradus būdą lengves
niam izoliavimui vitamino B iš ry
žių sėlenų, pagaliau surado būdą 
pagaminti sintetišką vitaminą B. 
Tą savo sintetiškai pagamintą vi
taminą išbandė ant pelių ir surado, 
kad jų produktas veikia lygiai taip, 
kaip ir naturališkas vitaminas B. 
Šio kristalinio vitamino tereikia 
penkių mikrogramų išgydymui ba
landžių arba pelių nuo polyneuri- 
tis — ligos, kuri yra panaši į beri 
beri. Vienos uncijos to tyraus vi
tamino B pilnai vienos dienos do
zei užtektų 16,000 žmonių.

Amerikos daktarų draugija (Ame
rican Medical Association) leidžia 
skelbti vitaminui B turint ypatybes 
apetito pagerinimui arba atgavimui, 
jeigu tas paeina nuo ne tikslaus 
maisto. Vitaminas B turi vertės 
kūdikių ir vaikų augimui. Ir, žino
ma, sulaikymui ir gydymui beri 
beri ligos. Kas buvo pasakyta apie 
vitaminą A, tą palima pakartoti ir 
apie vitaminą B: jis nėra maistas, 
bet vaistas, o kaipo toks, reikalau
ja gydytojo inteligentiškų patari
mų. Maistuose vitamino B yra sėk
lų dieguose, mielėse ir kiaušinių 
trynyje. Geriausias gi šaltinis vi
tamino B, tai šviežias, nevirintas 
karvės pienas.

Vitaminas B2 daugiausia randa
mas prie vitamino BĮ, tačiau jau 
yra įrodymų, kad vitaminas B2 tu
ri skirtingų - ypatybių. Vitaminas 
B2 yra vartojamas nuo pelagra li
gos. šis vitaminas turi jau du pa
vadinimus, B2 ir G. Reikia tikėtis, 
kad ateityje jis bus tiksliai atskir
tas nuo vitamino BĮ ir gaus tik
rą vardą.

VARTOKITE “NIDA" 
LABORATORIJŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARATUS 
(Žiūrėkit Skelbimą)

Sekantis Straipsnis, “Vitaminai
E ir F“

NAUJAS RUSŲ FILMAS CHICAGOJ: Sonotone te
atre, prie Van Buren ir Wabash gatvių, šiandie, gegužes 
27 diena, prasidėjo rodymas filmo “Zakliučionnye”-— 
“Kaliniai.” Šis paveikslas vaizduoja vienų iš “Kalinių” 
Scenų.

Išvažiuoja į Lietuva
Penktadienį, gegužės 28 d., 

11 vai. ryto Chicagos laiku, iš 
Baltimore Ohio gelžkelio sto
ties, vadinama “Grand Central 
Station”, išvažiuoja būrys lie
tuvių. Susitarta su gelžkelio 
kompanija, kad lietuviams duo
tų atskirą vagoną, nes būda
mi vagone vien tik lietuviai ge
riau jaučiasi ir greičiau su vie
nas kitu susipažins.

Keleiviai New Yorkan /atvyks 
šeštadienį, gegužės 29 d., 8:35 
ryto. Iš ten busu bus nuvežti 
prie laivo. Laivas išeis 3 vai. 
po pietų, tad bus iki valiai lai
ko palikus savo daiktus laive, 
pasivaikščioti ir po New Yorką.

Per Naujienų laivakorčių sky
riaus patarnavimą išvažiuoja 
šie lietuviai:

Agnės Urban
Anna Koletka
Mikalina Krutkiewicz 
Genevieve Krutkievicz 
Brigita' Palasky 
Julia Snapstys 
Frank Alutis . ‘
Lilian Ahitįs x " * 
Barbora Boguča'nski 
Charlotle Bogučanski 
K. Bartkus 
Leon Mačiulskis 
Daniel Paulauski 
Maggie Paulauski 
Magdalena Žukaitė 
Steponas Swilainis 
Agnės Šidlauskas ; 
Florence Šidlauskas

ir iš kitų agentų apie 6 asme
nys, — iš viso vagone bus 24 
žmonės. Apskaičiuojama, kad

Kaip minėjau, laivas išplauks 
iš New Yorko gegužės 30 d., iš 
Halifax (Kanada) gegužės 31 
d-. Į Gothenburgą atplauks bir
želio 8 d., o į Klaipėdą birželio 
10 d., 2 vai. po pietų.

Šios ekškuršijos palydovas 
bus p. Zaborskis, Amerikos 
švedų linijos atstovas Klaipė
doje. P-as Zaborskis specialiai 
atvyksta New Yorkan, iš kurio 
drauge su ekskursija išplauks 
atgal į Klaipėdą.

Naujienų laivakorčių skyrius 
linki visiems laimingos ir sma
gios . kelionės.

Arklių paroda 
Kareivių lauke

Pradžia birželio 9 d

di-Kareivių lauką perdirba į 
džiausią pasauly arklių paro
dos areną. Performavimo dar
bai jau eina, ‘ nes skubama. 
.'Mat, birželio 9 d. prasideda 
paroda. Baigsis birželio 13 d. 
Bus padaryta .dėl 600 arklių 
patalpos.

TRANEŠIMAS

ant laivo susidarys per 100 lie-

AUGUSTINAS DAGIS
Mirė gegužės 23 d., 1937 m. 

Bostop, Mašs., pusės ąmž.
Kilo iš Luokės parapijos, 

Skiausčių kaimo.
Amerikoj išgyveno 37 metus
Visą laiką velionis gyveno 

Boston, Mašs.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozapą, brolienę ir jų 
Šeimyną ir brolį Kazimierą, 
pusbrolį Kazimierą Dagis ir 

‘gimines. Lietuvoj seną motiną 
ir du brolius Antaną ir Joną 
ii’ gimines.

Kūnas parvežtas ir pašarvo
tas Lachawicz koplyčioj, 44 E. 
108th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, geg. 29 d., 1937. 
Iš Lachawicz kopi. 8:30 vai. r. 
bus atlydėtas į Višų šventų 
pąrap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiąi kviečiame visus 
gimines draugus-g'es ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Broliai, Brolienė ir 
G i niines.

L'aidbtuvių direktorius La- 
chawicz ir Sunai, Tel. Canal 
2515 arba Pulhnan 1270.

mUBAMS IR
DRAUGIJOMS

Galima parenląioti piknikams 
DARŽĄ.

RUGPIUČIO (AUGUST) 1, 15, 22 
ir 29.

JUSTICE PĄRK GROVE 
Archer andu_Keąn Avenues 

Jos. Leppa, Savininkas. 
-------------- ----------ą. --------------------

Morning Star Kliubo
Draugiškas * 

IŠVAŽIAVIMAS 
Nedčlioj; Gegužės, 30 d. 

1937 m.

jlL
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CLASSIFIED ADS.
* u v — ———   - 

MisceĮlaneous
Įvairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

' Mes dengiame ir pataisome visokios 
pušies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
{MOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO- 

! KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
prelining, ratų išlyginimas; body pa- 
! taisymas; malevojimas; apmušalas, 
|tairai> batarėjos, automobilių radios, 
viršai’ saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

Automobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 

pirkinys, tik $245.
Newberry, 1025 No. Clark.

Help VVunted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs žmogus 
dirbti į tavern už bartenderį. Gera 
alga. 1519 E. 63rd St.

REIKALINGAS DUONKEPYS, 
mokantis kepti baltą ir juodą duoną.

Atsišaukite 925 "Ąyest 8th St., 
Waukegan, III.

REIKALINGAS barberys vakarais 
turi būti patyręs. 752 West 33rd St.

Furiuture & Fixtures
RaJuindai-Įtaisai

$25,000 Naujų Rakąndų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$29—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai    ............ ......... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............—---- ----- ...... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlipį iki 5 v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
< 5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

■ * m B® ■ i k i Siunčiam Gėlės
I hIVEIk IV telegramų j LvVEillllO Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

331$ So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 73U

Akiniai ant Kredito
į ^avąitę

Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. . Halsted St.

Tel. Yards 3565
. J*Visą darbą^ garantuoja 

Lens^4yb^^i^ja-frehnu8 pataiso

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo

$4-75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AŪKŠTES-
NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Furnished Rooms
ANT RENDOS APŠILDOMAS 

kambarys prie mažos Šeimynos, su 
valgiu ar be valgio.

5817 S. Sacramento Avė.

RESTAURANAS ANT PARDA
VIMO. Greitai parsiduoda Restau- 
ranas. Biznis gerai išdirbtas- Ver
tas $2000, parsiduoda tik už $1000. 
Nereikia turėti visus cash. Randasi 
arti Ashland ir 47tos gatvės. Atsi
šaukit laišku į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Box 625.

For Rent
4 KAMBARIŲ FLATAS REN- 

DON. Pigiai. 946 W. 31 Place.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
prie buildingo. 1429 West 45th St.

Tel. Boulevard 7944.

RENDAI 5 KAMBARIAI prie 
2307 So. Leavitt S(. Nebrangiai. 
Garažą^, šaukit Haymarket 5235.

STORAS RENDAI; gerą? tavernai, 
delikatesų ar likeriu krautuvei. 

2418 W. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restauranu. Parsiduoda labai pigiai 
iš priežasties mirties.

2055 West Cennak Road.

RENDON STORAS, tinkantis bet 
kokiam bizniui, arba parduosiu ir 
namą. 3316 So. Morgan St.

PARDAVIMUI5 BUčBRNė ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas, labai gera 
vieta, bet esu našle, negaliu valdyti.

2611 West 44th St.

JtLeijį J vV anted—F emaie
Darbimnkiv reikin

COUNTRY Club virėja; $125 
kambarys; 7 valgis; pastry kepėja 
$100; -kainbarys, vaįgis; hotelio tar
naites $55į, yirtąyej pagelbininkė 
$12;' dišių ploYėja'$12; tavernoj vi
rėja $15; radio dirbtuvėj darbinin
kės $17; resorte veiterkos $40, kam
barys, valgis; salad merginos $65; 
skalbyklos- darbininkės $14; ligoni
nėje darbininkes $40, kambarys, val
gis; Wabash Employment, 9th floor, 
202 S. State St.

PARDAVIMUI TAVERNA — 
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 0427.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
ir taverno biznis, su namu ar be 
namo, prie valdžios didelių vėrauzių 

1858 Węst Pershing Road 
-------------------- a k *14 -----------

PARDAVIMUI graži kampinė Ta
verna. Gerai įrengta. Kaina nebran
gi, prie 958 W. 59th.

REIKALINGA MERGINA į ta
verną už baro ir veiterka.

4254 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA ir 
lunchruimis su namu. Kainavo $55,- 
000.00. Dabar galite pirkti už $9000, 
nes likau našlvs, noriu išvažiuoti i 
Lietuvą. 717 Belhvood Avė., Bell- 
wood, III.

MERGINA; NAMŲ DARBAS; 
maža šeimyna; savas kambarys; vo
ninė; lengvas Skalbimas; nėra vi
rimo; $8; Drexel 4423.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai Įrengtas renda pigi. 936 East 
75th Street.

JEFFERSON GIRIOSE 
Kviečiame visus atsilankyti.

SUSIRINKIMAI
. ■ .a ** ■ "i . . f- .

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS
Gegužės 29, 1937

ROMEFURN.Cū.
3347-49 So. Halsted

Riešuto medžio 
skrynute .. $5.50

Gražus krėslas 
vertės $29.00, 
dabar tik $14.95

DYKAI DOVANOS 
VISIEMS

PATYRUSI TARNAITĖ; Kera vi- 
rėja; namų darbas; maloni aplin
kuma; nėra skalbimo; $$.

Dorcheštėr 1859.

PARSIDUODA TAVERNAS dėl 
ligos. 1535 West 63rd St. 

.. ... ------- T——3
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

ROZALIJA VAIŠVILIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 25 d., 7:20 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Oną fiills, 
žentą Edward, šunų Joną, mar
čią Oną, 4 aliukus ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gegužės 29 d., 8:00 vąl. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parap.
bažnyčią, kurioje atsibus ge- ‘ 
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Vaišvi
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Sūnūs, 

Marti, Anūkai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138

Liet. Moterų Pil. Lygės susirinkimas įvyks trečiadieny, geg.
26 <d., Sandaros salėje, 814 W. 33rd St., ant 2-rų lubų, § 
vai. vak. Visos narės malonėkite kuo skaidingiaųsjai at-'
silankyti, Kviečia' valdyba. V

Seeley 9329
Dr. Kari Nurflkat da

bar yra pas: 
Ųr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Ąve. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos; 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro.

MERGINA; namų darbas; pagel
bėti 2 metų mergaitei; 2 užaugę; 
pasilikti arba išeiti; $8.00.

Rogers Park 4228?

PATYRUSI mergina; abelnas na
mų darbas; savas kambarys; nėra 
virimo; $7—$9.

Key stone 3673.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

DUODAM
PA S KO L A S

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

- DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fėderal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

S ĮMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

' Phone CANAL 8887

MERGINA; namų darbas; pap
rastas virimas; malonus namas; nė
ra skalbimo; pastovus darbas; $8— 
$10. Hyde Park 9005.

PATYRUSIOS pręsytojos prie 
plaujamų dresių; 3729 Belmont 
Avė., 2nd floor.

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
namų darbas; virimas; nėra skalbi
mo; savas kambarys; voninė, radio; 
$10. Bitt^ersweet 4441.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkl trGS

4631 SO. ASR^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

MERGINA ar MpTERIS; abelnas 
namų darbas; geras namas; maža 
šeimyna; gera alga; pastovi.

Nevada 9235.

MERGINA; namų darbas; paty
rusi; savas kambarys; nėra skalbi
mo; 1 vaikas; $8. Feldman, 

5318 Kimbark Avenue.

' PIETRYČIŲ KAMPAS 59-tos ir 
VVinchester; mūras; dvi krautuvės; 
gera vieta tavernai ar bile kuriam 
bizniui. Pilna kaina $4750—Mainy- 
sim.

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63rd St. 

Hemlock 8300.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo. Maža šeimyna, 
gyvenimas ant vietos.

3601 So. Upion. Yards 2414.

Help Wanted—Male-FemaJe
_________ Darbipinkų^Reikia

$5.00 mokestis už visus darbus į 
restoranus: vyrėjams-j0ms, antriems 
virėjams-joms, Šišių pjovėja m s-joms 
veiterkoms, pagclbitiŲikams-kėms 
virtuvėje, naktinėms džianitorkoms.

Matykit mus tuojau.
Atlas Employment Service, 

6250 Soį Halsted St.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

PAIEŠKO MOTERS arba vyro 
dirbti už baro, j Greitai atsišaukit.

,341(5 Sp.i Wallace St.
Boulevard 0850.

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Ant ežero kranto 22 kambarių 

hotelis ir 30 akerių žemės. Visi 
puikiausi įtaisymai. Daromas dide
lis biznis žiema ir vasarą. Pardavi
mo priežastis savininko liga. Nėra 
morgičių. Perkant mažas įmokėji- 
mąs. Kas turit namą arba morgi- 
čius, galima gauti gerą mainą.

"C. P. SUROMSKI and CO.
6551 So. Kedzie Avenue 

Tel, Grovehill 0306.
arba

2640 West 69th Street 
Tel. Republic 0515.

/



THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

“Not by Bread Alone” 
“They Can’t Take It” 
Child Marriages and 

ation.
Civiliz-

today, America richest count
ry in the world, has passed 

’from the economy. of scarcity 
to the economy of plenty. Re- 
lying u?pon the dollar yard- 
stick landed this country in 
the depression. Štili relying 
upon that measuring-rod is al- 
ready heading us towards the 
new depression.

If we Americans are wise, 
we will reject the - discredited 
dollar yardstick of the go-get- 
ting money-makers and follow 
the counsel of men likę Pres- 
ident Hutchins, and Words-

proves that these thinkers are 
right when they insist that

fanatic as the threat to world 
peace”, Der Fuehrer, įt is said, 
tĮiręw so violent a f it of fright 
and rage that his friends fear- 
ed for what sanity he had. 
Then, likę a boy in temper 
tantrums, he ordered the nazi 
press to sųuirt its foul venom 
on fhis country. Brave enoifgh 
in killing unarmed people, Hit
ler even instructed his ambas- 
sador in Washington to pro
test against the remark of Ta 
Guardia.

Hąving destroyed all liberty 
in their own lands, Mussolini 
and Hitler can’t possibly com- 
prehend how some other cotmt- 
ries allow freedom of express- 
ion to their citizens. II Duče

“man does not live by bread an(I Ber Fuehrer, able by a 
alone”.

ideal the common 
determined in the 
reason. Too often, 
says, \ve Americans

“Not by Bread Alone”
“We live not by bread alone” 

is the basic idea of President 
Robert M. Hutchins’ recent Į Worth, of Erasmus and the
book, “The Higher Learning i n Man of Calilee. For history 
America”. Insisting that gena
mi principles underlying human 
knowledge rather than train- 
ing to make money should be 
emphasized in our universities, 
he proposes as America’s ed- 
ucational 
good a s 
light of 
Hutchins
believe that the main purpose 
of education is to help us make 
money. This country, he might 
have added has allovved itself 
to be dominated by the dollars 
and cents moti ve of business. 
This motive kno\vs only one 
measure of success the 
money yardstick. By this ma- 
terial yardstick it measures 
every type of work - that of 
doctor and preacher, of teach- 
er, and stateman and soldier.

Tvvo thousand years ago a 
certain man in Galilee, who 
alvvays put first the things of 
the spirit, cared so little 
money that “He had 
vvhere to lay His head.” 
since that day no person
so greatly influenced history 
as- that despiser of this world’s 
goods.

“If I had some" money, I’d 
buy some Greek books; and if 
I had some more money, I’d 
buy some shoes,” observed 
Erasmus, great humanist of 
the Rennaissance. “We need 
more high thinking and plain 
living,” said Wordsworth, one 
of England’s greatest poets.

When America was unde- 
veloped, she needed greatly to 
create wealth, and so rightly
emphasized money-making. Būt exposition,

for 
not 
Yet 
has

“They Can’t Take It.”
Mussolini and Hitler con- 

sider themse-lves invincible dic
tators. Yet they can’t take it 
when it comes to a bit of cri- 
ticism tliat’s all in the day’s 
work of any political campaign 
in democratic countrięs. Latest 
evidence of the fear and 
trembling of those two Inter
national birilies is the protest 
of the German and Italian mi- 
nisters to the fore-ign office in 
Mexico City on the ground 
that disrespect was shown 
their gangster lords and ina- 
sters when during the May- 
day parade effigies of the dic
tators were shown in a cage.

Quite recently, too, Musso
lini grew purple with rage be- 
cause the British papers twit- 
ted him about the “second 
Caporetto” and condemned him 
for- his monstrous massacre of 
6,000 helpless Ethiopians. So 
today’s Sawdust Caesar or- 
dered home all Italian nevvs- 
paper correspondents in Eng
iami, and banned from Italy 
all būt the three English pa
pers that defend him.

Likewise, Hitler, almost 
swamped b y growing troubles 
and discontent in Germany, is 
so scared that his moustache 
ųuivers at any criticism. When 
Mayor LaGuardia špoke of ex- 
hibiting in New York’s coming 

“a

fierce scowl, to make their 
own countrymen grovel in the 
dust, imagine that they can 
get similar self-abasement from 
the citizens of democratic na- 
tions.

Obviously, dictators likę Mu- 
ssolini and Hitler are the very 
poorest kind of sports. “They 
can’t take it”.

Child Marriages and 
Civilization

)

and 
and 
also

NAUJIENOS, Chicago, III.
I I" . ................ ........ ........................................f........... .. .........................

young A; and 
children, especially boys. _ __ 
only malęs, by propiąting the 
dead ancestors, can keep away 
evil špirits. Ancestor-worshipj 
the religion of millions ih the 
Orient, demands mąny boy- 
babies, just as does the Mars- 
vvorship of Hitler, Mussolini, 
and the Japanese war-lords.

India and China together 
have more people than Europe 
and North and ISouth America 
put together. Out of every ten 
babies born in the United 
States, two or three die during 
the first year, while in China 
and India out of every ten born 
only two 
the first 
Oriental 
primarily 
chine, soon worn out having 
babies to fili the graveyard.

With standing room at a 
premium in India and China, 
/įny real crop shortage ustfally 
causes famine. When the 
earth groans thus from mere 
numbers, only the barest sub- 
sistence can be had for such 
a mass of people. Under such 
conditions any real civilization 
is impossible.

Hence, birth control, one. of 
mankind’s most important dis- 
coveries, is the great need of 
the Orient, if it is to secure 
the material well-being neces- 
sary for geniune civilization.

Ketvirtadienis, geg. 27; ’37

bearing many J)vj ųiOtėl^S apiplė 
scially boys. bor v- t j i •še reto metalo pir 

kėjų krautuvę

Nusišovė 
dantų gydytojas TARP MUSU 
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the age at 
giri may wed, even 
consent of her

three-fourths of

pa-

In- 
not

India, land of romance 
mystery, of great riches 
unspeakable poverty, is 
the classical land of child mar
riages, and many children. 
When the marriage of a nine- 
yeared giri to a 25-yeared man 
in the mountains of Tennessee 
was widely publicized, the le- 
gislature of that statė prompt- 
ly fo’rstalled similar marriages 
by fixing 16 as 
which a 
with the 
rents.

Nearly
dia’s 350,000,000 people 
only sanetion marriage of girls 
at 12 and 13, or even young- 
er; they also make procreation 
a sacred duty, ah inescapable 
obligation. A Hindttf actually 
measures his good fortune by 
the number of children hę has, 
for his gods bless the parents 
of many offsprings.

China, too, except where the 
old custom has been broken,

brown-shirted believes in girls marrying

or three live beyond 
year. Thus in those 
countrięs, woman is 
a child-bearing ma-

Norėdamas miomi 
ninkus išvaryti iš 
butų, bandė nukir
sti laiptus

porą mėnesių tūlas 
Tades, 25 metų am- 
žmona ir kūdikiu ap- 
tuščiam bute, antram 
902 North Eastern

Joliet. Kada savininkas

Prieš 
Andrew 
žiaus su 
sigyveno 
aukšte, 
avė.
Anton Furmah patyrė ir nuo
mininkus turįš, pareikalavo 
nuomos. Bet nuomininkai ne
sutiko mokėti, 0 nes bedarbiai. 
Tada jis pradėjo kirsti laiptus. 
Įsimaišė, žinoma, policija,, pa
dariny savininkas priverstas 
laukti kol Tades galės apsimo
kėti nuomą.

. Dvi vidutinio amžiaus mote
rys, gerai pasirėdžiusios įėjo 
į Chicago Silver House, arba 
reto metalo pirkėjų krautuvę, 
orie 108 West North avenue 
ir paprašė apkainuoti aukso 
žiedą. Kai Mrs. Bertha Spein- 
cer, 50 metų amžiaus metalo 
apkainuotoja ėmėsi darbo, tuoj 
viena iš “kostumierių” atsta
tė revolverį ir įvarė ją į atski
rą kambarį.

Jos pasiėmė tos moters ri- 
dikitdį su $458 pinigais ir iš 
registerio $151.

Nuo liepos 15 neteks 
algų 27,000 
WPA darbininkų

pa-WPA administratoriaus 
gėlbininkas Howard O. Ilunt- 
er praneša, kad nuo liepos 15 
iš visų 142,000 WPA darbinin
kų neteks algų 27,000 darbinin
kų. Jiems pasiūlys ieškotis 
darbo privatinėje industrijoje, 
pažadant laike devyniasdešimts 
dienų grąžinti prie WPA dar
bų, jei bus reikalas.

Šiuo laiku yra išviso 
000 WPA darbininkų.

2,200,

Pagavo Ideal muilo 
dirbtuvę beap- 
gaudiftėjant

Antradienį policija susekusi 
IdeaB^įoap (bendrovę beapgau- 
dinėjant, apie 25,000 muilo pro
duktų, miltelių ir kitokių daik
tų sugabeno į valstybės gynė
jo raštinę.

Dirbtuvė atsidarė prieš po
rą savaičių prie 3807 Ogden 
avenue ir pradėjo pardavinėti 
prekių imitaciją, pasinaudojant 
išgarsėjusiu Fitzpatrick Bros. 
Ine. vardu. Suareštuota du 
partneriai, penki darbininkai ir 
spaustuvininkas, kuris sugebė
jo tiksliai padirbinėti etikie- 
tl'/S.

ka- 
Dr. 

am- 
ša-

Įsigijo antrą taverną

Nusišovė savo raštinės 
marai te j e dantų gydytojas 
Nathan Marshall, 45 m. 
žiaus, 3215 North avenue.
le jo rasta revolveris, kišeni
nė lemputė ir 
ei j a sako, kad 
pasišvietė, kai 
sau į gerklę, į 
damas.

veidrodis. Poli- 
ta lempute jis 
taikėsi ginklą 
veidrodį žiurė

jo žmona yra Dr. Florence 
Brosiloff, kuri pirmoji jį rado 
negyvą.

WEST SIDE. — P-ia Anna 
Jason, kuri turėjo taverną 733 
W.. 18 g., šiomis dienomis įsi
gijo antrą taverną. Ji nupirko 
nuo p-ios Bertha Dermontienės, 
gyv. 722 W. Cermak rd. Į ta
verną prie 733 W. 18 g. nuo 
liepos mėnesio, kiek teko patir
ti, persikels p. Antanas Peckai- 
tis nuo Canal gatvės.

Western Paint & 
Wallpaper Co.

Western Paint & Wallpaper 
Co. krautuvė randasi adresu 
2257 Roosevelt Road. čia laiko
ma daug stako, 
laiku visi tavorai 
vėj parduodama 
kainomis.

ir ypač šiuo 
šioj krautu- 

nupigintomis

atla'nkykiteRe'kalui esant
šią krautuvę adresu 2257 West 
Roosevelt Road.
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Malonus Įvykis
Musuv18 G. APYLINKĖ 

apylinkės tavernos savininkai 
pp. Emil ir Ollie (Oliese) Ber, 
644 W. 18 g. Įstojo į musų 
draugijas. Neseniai p. Emil Ber 
įstojo į Draugystę Susivieni
jimas Brolių ir Seserų Lietu
vių, o abu Į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Tai sveikintinas reiš
kinys. Emil Ber, nors kilimo ir 
ne lietuvis, bet gerai vartoja 
lietuvių kalbą, dalyvauja lietu
vių tarpe ir juos remia.

ATMINKIT
IR

PAGERBKIT

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR 
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOJE, GEGUŽĖS 30 DIENA 
. NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINA

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENA CANAL 8500PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

SUBADO SAVO VAIKUS — Charles Mitchell, mies
to vandens darbininkas, kuris prieglaudoj surado savo 
dvynukes dukteris Mary Ann (kairėj) ir Jo Ann, 4 me
tų. Abi mergaites jų motina pametė prie Senato teatro. 
Tėvas pažino mergaites iš nuotraukų laikraščiuose ir 
jas pasiėmė pas save.

Kulkosvaidžių kulkų su
varstyta Indianos polici
jos užpakalinė automobi
lio dalis.
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PERŠAUTAS POLICISTAS. —• Cass kauntės, India
noj, šerifo padėjėjas Elmer Craig, sužeistas susirėmime 
su banko plėšikais, kurie užklupo jį ir valstijos policis- 
tą Minneman iš pasalų, kai jie vijosi apiplėšusius Good- 
land, Ind-, banką plėšikus. Craig, peršautas trimis kul
komis, veikiausia pasveiks, bet Minneman, kaip išro
do, mirs/ ■

Benjamin Kremin, ku
ris bandė apiplėšti Palace 
teatrą Chicagos vidurmie- 
sty, bet pakliuvo į polici
jos rankas. Jis yra buvęs 
kalinys.

Teatro kasierė Mrs. Ka
zei, kuri buvo užpulta 
plėšiko, bet išmėtė pini
gus po visą šaligatvi, ir tuo 
prisidėjo prie plėšiko suė
mimo.

KITI DU VAIKAI. — Kiti du Charles Mitchell vai
kai. Charles Jr., 6 metų, buvo motinos paliktas prie tėvo 
durų. Jauniausias vaikas, AValter, 2 m. visą laiką gyveno 
su levu nuo tėvo pasimetimo su žmona. Kitas gi dvi* 
mergaites motina pametė prie Senate teatro.

SUSIRĖMIMO VIETA. — Kryžkelė, kur banko plė
šikai iš už bažnyčios užklupo Indianos policistus ir abu 
juos sužeidė šūviais iš kulkosvaidžių.

Kulkų suvarstyta liko ir 
priekinė automobilio dalis. 
Minneman liko pervertas 
šešių kulkų ir veikiausia 
mirs, o Craig peršautas 
trijų kulkų ir, tikimąsi, 
pasveiks.

Teatro patarnautojas 
Oldham ir taksi šoferis 
Lombardi, kurie padėjo 
sugauti teatro plėšiką 
Benjamin Kremin.

Revolveris, kurį Benja
min Kremin panaudojo 
bandydamas apiplėšti Pa
lace teatrą.




