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Italija blokuoja
Ispanijos pakraščius

Italija ir Vokietija tariasi dėl bendro vei
kimo prieš Ispaniją ir savavališko užblo- 

kavimo Ispanijos pakraščių
RYMAS, birž. 2. — Italijos įsikišti į Ispanijos karą ir jau 

karo laivai paskelbė tikrą blo-
■ kadą Ispanijos pakraščiams, 
tikslu neleisti Rusijos laivams 
pristatyti karo medžiagas Is
panijos valdžiai.

Italams savavaliai blokuoti 
rytinius Ispanijos pakraščius 
padeda padidintas Vokietijos 
karo laivynas.

Italija nesiruošia pranešti 
Rusijai apie Italijos ruošimąsi 
stabdyti plaukiančius į Ispani
ją Rusijos laivus, bet galbūt 
bus pranešta neutraliteto komi
tetui, nors Italijos iš jo ir 
sitraukė.

Šios blokados tikslas yra 
virai padėti sukilėliams 
kirsti kelią pristatymui 
sienio ginklų Ispanijos 
tų valdžiai.

Italija ir Vokietija
čios daug toliau, negu interna
cionalinis neutraliteto komite-
j patrolius, nes patroliaus lai

vai negali liesti svetimų val
stybių prekių laivų. Italija ir 
Vokietija tuo nesivaduos ir ne
praleis į lojalistų uostus ir pre
kių laivų, ypač Rusijos.-

Rusija nepaiso Italijos
- . blokados. • ’ > •
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MASKVA, birž. 2. — Rusi
jos užsienio reikalų ministeri
ja svarstanti Italijos paskelb
tą blokadą rytinės Ispanijos 
pakraščių tikslu neleisti Rusi
jos laivams gabenti ginklus 
Ispanijos lojalistams.

Nors oficialių pareiškimų ir 
nėra, teČiaus painformuoti 
žmonės sako, kad tokis Itali
jos žygis nepakenks santy
kiams tarp abiejų šalių. Vie
na, Rusija nesiunčia jokių gin
klų 
yra 
nys 
yra 
vais.
Nacių karo ministeris tariasi 

su Mussolini.

Ispanijai, o antra, jei ir 
siunčiamos kokios reikme- 
Ispanijos valdžiai, tai jos 
siunčiamos kitų šalių lai-
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buvo pasiuntusi kelis tūkstan
čius kareivių, bet dabar savo 
nusistatymą yra pakeitusi.

Manoma, kad ir Italija no
rėtų pasitraukti iš Ispanijos, 
jei tik ji tą galėtų padaryti be 
didelės sau gėdos.

Iš įvairių šaltinių gautomis 
žiniomis, Italijos intervencija 
Ispanijoje yra labai nepopulia- 
rė pačioje Italijoje ir Italija 
yra priversta dagi klastuoti 
“savanorių” laiškus, kad už
slėpti nuo gyventojų tų “sava
norių” buvimą Ispanijoje.

Anglija 'bando raminti.
LONDONAS, birž. 2. — An

glija deda pastangas suramin
ti tą sąjūdį, kuris kilo dėl lo- 
jalistų bombardavimo vokiečių 
l^ruizerio Deutschland ir vo
kiečių bombardavimo, atgiežai, 
Almeria miesto.

Nors Italija ir Vokietija pa
sitraukė 
teto, bet 
griežtai 
nalinės 
mų.
/ šiaip, 
vedamų

iš neutraliteto komi- 
Italijos prekių laivai 

prisilaiko 
kontrolės

internacio- 
patvarky-

be nuolatosLondonas, 
pasįtarim'ų,, mažai . yra 

pasičkęš. -Italija ir Vokietija 
reikalauja bendro ir griežto 
visų valstybių veikimo, jei iš
kiltų naujas incidentas, pana
šus į tą, kokis įvyko su laivu 
Deutschland. Anglija ir Fran- 
cija sutiko įspėti Ispaniją ne
liesti internacionalinio patro
liaus laivų, bet nesutinka le
galizuoti kruvinas atgiežas ir 
bombardavimus Ispanijos mie
stų.

Italija skelbia žuvu
sius Ispanijoje 

italus

RYMAS, birž. 2. — Vokie
tijos karo ministeris field mar
šalas von Blomberg atskrido į 
Rymą pasitarti su Mussolini 
dėl bendro veikimo prieš Ispa
niją. Jis atsivežęs vėliausias 
Hitlerio instrukcijas Ispanijos 
klausimu dėl paskiausių inci
dentų.

Sprendžiama, kad Mussolini 
stos už ginkluotą intervenciją 
Ispanijoje.
VOKIEČIAI IR ITALAI BUK

NORĮ KRAUSTYTIS Iš 
ISPANIJOS.

PARYŽIUS, birž. 2. — Iš
ėmus žinias iš Vokietijos apie 
pasiuntimą naujų karo laivų į 
Viduržemio jurą, kitos žinios 
yra labiau raminančios ir ma
žinančios tą • internacionalinių 
santykių įtempimą, kuris pasi
darė po Deutschland ir Alme
ria incidentų.

Dabar Anglija 
gas sugrąžinti 
komitetą Italiją
Tas pastangas remia ir Fran- 
cija.

Franci ja mano, kad nė Vo
kietija, ne Italija jau nebeno
ri giliau klimpti į Ispaniją. Dąr 
pernai Vokietija labai norėjo *nautų Japonijos interesams.

RYMAS, birž. 2. — Oficia- 
lė žinių agentūra paskelbė, kad 
užimant Malagą, Ispanijoje, žu
vo 62 Italijos kareiviai.

Paskelbdama savo nuosto
lius Ispanijoje, Italija keičia 
savo nusistatymą ir atvirai pri- 
sipažysta dalyvaujanti Ispani
jos civiliame kare.

Chamberlain atsiža 
dėjo savo taksų 

plano

deda pastan- 
į neutraliteto 
ir Vokietijų.

NAUJAS PREMJERAS — Anglijos premjerui Stan
ley BaldwinTii pasitraukus iš valdžios,, jo vietą užėmė 
Neville Chamberlain, iki to laiko buvęs iždo kancleris. 
Paveikslas pairodo naujį premjerą su žmona. Jis yra 
konservatorių partijos vadas.

Vatikanas ir Vokie
tija atšaukė savo 

atstovus
Einama prie pilno nutraukimo 

diplomatinių ryšių \ tarp Va
tikano ir nacių.

RYMAS, birž. 2. Vatika
nas veik visai nutraukė diplo
matinius ryšius su Vokietija, 
atšaukdamas iš Berlyno papos 
nuncijų.

Tą patį padarė ir Vokietija, 
atšaukdama savo ambasadorių 
Vatikane. ,

Abi šalys vieton Atšauktų 
atstovų paliko tik charge 
d’affaires.

Vatikanas prisipažysta, kad 
tai yra pusiau nutraukimas di
plomatinių ryšių ir jis nepa
lankiai , atsiliepsiąs į visos Eu
ropos gyvenimą.

Sutrukimas diplomatinių ry
šių įvyko po Vokietijos pro
testo prieš kardinolo Munde- 
lein kalbą, kurioj buvo kriti
kuojama nacių valdžia. Vokie
tija reikalavo atsiprašymo, bet 
Vatikanas nesutiko . atsipraši
nėti nacius.

Anglijos premieras Ne- 
Chamberlain, pataikauda- 
savo partijai, jau atsiža- 
savo plano apdėti taksais

LONDONAS, birž. 2.—NaU- 
jasis 
ville 
mas 
dėjo
padidėjusius pelnus, kuriub jis 
savo- laiku buvo sukėlęs sensa
ciją ir iššaukęs tarp turtuolių 
susirūpinimą.

Japonija kuria faši 
štų partiją Man- 

furijoje

Amelia Earhart at
skrido j Veriezuelą

Į EISIĄ 65 FAN 
STEEL DARBI 

' NINKUS
WAUKEGAN, III., birž. 2.— 

šiandie prasidėjo nagrinėjimas 
bylos 65 darbininkų Fansteel 
Metallurgical Corp., North Chi
cago, kurie pernai buvo pa
skelbę sėdėjimo streiką, 
/ra teisiami sulaužymą 
■ndžionkšino, įsakiusio 
įpleisti dirbtuvę.

Teisiamieji nesutiko
prieš teisėją Dady, kuris išda
vė prieš juos indžionkšiną ir 
todėl jų bylą nagrinėja teisė
jas Forby iš Zion.

Tarp teisiamųjų yra ir uni
jos organizatorius Adelman.

Jie 
teismo 
jiems

stoti

Prisipažino davęs 
kyšius teisiamam 

politikieriui
CHICAGO. — ‘Advokatas 

Frank L. Tuttle, Dės Plaines

Nauji smarkus mu 
šiai prie Madrido
MADRIDAS, birž. 2.—Smar

kus mušis ištiko prie karališ
kų rūmų La Granja, į šiaur
vakarius nuo Madrido, kur su
kilėliai yra gerai įsitvirtinę, o 
dabar į ten atsigabeno ir di
desnę kariuomenę.

Sukilėlių lėktuvai bombar
davo civilį airportą, kuris jau 
kelintas mėnuo yra apleistas 
ir todėl negalėjo padaryti 
dėsnių nuostolių.

Mirė 114 metų 
senutė

di-

birž. 
ligo- 

ninėj, išgulėjusi' joj du mėner 
sius, mirė Mrs. Mary (Aunt 
Mary) Asay, kuri sakėsi esan
ti 114 metų amžiaus.

MOUNT HOLLY, N. J., 
— Burlington kauntės

B LIETUVOS
Daug baigusių įie 

mos Žemes 
mokyklas

10

KAUNAS. — Mokslas žie
mos žemės ūkio mokyklose te
trunka tik 5 žiemos mėnesius
— nuo lapkričio iki balandžio 
mėnesio, žemės Ūkio Rūmų 
mokyklų yra 13 ir privatinių
— 6. šį pavasarį žiemos že
mės ūkio mokyklas baigė 288 
vyrai ir 62 mergaitės, iš viso 
290 mokinių. Privatįnes moky
klas baigė 24 vyrai ir 131 mer
gaitė, iš viso 155 mokiniai. 
Tuo budu visas žiemos žemės 
ūkio mokyklas šį pavasarį bai
gė 252 vyrai ir 193 mergaitės, 
iš viso 445 mokiniai.

Taikos plieno darbi
ninkų streike dar 

nematyti
. CHICAGO,/-v- Nors trijų ne- 

priklausoihįr geležies ir plieno 
kompanijų darbininkų streikas 
tęsiasi ; jau savaitę laiko, te
Čiaus thikos dar neužmatyti, 
nes kompanijos apie taiką ne
nori ir kalbėti. ? •

Ypač taikai priešinasi Re
public Steel Corp., prie kurios 
Jiejyklos South Chicagoj perei
tą. sekmadienį įvyko kruvinas 
susirėmimas, kuriame šeši 
streikieriai liko užmušti ir ar
ti 100 sužeista.

1 Dabar ji savo liejyklas tie
sia spigliuotomis vielomis, o 
pačias liejyklas saugo arti 1,- 
000 Chicagos? policistų, visuo
met pasiruošusių pulti strei- 
kierius ir suruošti naują sker- 
dynę.

deraliniame teisme davęs $60,- 
000 kyšį savo teisiamam drau
gui William H. Malone, buvu
siam Illinois taksų komisijos 
pirmininkui..

Tuttle prisipažinimu, jis per 
’.elis metus buvo Pullman ir 
North Shore Gas Co. taksų 
advokatu. Iš jų jis gavęs $70,- 
000 algos, bet $60,000 atidavęs 
taksų- komisijos pirmininkui 
Malone,^ pastarąjam' visuomet 
nustatant kyšio sumą. Kyšis 
visuomet ’ btiVoi duodamas gry
nais pinigais ir stambiomis su
momis. /

Malone yra teisiamas betgi 
ie už kyšių ėmimą, o už nu- 
sukimą federalinei valdžiai virš 
$59,000 pajamų taksų.

KANSAS CITY, Mo., birž. 
2. — Dar penki politikieriai li
ko nuteisti kalėj iman iki pen
kių metų už suktybes perei
tuose rinkimuose.

4 žmonės užmušti
BELLEVILLE, III., birž. 2. 

— Keturi žmonės liko užmuš
ti ir du sunkiai sužeisti, auto- 

I mobiliui įvažiavus į troką. Ne
laimė atsitiko už 6 mylių į va
karus nuo Belleville.

Šiandie ex-karaliaus 
ir Mrs. Wallis War- 

field vedybos

2.—Pan- 
praneša, 

Amelia

MIAMI, Fla., birž.
American Airways 
kad garsioji lakūnė 
Earhart, kuri skrenda apie pa
saulį “tik dėl smagumo”, šian
die padarė antrą šuolį savo 
kelionėj, atskrisdąma iš San 
Juan, Puerto Rico saloj, į Ca- 
rįpito, Venezueloj. Iš ten vei
kiausia rytoj ji išskris į Holan- 
dijos Guiana, o tada skris 
Braziliją.

MUKDENAS, birž. 2. — Ja- 
ponai pradėjo organizuoti Ma'n- 
žurijoje fašistinę partiją Con- 
cotdia, į kurią verčia rašytis 
visus gyventojus ir kuri tar-

Plungėje griaus 
lūšnas

Atstovų butas pri
ėmė šelpimo bilių
WASHINGTON, birž. 2. — 

Atstovų butas pereitą vakarą 
triukšmingame posėdyje pri
ėmė bilių, kuriuo paskiriama 
$1,500,000,000 bedarbių šelpi
mui ir pašelpų darbams.

PLUNGĖ. — Plungėje Da
riaus—Girėno g-vėje, kuri’ ei
na į geležinkelio stotį, yra pri
statyta įvairių pakrypusių lau
žų, kurie gadina ir miesto vaiz
dą ir gaisro atžvilgiu yra la
bai pavojingos. Jau visa eilė 
tokių lūšnų yra nugriauta ir 
daug paskirta griauti, bet dar 
daug yra kurias artimiausioje 
ateityje reiktų nugriauti.

Paskutiniu metu Plungėje 
įsigalėjo, bjaurus- dalykas, nes 
kai tik koks ■• laužas paskiria
mas griauti, tuoj jis ir užside
ga, ir gaisras gresia visam 
^miestui. Dabar, kaip teko pa
tirti, draudimo įstaigos žada 
paskirtiems griauti trobesiams 

^nuimti draudimą ir tuo bus pa
šalinti gaisrai.

Skundžia Fordą NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS

Dėl Hindenburgo 
sprogimo kalti

— žydai

Sudužo pristatinė 
jęs streiklaužiams 
maistą lėktuvas

CLEVELAND, O., birž. 2. 
— Republic Steel Corp. lėktu
vas, kuris pristatinėdavo mai
stą liejykloj užsidariusiems 
streiklaužiams, šiandie 
nusileisdamas liejyklos

Liejyklos manažeris 
Flynn tvirtina, kad už
šią avariją yra kalti streikie-» 
riai, nes jie šaudydami ir mė
tydami plytas taip įbauginę la
kūną, jog jis nusileisdamas už
kabinęs vagonus. Lakūnas iš
likęs < nesužeistas.

sudužo 
kieme.
Frank
įvyku-

a

BERLYNAS, birž. 2.—Anti
semitų organas Der Štuermer 
-paskelbė, kad ir dėl zeppelino 
Hindehburg sprogimo esą kilo
ti 'žydai. Tą jis sprendžia iš 
degančio zeppelino durnų.

!fcs
Chięagai ir apięlinkei fede- 

t alio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, mažą permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 60°.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:19

WASHING<TON, birž. 2. — 
Automobilių darbininkų unija 
paskelbė, kad ji apskundė Ford 
-Motor Co. darbo santykių ta
rybai. Skunde paduodama 150 
atsitikimų, kur Fordas sulau
žė darbo santykių aktą.

KIDULIAI, šakių ap. — Ge
gužės 5 d., Bunikių km. gyv. 
Pranui Totoraičiui minant li
nus, linminė mašina sulaužė 
dešinę ranką, iki peties. Ne
laimingasis tuojau buvo išvež
tas į Jurbarką, pas gydytoją 
ir paskui iš čia paskubomis iš
vežė į Kauną.

MONTS, Francijoj, birž. 2. 
— Rytoj Windsor kunigaikš
tis (ex-karalius Edvąrdas) “ne- 
atmezgamu mazgu” bus suriš
tas su amerikiete Mrs. Wallis 
Warfield (Simpsoniene), dėl 
kurios jis atsižadėjo ir Angli
jos sosto.

Toms vedyboms labai prie
šinosi Anglijos bažnyčia ir ne
sutiko duoti jiems . bažnytinio 
šliubo. Tečiaus iš Darlington, 
Yorkshire, Anglijos, atvyko 
kovingas anglikonų kunigas R. 
Anderson Jardine, kuris ir be 
bažnyčios leidimo duosiąs jiems 
bažnytinį šliubą. Jis atvyko sa
vo noru, visai be prašymo 
jaunavedžių, ' nes jis verčiau 
mirsiąs, negu matysiąs savo 
karalių apsivedant be bažny
čios.

Vedybos pirmiausia bus ci- 
vilės. Jos įvyks Chateau de 
Cande dvare 11:30 vai. ryto, 
šliuką duos Monts meras Char
les 'Mercier.

Po civilių vedybų tuoj aus 
įvyks ir bažnytinės vedybos, 
solemnizuo j ant kun. Jardine, 
kuris neprašęs ir negavęs sa
vo bažnyčios vyriausybės leidi
mo, bet esą vaduojasi vien* sa
vo sąžine.

Vedybų iškilmėse dalyvaus 
tik būrelis pačių artimiausių 
jaunavetĮžiųč draugų, daugiau
sia amerikiečių, nes Anglijos 
didžiūnams ir valdžios nariams dys vien moterys, kurios lai- penkis politikierius rado kal- 
yra uždrausta savo buvusio mėjo vakarykščius rinkimus, tus už suktybes pereituose rin- 
karaliaus vedybose dalyvauti. Nė vienas vyras nepraėjo.

PATERSON, N. J., birž. 2. 
— Ištikusiame tarp Little 
Falls Laundry, artimame Little 
Falls miestelyje, streiklaužių ir 
streikierių susirėmime apie 20 
žmonių liko sužeista ir sudau
žyta daug automobilių, kuriais 
streiklaužiai buvo gabenami į’ 
skalbyklą.

PARYŽIUS, birž. 2.—Fran
ci j a, negalėdama gauti iš Is
panijos .pyrito, kuris yra rei
kalingas amunicijos gamyboje, 
jo pavadavimui gaus iš Itali
jos sUlfurį.

NEW YORK, birž. 2.—Gar
sus St. Louis Cardinals “pit- 
čeris” Dizzy Dean liko suspen
duotas nerybotam laikui už ne
tinkamą besbolo žaidėjui elge
sį.

NELAIMINGAI ŽUVO 
VAIKAS

MAŽEIKIAI. — Ne per se
nai Mažeikių stoties svėrėjo 
Bernoto 2j/ž metų sūnelis žai
dė prie namų su kitais dides
niais vaikais. Didesnieji įėjo į 
kambarį. Motina jų paklausė: 
— “Kur Juozukas? O tie sa
ko: “Lauke paliko”. Motina 
pradėjo jo ieškoti. Netoli na
mų buvo duobė, kurioj ir rado 
įkritusį ir prigėrusį savo kū
dikį.

Apskr. s-be pradėjo statyti 
naują ligoninę.

Statybą paėmė iš varžyty
nių vienas kauniškis rangovas. 
Prie statybos gavo darbo apie 

i 25 darbininkų ir keletas veži-

BERLYNAS, birž. 2. — Trys 
katalikų svietiški broliai^ bu
vęs vienuolis ir kapelionas Ii- „ ____ _
ko nuteisti kalėjiman. nuo 1$ parbininkams temoka po 
mėn. iki 4 metų už tvirkinimą ct už V£j 
vaikų. . 

FRIENDLY, W. Va., birž. 2 ŠANSAS CITY, Mo., birž. 
— šį Ohio paupio miestelį vai- 2. <-r Federalinis jury dar

kimuose.
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NUSIŽUDB ATĖJĘS PAS SAVO DRAUGĄ- — 
LIETUVAITĖ LAIMĖJO STIPENDIJĄ. — 
PARENGIMAI. — LIGOS. — PRADEDA 
PEŠTIS. — TRIJŲ SUSIVIENIJIMO KUO 
PU PIKNIKAS. — BAUDŽIA' SA'LIUNI- 
NINKUS. — NUBAUDĖ ŠMUGELNIN- 
KUS. — PER VIENUS METUS NET PEN
KIS KARTUS APSIVEDĖ
SAVO VAIKĄ. — KONFISKAVO LIETU
VIŠKĄ. KRUPNIKĄ^ — MIRĖ KELI LIE: 
TUVIAI. — LIGONINES DARBININ
KAMS PAKELĖ ALGAS.

NUŽUDĖ

už-
ne-

vėl 
stipendiją muzikos 

tęsti. Ji lanko Oberiih 
konservatoriją ir yra 
kaip viena gabiausių

Nusižudė
šiomis dienomis vienas mies

to darbininkas užėjo savo, drau-r 
go aplankyti. Kiek pabuvo j 
jis staiga išbėgo j gatvę ir par 
leido kulką sau į kaktą. Sudri
bo ant žemės be sąmones, ir 
netrukus pajunku.

I

Nelaimės sw automobilius 
didėja į

Clevelandd gatveše dėl nelai
mių su automobiliais jau žuvo 
83 žmonės. Pėrnai per tą patį; 
laikctarpį automobilių buvo 
mušta 79 žmonių. Vadinasi, 
laimes vis didėja.

P-lė želvis laimėjo 
stipendją.

Lietuvaitė Anne želvis 
laimėjo 
mokslui 
muzikos 
laikoma
studenčių.

P-lė želvis jau yra dalyvavu
si ir ke iuoae lietuvių parengi
muose.

Pasilinksminimo vakarai.
Lietuvių Pil ečių K ubas 

penktadieniais rengia savotiš
kas vakaruškas. Be. to^ j kurie 
turi laimikį, tai cĮąr gąų^\,ir. 
dovanų. / J H

Vakarai p?rena smagiai i’ 
draugiškoje n uotą kojė. Tad 
kurie turite aitliekamo laiko, tai 
kartk r ė.ris aplankykite klu
bo parengimus.

Gera vieta piknikams
T. Neura sako, jog jo fa r na 

esanti visai gera vieta pikni
kams. Yra įrengtas gražus pl- 
vilionis šokisms, o privažiavi
mas tikrai patogus. Mat, eina 
geras kelias.

Serga kuojos< nariai
Sthsyš Čeratuka, SLA’ 136 

kuopos pirminihkas,, labai susi
rūpino, nes. pastaruoju’ laiku 
susirgo keli gori, kuopos veikė
jai. štai kuopos raštininkas- Jo1 
naitis atsidūrė net ligoninėje. 
Jis serga gana, rimtai.. Jau gsA 
rokas- laikas - kai£ ■> nesve.kauj a • 
ir kitas. kuopos 'veikėjas, p-as 
Alekna. Yra ir daugiau kuopo
je narių, kuria* serga. Kai ku
rie c jų, turejp.net operacijai, pa
siduoti. -
, Linkiu visiems greit pasveik
ti, nes*kuopait geri.veikėjai y a 
reikalingi.

Nebeišsitenka
Teko iš' gana patikimų šaltis 

nių nugirsti, kad’ Lietuvių KuL 
iuros Darželio vadovybėje pra
deda pasireikšti trynimasi.

Darželio vadovybėje daugiau
sia yra įsigalėję katalikai if 
dirvininkai. Savo laiku p. Kar
pius labai mėgdavo pasigirti, 
kad didžiausias: kreditas dėl 
darželio įrengimo* priklausąs 
jam; Žinoma^ tai i neatiitinka- tie
sos,- nes darželio* įrengifnas yra 
visų* Gievelando:lietuvių nuopel
nas, u .

Dabartiniu 1 ik u darželo są
jungos vadovybėje v stovi ' dau- 
gia usi a kata Ii kišk ų draugi j ų at
stovai. Na, o kiėno galia; to ir 
valia. Vadinasi, jie praveda to
kius tarimus) kokie jiems pa
tinka.. -

Dėei tokio katalikų • jsiga’ ėj L 
mo kai kurie politikieriai ’ reiš
kia baimės. Mat; dalykas tas, 
kad •. jie bijosi, jog netrukus ga- 
i visiškai - įtakos netekti.

Šiaip ar taip,- butų kur ka$; 
sveikiau, jei* grynai į kulturiš- 
kus reikalus politika nebūtų ki
šama..

Trijų kuopų piknikas
SLA 136, 362 ir 198 kuopos 

liepos 4 d,, rengia Bendrą pik
niką; kuris įvyks 124b Ridge 
Rcad1 (Wicklrffe,- Ohio)'.

Reikia tikrai tikėtis,.jog pikr 
Pikas bus- linksmas ir sėkmih- 
gas. Patartina visiems iš> anks
to įsigyti tikietėlius, kurie at
sieina tik p6 du centus. Kurie 
turės laimikį,, tai grįš' namo su 
dovanomis. Numatoma-yra gra
ži’ dėVana)

Rengėjai prašo' kitas; orgahi- 
zacijas-,. kad tą dieną nerengtų 
piknikų!

! Oblava
Valštijbs ir miesto policija 

pradėjo oBlavą (guitynes). Bū
tent, ji areštuoja tuos saliunin- 
kusį kurie sekmadieniais- pąr- 
davinūja degtinę (įstatymai 
draudžia, sekmadieniais dėgtiįnę 
pardAviilėti) . Per Vieną tik* die
ną (geg. 16)Milto areštuoti 53 
saliuninkai. Beveik visi jie tu
rėjo* pasimokėti pinigines bau-

Prieš

■ Tai pirmas įspėjimas. Jei jie 
nusikals antrų kartąf tai gal 
neteks ir laisniųr

Stisitaikė
WARREN, Ohio.

kiek laiko; buvo sustreikavę 
Pėerless elektros kompanijos 
darbininkai. Jie paskelbė sėdė
jimo. Streiką, kuris truko de
šimt dienų. Dabar streikas jau 
Jiko- likviduotas ir darbininkai 
^rįžo į darbą.

Negaliriušitdrti
John. J: Boyle, apskrities iž

dininkas,, dar vis .negali nusitar
ti1 ir nusispręsti dėl kandidata
vimo į majorus. Vadinasi, jis 
vis dar tebesvyruoja.

Dalykas tbk$, kad draugai 
spiria jį kandidatuoti, bet' jis* 
pats nelabai pasitiki,, jog galės 
laimėti. (

■I.ui ifEMįi.il-" li

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ

i - T n’*/ • - „

1 ■ NORTHAVENUE.. O BAl*^ "
TURKISH—RUSSIAN

Vienintelė garo pirtis Chiėagoję.. 
Atdara kasdien dėl moterų ir/vyrų*' 

2039-41 WEST NOlttH AVĖ;
Prie Milwaūk‘ėe- irr Daven 'Ave! “L”

Telefonas Humboldt 7276

j.

Čeverykų Taisymas
* Vyriškų, Mot etiškų,' Vaikų 

“Ąžuoliniai*’ puspadžiai
“PRISIUVAMI 43c
3MB So. Halsted St

s

'5

Uždarys tiltų
Jau galutinai liko nuspręsta 

apie vidurvasarį rfiįli Leve! til
tą j uždaryti. TLtas bus uždary
tas dėlėi to, k'A'd reikia būtinai 
jiš sutaisyti.. Didžiųjų -ežerų’ 
parodos rengėjai labai priešino
si*. tilto uždarymui,* tačiau- nie
ko nelaimėjo;

(Tasai ant’ 3-čio pusL)' c
■■ i >■

Pataisyk Sloga to 
, RYNAS DABAR 
Pašauk mus dėh dykai apskaitli'avi- 
mxįt metai patyrimo.-' Blekorius if. 

stogų dengėjai
I IlBonaB Rbofiiig Cėi 

3756WALDACE STREET 
Tėb BOULĖVARD 0250

, „Į.,,- jari,.!.,.... . , ,■

SKAUSMAI.
Ulčėriai,^. Rakštys ir/ Gazai Išgy- 

ddtosi į; d]į l^i 4" mėnesių. 
JU’Vkfcnig sbd^. toūcin' ar įšvirški^ 
; mas nevartojama.

1

i

■■

DR. A. F. NEMIRO 
i Klinika Dykai 
:Nųo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt'" už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 

.gydamas akių,.ausų,nosies ir ger- 
v klės,

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 
> 9 p' m i

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St.

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidtirmiesčid ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS

Miešto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SI.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8?30

Tei.’ Boulėvard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais - 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Pitone Ganai 6122

['ė

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT
Sąlygos I SAVAITĘ

i DR. O’CONNELL

ULCERIU SPECIALISTAS 
1602 Weėt 55th Stteet 

Prospėct 7474*
Valandos 10t' M Mf iki 9 P. M.

N........ .... ............  I.. ............... -

į Prospect
i 1
iiivr»TiiiiįiWiiĮjiMįiirįiimijii' i-Į-.r• h

1

MėAthiarketŠr Roė*raing: 
Ilouses, Beaiity Shops, Ręstnurau
tam, etčk į ’ ..V ■

€&A įį 24^ Vaiandhs
ILDINOIŠ I)ISCOUkT CO.

. 16; Clark; Strėėt.
| PT16tw STATE 4r893 Atstovui

............ . ..

■v 135 SI). STATE ST.
___________________________________ . I -

ĮBO N. Cl»rk St. M»BI»on St. 
f 3 J5 S?4!?*® Grovt ____ -- ------- --- 400i MadHon St.2 MUvaukee AV. 0204 Š. Halsted St. 

4S0> Irvlng Park 3224 Mddfson St. 
BVBS. TILI. V — CLOSED SUNDAT

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westen» 
Avė., 2hd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o d u massage 
elčctriė t r e a t - 
meht ir magrie- 
tic blankets ir tt

Į. Moterims ir mer- 
t ginoms patari

mai dovanai.

[§ B Ofisai;
?Parkrails toto fbrriičiiis, pianus ir

3406 SOIITH
HALSTED S

v i tokius rakandas bpi; štorus> 
irti: - ar f olb

Į 69211 SOUTH 
___ P' ST,f WEŠT®RN:AVEi 

Vfcfr'fe 3468 Į Hėmtočlf 564^

t

' kemkitė tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

SENMUS1A IR DIDŽIAUSIA
• LAfbbMMo IŠTAIGA»•

1‘

i

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADV0KA1AS- 

Telephone: Boulėvard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell LL 
Tėlėphone: Rėpublič 9723

KL JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. •“ Tel. Yards 2516

A., A. SLAKIS
z ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai, 9 rvte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tėi. CENTRAL 1824 

‘į ■ Į—R
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 

Namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS • 

33 NO. LA SALLE STREE1 
b-tos lubos

Marauette Park Ofisas: 
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Telėfonas PROspeėt 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais n no 
7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 i 
Sėredornis ir nedčl; pagal sutarti 
Rez.6681 So. Caiifotauu Avenue

Telefonas Republic 7868

Tėl.. Offfte Wetitworth 6330 
Rež; Hyde Park 3395

Dr.. Susann
M (Herų ir vaiku. IHfu gydytoja

Isted St 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. rak 

išskyrus sered >mis ir subatomis.

6900 Sb.

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

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

Ofiso lel.: Douievard 782U 
Namų Tei.: Pfospecc 1930

Ofišo Tei. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
< Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezidencija

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutari j.

Tel.CLNtral lb4ft 8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

AKIU SPECIALISTU
Pitone Boulėvard 7042

DENTISTAS
4615 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandas nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

O 3 ' -' : < H ■# * v 'JJohn F. Etideikissz
EAipOTUVIŲ DIREKTORIUS O O

1SBULANCE C 2
. ■■ .- ^PATARNAVIMAS ......... - X 9
- - iDIENĄ IR NAKTJi. . X f)

TAROS 1741-1742 R 9

v

4605-07 ŠO. Hei'mitag'e Avė. X
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. HAl-AYĖTTE' 0727/: X

T Iaz i koplyčios visose V; —9 jy Chicagos dalyse'

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
jrumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale 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 
b6 akintų. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard' 7589.

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*

, , ^Ki^jLaetuyiaj1 Daktarą. .
Tel. Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 

Ofise/ valančios:J riub 2 iki 4, nuo 5. 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10-įki 12 a.m 

DR. S. NAIVĖLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

C61CAG0, II.L. ■

Balta ir spalvota maleva 98c

Grindų* maleva, gal

Sienoms popiera, visokia, 5C 
rol. '

Varnish. romuvai, gal. . 79ėi
$1.85

*

EDWARD STANKIEWICH
Paintš, Brushes,- Wall Paper, Glass, Electrical' 

and Plumbing Supplies ’
1747 W. 47th St, Tei. Boulėvard 1211

. .................... .n > i ii i i i i> ii ■ • ■■ i ,i m ui,, i ■ r - ,■ ■ n iiirf

. PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos vra pilni kaštai finansavimui jusu vartoto, karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą, čia įs
kaitoma plati apdraudė—tarp kitko iri dėl susidaužymo 
įvykių.

Nemokėtas
, Balansas

$156.00 •
200.00
256.00
300 00

k 350.00 >
37O.0O-

* 400.00

Kodėl, Mokėt Kitur Bangiau???
: Pirkit: garantus tą GoodMll vartotu klatų čia siėmis

ŽEMOMIS' RATdMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 

806 W. 31st Street Tel; Victory 1696
CH1CAGO. ILLINOIS • ,

.......... III iiii iiii-miW‘>*ĮffĮĮ> įyn’i ir n

Kaštai 
12 mėnesių

12 
Notų

Kastai 
13 mėnesių.

18' 
mėnesių

$34.20 815.3H.
44.68 20.39'
48.56 24.88
50.04 29.17 69.44 2084
50.56 34.24 75,52. 24.20

■ 50.72 35.06' 75.68' 24.76
'52.28 37X19 79.52 - 26;64!

(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČlt,’.
galite gauti apdraudos 

polisus

APDRAUSTI:
•* Gyvastį *

j nuo Ugnies- 
5 nuo Vagių
“ > nuo Langų išdaužymd

AUTOMOBILISTAI c

.Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo siižei-l 
dimo ar užmušimo žnio-i 
gaus. NtiO stldaužyfno kD

• to autOrnobiliaus. Nuo 
sudaužymo saYo automo-i

• IJiliauš. Galite gauti boii- 
dsą (kauciją) iki $590,00,

:kuri«tirika visoje Anieri- 
; koje ir dhu^ kitokių rų-
• šių apdraudas. \

t

Ii

*

f
>

I 
į

Klausykite musų Liėtfrvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
valJ vakafot iš W.H<F.C.' stoties (1420 ‘ K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

............... H H Į iii.l«.-M..uįĮ.ii^ii|iyi ;*u^irii Hi.įiiįfOini^iiA, i , G i' 1 i i m , , n  .............
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Laidotuvių Direktoriai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON ’ 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—A8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus.

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

NARIAI 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių I 

' Laidotuvių ' 
i Direktoriui 
■ Asociacijos

Ambulance 
Patbrnavi- 

L mas Dieną 
1: ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. M A ŽEIKA .
į 3319; Tlituanipa Avenue t Phone Yards 1138

L i į j. LIULEVIčIUS
t 4#4Š $o. Caiifornia Aveniue Phorie Lafhycttfe 3572
t —i—-———;— ----------------- ...... ---------------------------------------------—

į A*. MASALSKIS
F 3307 liitGėniča Avenue Phone Boulėvard 4139

| - Al* PETKUS
p 1410’Sbrith 49lli*Gourt Cicero' Phone Cicero 2109

P. Ji RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulėvard' 408D-

n

E Ji ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulėvard 5203

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVesl 35th Stfeet 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NedėKomiš pagal sutartį.

LIETIMAI
8

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEO 

10 N. BROADWAY, Melrose Pa>k. 
Valandos nuo 10 iki 12 - dieną ir 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
Phone Mayvood 21.

GYDYTOJAI IR DANTISTAI' 
Amerikos LiėtUvių Daktarų 

,_____ Draugijofii Nariai ____
Phone Hemlock 2061:

DR. JOSEPH KEELA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

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

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

Tėl. Seeley. 73Š0
Namų telefonas1 Bfuhswick 0597

DR. V. Av ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • ' . r • -

Vahindės nito 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulėvard 1401

9

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
. įkerai lietuviams žinomas per 81 
inetus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.
• Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędus 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. Canab3110
Rezidencijos telefonai:

Superior * 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avc 
2-ros lubos 

CHICAGO? 1LL.
OFISO ' VALANDOS:

.. n .11 .V.. į 1,

* ;

i

.•.■.....i ..y -•u i

S.M.SKUDAS
718 West l?th Street • . Pliene Monroe 3377 

'.'/i ‘■Tlii* *' į-y*.'-/?--1-* ■ .--į-i-T '     ' ...    

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

DR. I. L MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

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

r
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nUo T iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotum nuo 10 iki 12 
valandai dieną.-

Phone MIDtfAY 2880

N ; ; ' LACHAAVICZ IR SŪNŪS
L 2314 West 23rd Place , Phone Canal 2515
k ĮOSth , .-fel... J2Z0

R /■ JUOZAPAS EUPEIKIS IR TĖVAS -
4704 Sox AVėstern Avė.'? % Phone Virginia-0883

Dr. C. J. Svenciskaf
DENTISTAS

OFISO VALANDOS^ 10 v. r. iki v 
vai. vakaro. Treč ir sekm. paga» 

susitarimą.
4.300 S. FA4RFTEDD AVĖ.

Tėkfdnas LAFAYETTĘ 8016

TėlėfonaS Yards 0994

Dh Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Ręst Telephone PLAZA 2400

parsinkftes %nose
4t

' -a 'a-2 U 7-^1 “V.; “ *^5^ 4 u .<■ t> . ’u Y’Ą.-Vi J- '.

turejp.net
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CLEVELANO ir OHIO ŽINIOS
Šiandien : A CrvliAa Pažįstami esate kviečiami da- bianaien a. y*ypes lyvautt vakarėlis prasidės apie 
Išleistuvių Vakarėlis.^ vai. vakaro.

Budriko Programas
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Nubaudė šmugelninkus
Maxie Dimond ir Louis Roth- 

kopf bei keli ją sėbrai liko teis
mo nubausti už alkoholio šmu- 
geliavimą ir laikymą gemble- 
riavimo įstaigų. Kadangi teis
mas rado juos kaltus, tai kiek
vienam jų gresia penki metai 
kalėjimo ir $10,000 baudoj.

Visi nuteistieji apeliavo į 
aukštesnį teismą, bet daugelis 
mano, jog ir ten sprendimas 
bus patvirtintas.

Apskaičiuojama, kad tų šmu- 
gelninkų metinė apyvarta alko
holiu siekusi vieną milijoną do
lerių.

Saldainių darbininkai 
laimėjo streiką

AKRON, Ohio. — Prieš kiek 
laiko Akron Candy kompanijo
je buvo kilęs streikas, kuris 
truko apie dvi savaites.

Iš pradžių kompanija griež
tai atmetė darbininkų reikala
vimus, bet vėliau pasidarė su- 
kalbamesnė ir sutiko pakelti al
gas.

Smarkus lenkas
SANDUSKY, Ohio. — šio

mis dienomis čia liko areštuo
tas vienas lenkas, kuris yra’ 
kaltinamas daugpatyste. Jau 
liko susekta, kad per vienus tik j 
metus jis net penkis kartus 
apsivedęs.

Tas smarkusis lenkas per 
paskutinius penkerius metus 
jokio darbo nedirbęs. Teisme 
jis aiškinosi, jog dirbti jam ne
reikėję, nes moterys jį maiti
nusios.

Teisėjas nebaudė tą smarkų 
lenką keturiais metais kalėji
mo.

Nužudė savo vaiką ...
J/1'Jacobson užmušė , Jsavo 

vaiką, kuris atsisakė kažkokį 
maistą valgyti. Teisme Jacob- 
son visą kaltę vertė ant alko- 
holiaus: girdi, jei nebūčiau bu
vęs girtas, tai to baisaus nusi
kaltimo nebūčiau papildęs.

Labai galimas daiktas, jog 
to nebūtų padaręs. Bet kas pa
daryta, tai padaryta, ir čia jo
kie aimanavimai vaikui gyvy
bės nebegrąžins. O tuo tarpu 
už savo nusikaltimą jis turės 
atsakyti.

Konfiskavo lietuvišką 
krupniką

šiomis dienomis federalės 
valdžios agentai konfiskavo ke
letą dešimčių “keisų” krupni
ko, kuris nelegališkai yra par
davinėjimas vietos lietuviams.

Kadangi pastaruoju laiku 
valdžia pradėjo smarkiai imti 
į nagą visus tuos, kurie nele
gališkai pardavinėja alkoholį, 
tai pateko į bėdą ir keli lietu
viai ?

Krupnikas, rodosi, buvo slap
ta gabenamas iš Pennsylvani- 
jos valstijos ir čia nelegališkai 
pardavinėjamas. Vadinasi, ne
buvo valdžiai mokami paskirti 
mokesčiai.

Apkraustė Šimkūną
Antanas Šimkūnas netoli nuo 

Bedfordo turi farmą, kurioje 
augina nemažai visokių paukš
čių. šiomis dienomis .piktada
riai išlaužė jo vištininko dtfris 
ir pavogė apie 40 vištų, žino
ma, visa tai atsitiko naktie* 
metu. \

Kadangi vištos dabartiniu 
laiku yra gana brangios, tai p. 
Šimkūnui liko padaryta pusė
tinai nuostolių.

Pakėlė algas
Miesto ligoninėje dirba apie 

trylika šimtų darbininkų, ku
riems šiomis dienomis liko pa
keltos algos, žinoma, pakėli
mas nevisus vienodai tepalietę: 
faktiškai daugiau pakelta tiems, 
kurie ir seniau daugiau gavo.

Nori i’giau prie lovio 
pasilikti

Miesto politikieriai labai su
sirūpino ... savo šiltomis viete
lėmis. Pavyzdžiui, prieš kiek 
laiko miesto tarybos nariai nu*- 
sibalsavo pasikelti sau algas 
iki $3,000 per metus (iki to jie 
gaudavo tik $1,800.

Kadangi jų algos dabar yra 
visai neblogos, tai jiems rupi 
kiek galima ilgiau prie lovio 
pasilikti. Dalykas tas, kad mie
sto tarybos nariai tik dviem 
metam tėra renkami. Tai labai 
trumpas laikas, kad butų ga
lima tinkamai praturtėti. To
dėl tarybininkai dabar sumanė 
tarnybos terminą pailginti. Bū
tent, pravesti tokį patvarky
mą, kad miesto tarybos nariai 
butų renkami keturiems me
tams.

Atsidarė didžiųjų ežerų 
paroda

Gegužės 29 d. atsidarė di
džiųjų ežerų paroda, kuri truks 
100 dienų. Į atidarymo cere
monijas buvo pasižadėję atvyk
ti daug aukštų valdininkų.

Mirimai
šiomis dienomis mirė Ro- 

muldas Bražinskas, sulaukęs 
56 metų amžiaus. Palaidotas 
liko su bažnytinėmis apeigomis. 
Velionis Clevelande išgyveno 
apie dvidešimt metų.

Mykolas Viknius mirė sulau
kęs 52 metų amžiaus (1569 E. 
41 St.). Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Paliko žmo-
ną ir penkis vaikus. Ameriko
je išgyveno 34 metus.

Margareta Rudzevičiutė mi
rė turėdama tik 19 metų am
žiaus. Palaidota gegulės 22 d. 
Ji buvo gimusi Clevelande.

Veronika Martinkevičienė 
mirė sulauktai 50 metų am
žiaus. Liko palaidota su baž
nytinėmis apeigomis.
• Mirė Uršulė Stepsienė, kuri 
buvo 43 metų amžiaus (7016

Pracitą sekmadienį m/o 7:30 
iki 8 vai. vakare, teko klausy
tis puikaus radio programų iš 
stoties WCFL, kurį patiekė 
Jos. F. Sudrik, Ine., 3417 So. 
Halsted Street.

Programas susidėjo iš gra
žių muzikos kurinių, kuriuos 
šauniai išpildė didžiulė Budriko 
radio orkestrą.

Šįvakar nuo 7 iki 8 vai., iš 
stoties WHFC irgi bus puikus 
dainų ir muzikos programas. 
Išgirsite kokius bar genda Bu- 
drikas turi šioje savaitėje, "šal
dytuvų, radio arba skalbyklų.

Klausykitės šių programų.
Muzikantas.

Klaidos Pataisymas
Naujienose nu‘m. 125 tilpo 

aprašymas “Nauja žvaigždė 
Matraco Sporte”, kuriaųie pa
sakyta, kad Vytautas Bancevi- 
čius paguldė Mingelą ir dar 
poras. Tą žinią p. Mingela pra
šė atšaukti, nes jis nesąs ne 
sykį su p. Bancevičiumi ritę- 
sis.

Kaliniai
“Zakliučionnyje” — lietuviš

kai, “Kaliniai” — tokia antra
šte šiuo laiku Sonotone teatre, 
Chicagoj, rodoma Sovietų Ru
sijos filmas. Siužetu filmui 
tarnauja kasimas kanalo tarp 
Baltosios ir Baltiko jurų. Fil
mo moralė yra esmėj sekama: 
kanalą kasė kaliniai, ir tas dar
bas turėjo svarbios reikšmės
pakėlimui jų pilietinės doro
vės, pataisai kalinių. Filmas, 
sakoma, esąs labai įdomus ir 
verta jis pamatyti. Rodymas 
jo Chicagoj tęsis visai neilgai, 
taigi pasiskubinkit atlankyt 
Sonotone teatrą tuojau.

Hecker Avė.). Ji taip pat liko 
palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis.

— Jonas Jarus.

Paveikslo “THE ELEPHANT BOY” rodymas GAR- 
RICK THEATRE prasideda birželio 4 d.

? ......— ' ...
MATĘRIOLAS NAMŲ STATYBAI I

Didelis pasirinkimas statymui namu, taisymui porčių, stogams popie- 
ra, rynos, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.

Viskas prieinama kaina. Kreipkitės:

M. ZOLP, Savininkė
3562 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. YARds 2576. Atdara vakarais ir nedeliomis.

SUSTOKIT IR 
PERSITIKRINKIT

GREENHOUSE OUTLET MARI
7200 SO. WESTERN AVĖ.

NEPAPRASTAI ŽEMOS KAINOS ŠIMTAMS SKIRTINGŲ 
RŲŠIŲ ŽYDINČIŲ AUGMENŲ

Petunijbs, Merigolds, Liepsnotės, Nastarnes, Našlaites,

Šiandien Sandaros svetainė- » ' ■
je (buvusiame Universal klu
be), 812 W. 33 St., įvyks p. 
Adomo Grybės išleistuvių va
karėlis.

Kaip jau buvo pranešta, p.' 
Grybe baigia Chicagos univer
sitetą* ir išvažiuoja į Lietuvą. 
Ta proga ir yra rengiamas tas 
vakarėlis. Bus gera vakarienė 
bei trumpa ir gyva progra
ma.

Visi p. Grybės draugai bei

Sovietų Rusijos Revoliucinis 
Eksperimentas Kriminologijoj 

“K A L I N I A I”
K. P. U. Vadovybėj

SONOTONE Va6„B ££n
Arti Wabash

Paprastom dienom 25c iki 2" 
—35c iki 6:30.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
Lafayette 7643

NAUJOS MADOS PERMANENT WAVE DABAR 
YRA PLAČIAI VARTOJAMA FRANCIOJE.

Kas atsineš šitą skelbimą, gaus Personality Perma- 
nent Wave už pusę kainos. 

ANNA VENCKAITĖ

2555 W. 47th St

moos
IR

V2

Pirkite tik
NORGE

IR BUKIT UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE
GERA ŠALDYMĄ

1— Žemesnė ^fdiliperatura išlaikys pi^dtlufdųs šviežiais 
■ nuo 2 iki 5 kartų ilgiau.
2— Dideshiš drėgnumas vidury palaikys tą natūralų

sultingumą. v
3— Notge kainos yra žemos. GALITE PIRKTI LENGVAIS

'IŠMOKĖJIMAIS.

pirkit malė- 
vas ir varni- 
Sj iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj 1 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes
gavom 16 Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo | iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES - 
čiausia 
waukee
atdara nedėlioj 10-1.

•eguliarės kainos

VARNIŠIAI »/3 IKI
Sherwin WiL 

liams trim Var
niais $2.25. Musų 

kaina -------

1,000 gaUonų trim 
Malevos. Galionas____

----------$1.25
$2.70 vertės visur Ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina.—--------- 50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva — J1.20

KRAUTU- 
A teiki t 1 ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuvė

PAINI EXCHANGE
2000 Mlhvaukee Avė.
0830 So. Halsted St.
2274 Ėlston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralie telefonas 

ARMitage 1440

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

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

• k visada pilnas
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.....
Varnish remover, gal......................
Grynas baltas enamel, gal. ...........

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

ir brangiau.

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDfiTf PINIGAI I ŠIĄ

... 97<t
950

$1.39

4<

SPULKĄ pereitais metais
UŽDIRBO .................. ..........

SI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING AŠSOČIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

JAU TURIME!
1938 metų ZENITU RADJŲŠAS pralenkė visus kitus. 

Ateikite, pamatykite, paklausykite.
Geriausi visame pasaulyje.

FUR4MITURE CO..JMC.
j 2310 West Roosevelt Road seeley 8760

II CHICAGO

Tomačių Plansai, etc. Taipgi daug rūšių krūmokšlių — 
border plants ■— nupigintomis kainomis.

Arba kęliaukite populiariais ekspresiniais laivais

* COLUMBUS

7 DIENOS Į iJETOVĄ 
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogių 
( Kelionę j Kauną.

HANSA • DEVTSCHLAND 
HAMBURG « NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pkgelbėsim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
O NORTH GERMAN LLOYD S

• 130 W* RANDOLPH ST., CHICAGO .

Reikalaukite DEGTINES

u:
STRA1GHT

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINft 
90°

MUTOft! i llj Ii 11R C D M PAN Y 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

VAISTUS, kuriuos GAMTA
PARŪPINO ■ "

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

ida Herb arbata.
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,SS
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

K



NAUJIENOS, Chieago, 111,

NAUJIENOS
, The LUhuanlan Daily Newa 
PtthlHhed Daily Except Snrtday by 
Che Lithuanian, Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Balgted Street
--'-y.... r-;- —

Šuhėctiptioh Rata:
18.00 liet jtar in Cariada
Š5.00 per yeėr dtttšide of Chicago
18.00 per year In Chicago

Secbhd Class &dtter
4 At the Post Office

Ėntered as f 
March 7th 1914 
of Chlchgo, III. under the act of 
March 8rd 1879.

|,l I < IMI .. .1 ' .i I. . ■■ —.................................... « , .

Naujiehog eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ffaujfenn Ben
drove, 1789 Š. Halsted Št.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

T T
Ketvirtadienis, birž. %

. ^8.00 
<4.00 
2.00 
1.50 

175

18c
75c

UtMkymB kaina:
Čhičagoje—paštu:

Metams -----
Pusei matų 
Trirhs mBhesiattia — 
Dviem mėnesiams te. 
Viėnam mėnesiui ...........

Chicagdje per išnešiotojus:
Viena kopijh --------- —
Savaitei ... 
Menesiui ...........

Suvienytose Valstijose, ne Chichfoj, 
paštu: > ,. <

Metams ------------ -------- |5.00
Pusėj inetų ------------- — 2.75
Trliils mėnesiams __ :---------  1.50
Pririetas mėnesiams  ............... l«00
Vienam mėnesiui .........................15
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams  _____________ $8.00
Pusei taetų  ___ _ 4.00
Trinia mėnešiAms . , 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu 'SU užsakymu.
■ ’ r i

?. .......

Plieno dirbtuvės apsiginklavusios
Republic Steel kdrpbi’ąėijos virširiirikai Viešai .priši- 

pažinb, kad t<5s frdfpamcijm dirbtuves turi ginkhį ir 
amunicijas sriiidiliUš, ir grasindami “pašaliniems origa- 
nizatoriairiš^j •parėiŠfeė; kad jiėriife ibtisią bloga patekti 
tarp dirbtuvės ir “mustį vybŲ”; .

Tos korporacijos pirmininkas; ^Tofil L. Girder, Clfe- 
velandė, pasakė laikraščių atstovams:7

“Kiek žiiihu, tai nėra nė vienos plieno dirbtu
vės, kuri neturėtų ginklų. Mes turime ginti savo 
nuosavybę ir savo darbininkus (?). Aš nesakau, 
kad musų darbininkai yra apginkluoti, bet yra ap
ginkluota musų kompanijos policija.”
Butų įdomu žinoti, kas suteikė teisę tdi plieno kom

panijai laikyti savo “policiją” ir ginklų sandėlius?

Valdžios krizis Japonijoje
Japonijos militaristų 'kabinetas; kurio priešakyje 

stovėjo gėri. Hayaši, btivo priverstas rezigriuoti, ir nau
ju premjėfii yra paskirtas lordų rūmų pirmininkas, ku
nigaikštis Firihinaro Konoe.
t Spauda Vadina naująjį premjerą “liberalu”. Daug 
lib e r ai i žino iš japoniško kunigaikščio ir dagi 
lordų vado megalirtia tikėtis. Bet Eufriiriaro Konoe nėra 
priešingas parlamentinei tvarkai ir politinėms parti
joms.

Gen. Hayaši kabinėtas norėjo valdyti kraštą, pasi
remdamas armija, ir grasino uždaryti parlamentą, jei
gu atstovai balsuos, prieš jį. Jeigu jisai butų palikęs 
valdžioje, tai Japonija butų neišvengiamai priėjusi prie 
fašizmo.

Naujojoje valdžioje militaristai dar turės svarbų 
balsą, bet jie negalės diktuoti visą politiką, ir Japonija, 
gal būt, ims taikiau elgtis su Rusija ir Kinija.

Smūgis Hitleriui

r

ĮSIKŪRĖ J. V. SOCIAL-DE- 
MOKRATINĖ FEDERACIJA

kuria 
f

Sveikata
I KAUNA SUVAŽIl 
BUVĘ RUSIJOS , 
MiiOS KARIAI L 

TUVIAI

Žvėriškas vokiečių keršto aktas prieš Ispanijos 
miestą Alriieria rodo nė tik, kad naciai yra barbarai. 
Jie dllkšta da ir dėl to, kad jie jaučiasi gavę skaudų 
moralinį smūgį iltio Ispanijos lojalistų, kuomet pasta
rųjų lėktuvai’ phaihušė bombomis iš oro “DėUtschland’o” 
denį ir užmušė arba sužeidė didelę dalį to daivo įgulos.

Vbkiėtija labdi didžiavosi tuo savo karo laivu. Jisai 
buvo pastatytas dar tais laikais, kai Vokietija Vykino 
Vefšalės sūtaftiės sąlygas. Pagal tą sutartį, Vokietija 
neturėjo teisės Štatytis sunkesnių, kaip 10,000 tonų, ka
ro laiVų. Taigi, statant karo laivą “DeutSchland”, rei
kėjo panaudoti visus inžinierių gabumus, kad jisai bu
tų, nors ir palygiriti nedidelis, bet tvirtas, greitas ir ge
rai apginkluotas. Kai laivas buvo pastatytas, tai Vokie
tijos ir kitų šalių ekspertai išreiškė nuomonę, kad tai 
esąs “karo inžinerijos stebuklas” — tokio lengvo, bet 
karįu galingo1 karo laivo neturinti nė v’ena valstybė.

Tuo gi tarpu dabar pasirodė, kad tas laivas visai 
nesaugus. Du ispanų karo žvalgybos aeroplanai, kuriuos 
“fclfeutsėhlanfi” isprovbkavo šūviais iš priešlėktuvinių 
kanudlių, ėmė į jį mėtyti bombas ir berriaž jo nepaskan
dino!

Ispanijos lojalistų lakūnai gabiai mėtė bombas, jei
gu iš didelės aukštumos (sako, 9,000 ar 10,000 pėdų), 
galėjo pataikyti į laivą; o “Deutschlartdo” priešlėktuvi
nės kariuolės į lėktuvus nepataikė. Yra dėl ko vokie
čiams pykti. Bet dar pikčiau jiems yra tai, kad bJmba, 
.paleista iš aeroplano, prakirto plieninį laivo šarvą ir, 
sprogusi laivo viduje, išmušė daugybė žmonių.

Vadinasi, galingiausias nacių karo laivas nestengė 
apsiginti tiktai nuo dviejų lėktuvų. O jeigu jį butjĮ už
puolęs koks pustuzinis, tai Hitlerio laivyno pažiba, gal, 
šiandie butų ant juros dugrio !

Šitą faktą pastebėjo visų šalių karo departamentai. 
Kiekvienos Europos valstybės karo ’ ekspertai jį minės 
člrir ilgdi pb to, kai Ispanijos karais bds pasibaigęs. Mi
nės ir darys savo išvadas.

Mušis tarp Ispanijos lėktuvų ir “Deutschlando” prie 
Iviza salos sudavė tokį pat skaudų smūgį Hitlerio lak 
vynui, kokį gavo Mussolinio kariuomenė Guadalajaroš 
fronte/ .

tokib lėrigvo, bet

Pittšburghd konvencijoje, ku
ri itęsėsi tris dienas —• geghžės 
29, 30 ir 31 d. d. — buvo įs- 
teigta Amerikos Jungtinių Val
stijų Social-Demokratinė Fede
racija (Sočiai Democratic Fe- 
deration of the United States 
Of America), su skyriais 19 
valstijų. Konvencija išrinko na
cionalinį pirmininką ip vykdo
mąjį komitetą iš 9 narių, pri
ėmė principų deklaraciją ir įs
tatus. Konvencijos bankiete da
lyvavo 325 delegatai i? svečiai 
ir buvo ( sukelta $4^310 federa
cijos darbui.

Nacionaliniu pirmihihkū yra 
išrinktas Jasper McLevy, 
Bridgeporto (Conn.) mayoras, 
o vykdomasis komitetas susi
deda iš šių asmenų: Algernon 
Lee, Mrs. Sarah Limbach, 
Louis Waldman, Leo Meltzer> 
Darlington Hoopes, Oarl Rhodin, 
Edward . C. Thompson, S. C. 
Neistad ir D. Gertler.

Principų deklaracija,
parašė Algernon Lee, iššaukė 
didelį ČiitUziazmą s konvencijo
je. Deklaracija sako, kad ga
lutinas social-demokratinio ju
dėjimo tikslas yra panaikinti 
klasės viešpatavimą ir klasių 
priešingumus ir sukurti tokią 
visuomenės padėtį, kurioje ma
ža saujelė žmonių nebegalės 
naudotis visokiomis prašmatny- 
bėmiSj tuo tarpu kai masės be
turčių sunkih darbu vos 'užsi
pelno duonos kąsnį, kenčia’ 
skurdą ir nėturi užtikrinto ry
tojaus.

Deklaracija nurodo, kad 
mokslas ir išradimai taip pa
didino gamybos jėgas, jogėi vi
si žmonės galėtų būt aprūpinti 
gyvenimo gėrybėmis:

“Skurdas, gyvuoja’ dėl prie
žasčių, kurias išmintingu so
cialiniu veikimu galima paša
linti.”

Vyriausias principas —- 
demokratybė

Social-Demokratinės Federa
cijos principų deklaracijoje pa-^ 
brėžiama, kad šis judėjimas
savo tikslą pasieks ne diktatu- cijos centras bus Washingtonė

i'-r* r 1 . ’ 
ros priemonėmis, bet demokra
tijos keliu. Ji sŪko:

“Pirmas tokio judėjimo 
principas turi būt nuoširdus 
atsidavimas demokratijos me- 
todattis ir idėjoms. Jokia' dik
tatūra, nežiūrint kokius tiks
lūs ji skelbia, nėgaii suteikti 
laisvės, gerovės ir taikos. Po
litinės demokratijos įstaigos 
turi būt ginamos ir taisomos; 
kad galėtų būt sudemokrati- 
zuotas ekonominis ir sociali
nis gyvenimas.

“šaukimas prie -revoliuci
jos ir smurto turi būt atmes
tas. Jisai yra bereikalihgas 
ir nepateisinamas šiamė kra
šte, kur yra’ prieinamos tvar
kingos ir taikios demokrati
jos priemonės.”
Toliaus dekralacija aiškina, 

kad įvykinti perėjimą iš kapL 
talizmo į socialinę demokratiją 
vienū užsimojimu negalima. 
Tas perėjimas bus laipsriiškas 
procesas. Numatoma šie trys 
laipsniai:,

' “1. : Priemonės sumažini- 
mdi tų blogybių, dėl kurių 
keričia darbo žmones ir vidu
rinės klasės, kol dar vyrau
ja kapįtalizmas.

“2./Priemonės išvystymui 
socialinių patarnavimų, kad 
butų pagerinta ir paįvairin
ta masių būklė.

“3. Priemonės susocializa- 
vimui didžiųjų pramonės, 

'■ prekybos ir ■ -finansų šakų, 
nūo kurių labiausia priklau
so žmonių gerbūvis ir kuria’s 
šiandie visiškai kontroliuoja 
stambusis kapitalas.”
Federacija bus sudaryta iš 

valstijų organizacijų ir syetim- 
kalbių sąjungų. Bet kiekvieno
je valstRoje Federacijos sky
rius grim pasirinkti tokį vardą, 
koks tos valstijos bariams at
rodys geresniu. Organizuotose 
valstijos^ valstijos ceritro ko
mitetas prižiūrės organizacijos 
veikimą ir nacionalinis centro 
komitetas neturės teisės kištis 
į valstijos organizacijos reika
lus.

Social-Demokratinės Federa-

Rašo I>R. A. YUšKA

Rūgštūs Pienas Kaipo Maištas ir Gyduolė

ATIDUOS PAGARBĄ ŽUVUSIEMS KOLEGOMS — 
Plieno Streiko vadovybe Steel Wofkers Organizing Com- 
niitlėe (S. W. O. C.) Šidiidičri iškilttiingūi dtidūoš pagar
bą šešiems streikiėriains, kurie žuvo pereito sekmadienio, 

• • 
skerdynėse prie Republic plieno dirbtuvės, SOUth Chi- 

> .1 1

cagoje. Vadovybė tikisi, kad iškilmėse susiririks Ūpie 20,- 
000 ar daugiau žmonių. Paveikslas parodo'dalį stfeikie- 
rių minios, kuri buvo štišifiiikuši masiniam mitinge, po 

\ . ■ .. . '. .... ■. . ..
skerdynių, Washington Pdrke, Indiana Harbotė.

Europoje nuo senų senovės r 
žmonės valgydavo daug rūgŠ- < 
taus pieno nevien kaipo naudin
gą maistą, bet kaipo gerą gy
duolę nuo daugelio ligų. Jie 
tikėdavo, kad žmogaus grožis, 
skaistumas, jaunuolių raudoni 
skruostai ir it.t. paeina nuo gė
rimo rūgštaus pieno. Rūgščiu 
pienu gydydavo vidurių užkie
tėjimą ir kitokias ligas; taipgi; 
įvairiais nuodais užsinuodiju
siems vartodavo kaipo antido
tą arba atgaivintoją. Tai lai
kais, gal neturėdami nieko ge
resnio, žmonės buvo priversti, 
gerti rūgštų pieną ir iš patyli
mo sužinojo jo vertę kaipo gy
duolę. Bet moksliškai apie jį 
nebuvo žinoma iki pradžios dvi
dešimto šimtmečio.

Rusų bakteriologas Metchrii- 
koff, Paryžiuje būdamas gar
saus Pasteur mokslo įstaigos 
direktorium nuo 1902 iki 1908 
metų, atsižymėjo savo moksliš
kais sbradimais. Jis surado, kad 
nesuvirškinti proteinai, mėsa, 
pupos, žirniai ir t.t. didžiosio
se žarnose rūgsta arba fermen
tu© j asi ir sudaro daug nuodin
gų rūgščių, kurios įsigavusios 
į kraują, nuodija visą žmogabs 
kūną ir sukietina kraujagys
les, nuo kurių paeina aukštas 
kraujo spaudimas.

Taipgi Metchnikoff’as sura
do ir bakterijas, kurios būna 
priežasčia surugimo pieno. Jis 
pavadino jas lactic acid bacil- 
lus. Toliaus jis patėmijo, kad 
proteinai sumaišyti su lactic 
acid baciliais nefermentuoja ar
ba maistas žarnose nesupuva 
ir nesudaro nuodų, kurie sukie
tina “kraujagysles, nuo kurių 
žmogus greitai pasensta, žmo
gus, kad ir metais senas, jei 
jo kraujagyslės nesukietėju- 
šios, jis visados jaučiasi jau
nas, dėlto ir gyvena ilgą am
žių. Taigi, kad prailgiriti žmo
gaus amžių, Metčhnikdff’as pa
taria žinotiems gerti ddtig rūgš
taus pieno, ir niekad ilėpiasėtiti.

Nors rilio senų laikų višiėlris 
buvo žinomas riikštauš pieiio 
riaudingumas ir pasėkriiėš, bet 
jo vėikiriė kasliiik prailglniftib 
žmogaus aiiižiaus, Višiėriiš pa
saulio riibkslitiirikūrriš pasirodė 
nepaprasta ’ naujieild. Dėltb 
Mėtbhriikdff’aš bžšipėlhė didžią 
pagdrbą ir nėniirštdiitį Vtifdą. 
kadangi visi ribri ilgai •gyVėii- 
ti, dėlto visas pasaulis tiaiig a- 
pie tai Sūšitūpinb.

Viši priipažirio Mėtchnikdff’b 
aiŠkiriimą tėišihgu Icašlirik Sti- 
riiažitiirnb fėrmėiihatjijbS žžirifio- 
šė ir tit., bėt tdlėšiiidi •tyritiė- 
jaiit 'tapo surasta, kad rdkš- 
taūs pieno baciliai rie Viši'į žar
nas įsigauna. Didesriė jų 'da’is 
skrandžio ir žarnų syvais tam
pa SUiiaikinta, tik ištverminges
nieji šviežiai shrugusid pieho ir 
tai maždaug viena lactic acid 
bacilų rūšis, taip 'vadinama ba- 
cillus acidophilus laimingai žar- 
nosna nueina ir dtliėka srivb 
tikslą, tai yra, sumažina bei su
laiko žarnose nesuvirškintų pro
teinų fermentaciją, tai yra su
naikina nuodus kenkiančius 
žmogaus sveikatai. Gydytojai 
pradėjo vartoti bacillūs ac*do- 
phillus kaipo vaistą žarnų'ligo
mis sergančių ligb’riių it pasiro
dė geros pasekmės, nes apie 
70% tekiu budū gydytų ligbnių 
pagijo.

kada bacillūs acidophillus 
žarnų gydymui liko pripažintas, 
taip sakant, naudingų vaistu, o 
nekuriu šalių, ypač Arilbriikos 
žmonės nemėgsta gėfti rukŠtads 
pieno, tad kilo svarbus klausi- 
hiaš, kaip bacillūs acidophillus 
veikliais išauįittti ir kOhcėilt- 
ruotoje formoje sutaisyti, kad 
ligoniams skirtą kiekį butų pa-

rarikū sūVhrtbti. Oyddolių iš^ 
dirbėjams iŠ koriiefcinib atžvil
gio radosi gėrA prbga. *iie norė
dami tuorni pasihaudbti taip pat 
ir *žhibiiijai patarnaUti, pasiru- 
piho užiiiitefeštibti nėkuriuos 
bhėhiikuš; kūrie po ilgų tyrinė
jimų surado būdą užauginimui 
bacilliis acidophiilus. Vaistų 
dirbtuvėse Pradėjo b&'cihiš au
ginti. Atmieravę tam tikrą kie
kį, dozę, kad gražiai atrodytų 
it gardžiai ragiiUtūši chokoladū 
ap'difbinėja pavidale saldainių 
sūtaišę j dėžutes, vaistinėse tas 
naūdingaš gydttblfes pardavinė
jo. Gydytojai rilio vidurinių li
gų ligoniams jas užrašinėjo. 
Bet įtokis gydymo būdas pasi
rodė nepraktiškas dėlto, kad 
tie vaistai, t. y. bacillus acido- 
phillus, nors geriančiai šaldytū- 
vėsė Užlaikomi išbūna tik ke
letą mėnesių veiklus. Toliau jie 
pasensta ir lieka nenaudingi. 
Ahtra, norint gūuti geras pa
sekmes, ligoniams reikėdavo są
žiningai kasdien vartoti tuos 
vaistus per ilgą laiką, maž-daug 
nūo penkių iki dešimties savai
čių.

Greičiau nepagyjant, ligo
niams nusibosdavo puiiktuališ- 
kai vartoti tokius vaistus. Jie 
paliaudavo gydytis pirmiau, 
negu pasiekdavo savo mierį ar
ba išsigydydavo. Dėl aukščiau 
minėtų priežasčių rukščiu pienu 
arba lactic acid bacillūs gydy
mas pėr paskutinius kelis me
tus buVo Višai sumažėjęs. Da
bartiniais laikais, pagerintoje 
formoje, iš naujo pradeda re
komenduoti rūkštų pieną arba 
lactic acid bacillūs gydyti ligo
nius, tik kiekvieną kartą prii
mant vaistus reikia vartoti vie
ną arbatinį šaukštelį pieninio 
cukraus (lactos). Taipgi pataria 
'gerti tik šviežią rukštų pieną 
arba pasukas (buttermilk), ne- 
senesnį, kaip 24 valandas rau
gintą. NOš tada būriu baciliai 
tvirČiaūši ir pasiekę žarnas ga
li sūhaikiiiti BaŪ£ nuodingų me
džiagą, kūfioš hudtlijri kraują, 
šdkiėtihū’kbatijatyšlėš ir be lai
ko žiriOtą prišOndiria;

Grirsiiš bakteriologas Metch- 
hikdfį žfridriijrii rriOksiiškai pa
rode, i-kad rtikštūs pienas yra 
gėra’š ftidišiaŠ if gbra gyduolė, 
Iri kliriri -dūiig jo vūljįys arba 
gėris, įfriėitžii hėpūšfehš. Taigi, 
paširibriiiarit AlėtėHHikbff’o pata- 
tiiilriiŠ; iŠftiiritirigrii padarytų 
iritisą tadtiėČiai, kati kiekvie
nas, ’kiiriiš tik gdli, įsitaisytų 
SUVo 'iūbbridtdriiją ir augintų 
laritib riciti 'briėilliis, Bacillūs aci- 
dOphiiliiš iri briciliūš brilgaricus, 
tai yria riaūgltitą rūgštų pieną, 
o per 24 valandas jų piene už
augs iiesm kaitomi miliobai. 
Vietoje alaus, gerti po kvdrtą 
rukštaus pieno arba pasukų 
kasdien netik per dešimtį savai
čių, bet per dešimtį mėnesių ar
ba ir per dešimtį metų. Del ge
resnių, rėzultati po keletą šauk
štelių piėninio čiikraus (’aėtos). 
VašUrą, karštoje dienoje, kada 
žmohėnis būna rėikUlihga’ 'val
gyti daug druskos, tai gerai 
užsudytas rukštus pienas lūbai 
tinka ir 
katai.

Ktirie 
riaufiriiti 
kiėmš gali būti patogu nuva
žiuoti į liėtuVilį ūkį (farmą), 
kur kiėkvieha Ūkininkė moteris 
tūri savo laboratoriją ir Uugi
ria kėlių riušių bacilus, t. y. rau
gina pieną. Jos su mielu noru 
pUVkišihs turimi garid ?iu jau- 
hygtės ėlėksyru

Rukštus pienas yra geras 
vaisias nuo daug ligų: autoin- 
fekfcijbs; riūovhrgiri; liUOsdVlmo 
arba kiūtėjinib vidurių, žatriose 
pūvančio maisto, gazų, rukščių,

Jau 20 metų, kai dalyi 
šieji carinės Rusijos am 
lietuviai karininkai pradėjo 
ganižūoti pirmąją karfuoi 
kuri buvo pasiryžusi at 
nepriklausomą Lietuvos va 
'bę. Rusijos armijoje tai 
ripie 80;000 iš etnografinės 
tuvos kilusių vyrų. Kai 
Petrapilyje Lietuvių s< 
suskilo į dvi dalis ir vien 
lis stovėjo už federaciją si 
sija, kariai, ypač karini 
su tuo nesutiko. Jiems pr 
sudarytas komitetas iš d 
Griniaus, Pr. Mašioto ir < 
Jablonskio. Jis sukvietęs i 

‘menės veikėjus atliko j: 
giamuosius darbus suk 

:taŪtos tarybai. Tuoj po t 
skirose vietose pradėta 
'nizuoti lietuvių karių vie 
Jie buvo pasiryžę apsigii 
ti ir vykti kovoti dėl Lic 
nepriklausomybės. Tik ki 
nekuriu kliūčių to padary 
pavyko. Bet apie 4,000 
suorganizuota į lietuvių 
kas grupes. Didesnėmis į 
mis grįžo į Lietuvą ir s 
pirmuosius 
buriąs. Jeigu 
siems grįžti 
neabejojama, 
tų kitokioje 
*ir Gardino klausimas.

Nuo tų pasiryžimo ir 
riės meilės dieilų praėjo 2 
tų. Tuo metu vadovavusif 
tuviams kariams ėmėsi 
tyvos atžymėti sukaktį, 
minti 
kartu ir malonioms dic 
'(Javus vyriausybės prit 
nusistatyta buvusių 11 
armijos lietuvių karinin 
karių suvažiavimą sul 
Kaune, rugsėjo mėn. 6 ir 
nomis. Suvažiavimui orga 
ti sudarytas komitetas, 
i ► • . - *

visu veiklumu dirba par 
muosius darbus.

savanorių-! 
butų pavyl 
su ginklais 
kad šiandie 
būklėje Vi

toms tragiškom*

Lietuvoje 5,700 
rinių runkelių 

gintojų
Išaugins 160,000 ton 

runkelių.

A
-4 A y

būna naudifigaš Svei-4

negali- ar nemoka su-
rukštaus peno, to-

Ūkininkai, norintieji 
nius runkelius auginti, tu 
daryti sutartį su akc. “Li< 
cukraus” bendrove. Šiem! 
tams tokios sutartys jai 
giamos pasirašyti. Iš jų 
kėjo, kad Marijampolės 
raus fabriko rajone cilk 
runkelius augins 2,993 u 
kai, kurio turės išauginti 
brikui pristatyti 79,842 
runkelių. Pavferičių fabrik 
jone runkelius auginę 
ūkininkai; jie turės išai 
80^082 tonas cukrinių run 
Tuo budu viso šiemet run 
pagal sutarties augins 
'ūkininkai. Jie išaugins ii 
statys fabrikams 159,924 
cukrinių runkelių. Per 
metdis cukrinius runkeliu 
gal si/lartis augino 4,591 
nirikas. Pagal sutartis į : 
kus buvo priimta 140,70 
nų cukrinių runkelių (ne 
runkelių priimta ir be s 
čių). Tuo būdu šiais n 
augintojų skaičius padidėj 
su tūkstančiu ir runkelių 
kis arti 20,000 tonų.

Numatoma, kad iš 
tų Cukrinių rūnkelių 
bus pagaminta apie
maišų cūkraus. Atrodo, ka 
tokio kiekio vidaus rinka 
siškai pakaks.

šių 
dei 
27

T

visokių žarnų nesveikumų, 
što kraujo spaudimo, g< 
skaudėj imb ir 1.1

fci'j
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Mtišlį Pasaiiiis
Kaso

Rašo L. NARMONtAITB Kepta Bulvių Košė
■'» • 4M "į*1" ’ ■< ♦

metais;

Marinuotos Silkės

miriiys siikutia musų 
Tankiai mes pdHiiršta- 
Mes esame liHkę tlkė- 
apyStovos, mtišų užsi* 
ir tonusų sniagUitiai su

su apatinėmis drapano- 
kurias jis nešiojo per die-

“Vietta Iš Mušą”

Išvirti 2 kilogramu skristų bulvių 
ir, nusunkus vandenį, tuojau sugrus
ti medinih grųdekliu; pridėti drus
kos, (šaukštą sviesto, gerai sumaišyti, 
įpilti Stiklinę prėsko pieno, išmai
šyti, įmušti kiaušinį ir gerai išmai
šius sukrėsti košę į išteptą sviestu 
randelį; apibarstei v’r'ų grūstais 
sausainiais ir iškepti karštame pe
čiuje. , ...... .

Prisiuntė A. Faiza.

Marinuojamos silkės .mirkpmos 
vandeny apie parą (24 vai.). Išmir
kius, jas reikia niilupti, riupiąūstyti 
galvelės ii* uodegas, perplauti išil
gai, išimti kaulus ir sUdėti į stiklinį 
indą perdedant svogūnų griežįnėliais 
ir pipirais. Paskui reikia apipilti vis
ką virtu ataušusių actu. Kitą dieną 
galimą valgyti.

Prišiuntė A. Faiza.

lengvai apriitozgoti (spotoge

Vaikas turi pasilšėti tuo
pų valgiu, ir, jeigu gali- 
pries vtolgyino laiko, kad

Tai rašinėlis po 
pasirašė —- NetokUši 
— Ji rdšo: — Bet 

ir širdies

* .* ■. L ’ t 4... .»o A ,

* b.. « M y?- ' eina kąs’ ketvirtadieni

Ištvermės it 
Stiprios Valios!

Miisį 
Ita&Hfli; 
me t^. 
ti; Jdifl 
šHittim
daro pasaulį, kuriaitte tttės gy- 
vėhtoittb. Aišku, ktod itolft 
kaš liečia išorines inišfeš. Ta- 
ČiauS; musų mintys prie- 
žastyš dėl Veikmės, f riš 'rahda 
iŠHiSkiį tame, ką kalMtoie. Jbš 
yta dtspindiš įspūdžių, kiiriuos 
atohtikuma i&daro į iritte Ir yrto 
iŠrdiŠka arbto žodžiai pašatolio, 
kiiirj niiiityš šudarb fciekvieria- 
iiife iŠ liitisų.

MėŠ iiiHmb littii dtyttdn tik 
tą, kas šVaFbidiisiA ftiums: 
tuos dalykus, kurie įvyksta; 
žodžius kuriuos girdime, arba 
mintis ar idėjas, kurias turi
me apie juos, — prieš įvykins, 
Arba bėgyje jų eigos, arba ir 
ilgai po jų atsitikimo, — kada 
jie pasidaro neišdildomais mū
šų mintyse ii* prote.

RėikiA tiktai kėlių sekundų, 
kad dalykai įvykių. Bet iiha 
metus ir metus laiko, pakol 
mes jtiOš užittirštaihe. Kaftais 
hies džiau^iaittėš toiitotiihiš, ku
rios randasi atsiminimuose. 
Kartais fties linksminamės, 
kuoftiėt laikas pašalina tuos at- 
šiminimiiš, iidts IMlkiiiai. Mfes 
gyvename minčių pasaulyje. Ir 
tas pasaulis yra musų, ar ’iiibs 
norime, ar >ne. Butų elfemehtas 
tragedijos šiame fakte, jbiįju 
ne realizacija, kad t šiame nib- 
SU minčių pasaulyj mes vien 
esame valdytojai. Mes gaiimė 
praŠailttii' tuos dalykus, ku
riuos laikome nenaudingais ap
sistojimui. Mes galime susipa
žinti su mintimis, šu kurioins 
yra malimu gyvėnti. Niekas 
negali priveisti mus mąstyti 
tą, ką meš tiėpasirerikam mą
styti.

Kdrtą vienas žmogus tiirė- 
jd progeiš įgyti didelį tūrtą, bet 
jiš dtšišdkė naudotis ta pro
ga. hAš bučiau turėjęs gyven
ti šit miritimi tos skriaudas, 
kurią bdČiau padaręs kitam, ir 
dš dėgUlėjau to padaryti,” pa
raki jiš SdVd draikui, kuris ba
rė jį už neišnaudojimą tos ge
ros progos. Bet šis žmogus gy
veno su mihtiinis gerų darbų, 
ir tas atšpihdėjb jo veido švel
nioj išraiškoj. Geradėjingas, 
malonus ir 
mylimas, jis 
nas turtingu

Nevišieriis 
lonu prisipažinti, kad mes gy
vename pasaulyje musų min
čių, ir kad tos mintys yra mu
sų pačių valdomos.

Jeigu mes mąstome geriau
sia apie kitus, ir sprendžiame 
kitų darbus švelniai, bet musų 
pačių dabotingai; jeigu riies 
siaučiame skraistę meilės ir 
švėlriuiho ant mūšų pačių niin- 
čių, tai mes galime būti tikri, 
kad padarysime šį pasaulį ma
loniu gyventi. Mes tada galiihe 
gėrėtis dfaiigyšte musų min
čių.

(dą gerai nupraiišti, o kūną
1 4 » -i ; v‘- ' -tinkamai hėissihiie-

lieka nerviškas, pyksta
ir negali apsieiti kaip 

itookyklųj ir namie. Ėe 
negali vartoti savo ga- 
iššilavinimui. Jo švei-

Delto, žemiau

Geradėjingas, 
daugelio žrftonių 

pabaigė Savo die- 
tikrais draugais.

visuomet yra rtia-

NORA

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonestr 
taip pataria Lietuvos baubi

Motinos 'Diena šiais
Moterų skyriaus šfre'cialėje lai
doje “N-se”, itin gražiai buvo 
atžymėta. Daug aprašymų, ei
lių, prišihiihimų ir apgailesta- 
Vimiį; bet Visi jie viteriti, ai- 
kilų pbšniu panašus viens į ki
tą, ir, jeigu įirti ar džiaugtis 
vienu —> tai dratige reikia 
džiaukis ii* visais... Tik Vienas, 
Vienu viehas straipsnelis, buvo 
škirtiiigas nild visų; jis, tar
tum našlaitis, prisiglaudė prie 
visų kitų 
kuriuo 
Mdtihos.
koks nusiminimas 
škaušifidš yra Vaikams, kurie 
yra netekę savo motinų, yjiač 
dėl perškirų šeimynoj.e.... — 
Tik šie keli žodžiai išreiškia 
milžinišką skriaudą, motinos 
papildytą ir gailesį, motirioš ap
leisto kudikib.... O, kaip kar
tais visai dėl niekų, lengva šir
dimi, dėl naujos meilės, aplei
džiami savi kūdikiai — dalis 
savęs...

Mergelė, ruošdamosi ištekė
ti, turi labai atydžiai apgalvo
ti, kokią rimtą ir atsakomingą 
vietą ji rubšiaši užimti, visam 
savo likusiam gyvenimui. Kiėk 
meilės, prisirišimo ir pasišven
tinto tas žingsnis, gyvenimo 
permainoje iš tyųsų pareika
lauja... ,f) : ■ ' ‘

“Medis —1 maitintojas”
Iš pradžių, musų meilė tar

nauja vienam — musų vyrui, 
bet taip greit, kaip tik mes 
susilaukiame kūdikio — musų 
meile pradeda dalintis; mes tu
rime užtekti švelnumo ir mei
lės savo vyrui, kūdikiui, o gal 
antram ir trečiam — kas ži
no?

Čia mums gyvenimo našta 
gerokai pasunki, bet tik prisi
minkim musų pažadą, pasižiū
rėkim į tuos niekuo nekaltus 
kūdikius, kurie, it tos šakelės 
apie medžio liemenį išdygę, ir 
minta, bujoja didžiojo medžio 
dėka. Bet pamėginkim šakelę 
nulaužti — atskirti nuo med
žio maitintojo, kas sii4 ja tuo
met dtšitiks? Kad ir geriau
siam globėjui atiddosim ir ge
riausioje žemėje įdaiginsim — 
ji dar ilgai, ilgai merdės, svy
ruos mažiausio vėjalio pučia
ma, nes nebus kas -ją nuo vė
jo užstoja, 
duoda; jos 
pažeista....

Tas pats
sų kūdikiais, jeigu musų mei
lė jtobš apviltų. Nebūtų kas 
juos J 
švelniu 
na pM;

riu progą gauti nė vieną, daug 
geresnį, jaunesnį, gražesnį' ’. 
Ktod ir sunkiausiame gyveni
me, įera motina, pirmoje vie
toje ne save ir savo meilę sta
tys, bet savo kūdikius. Tas ne 
žmdįuš, kas duoto žodžio ne- 
išltoikb — ih hė motina, kuri 
stovo kūdikį apleidžia! Nė vie- 

s nai • iš musų gyvenimas rožė
mis neišklotaš. Gamta mus vi
sas vienodai apdovanojo — ji 
nepasigailėjo nė skausmų, nė 
kančių. Laimingesnės tos, ku
rioms pasitaiko taikus ir išmin
tingas vyras ir nelaimingos, 
kurioms tenka atvirkščiai.

žodis ir į vyrus
žiriau, kad šį skyrių skaito 

ir vyrai; tad lai ir jie perkra
to savo sąžinę, ar kartais, ne 
per jų pačių kaltę jų vaikai 
neteko motinų. Moteris, gam
tos yra paruošta auginti šeimą, 
ja rūpintis. Del to, jos miiitys 
nuolatos sukoncentruotos ir 
veda ta linkme; nežiūrint kur 
ji btitų, ar darbe ar teatre, ar j 
kur kitur — ji vis jaus rupes
nį ir baimę, kad kas su jos 
šeima neatsitiktų. Tas smar
kiai paveikia į moters jogas 
ir ji greičiau nuvargsta negu 
vyras.

Vyrai privtolėtų totkr'eipti.
• i j , . j • F1 ■ į . J Į ,

Orientaiiu motyvu paremta 
InatijaUŠios mados išeigine stok - 
nčlė. Pašiųta iš juodos, retai, 
austos 'medžiagos su įvairia
spalvių kaspihų padtofeinimais. 
šios mados suknelę ekš-kara- 
lius Edvardas VIII nupirko sa
vo busimų jai žmonai Wallis 

(Warfield (Simpsonienei). Jų

Tinkariias Miegas
Vaikas, 

gojęs, 
greitai 
reikia 
to, jis 
bumus
kata silpnėja, 
išdėstyti papročiai turėtų buri 
įgyvendinti.

1. Vaikas turi miegoti nUd 
dešimts iki dvylikos valandų 
(pagal amžių) tamsiam kam
baryje. Del vaiko amžiaus ir 
miego valandų žiūrėkite perei
tos savaitės straipsnį.

2.. Pagalvė neturi būti var
tojama. Jeigu šiltoku Vaiką at- 
pratitoii nuo pagalvės, tai rei
kia jam duoti Vieną labai su
klotą.

3. Langai turi būti atdari.
4. LoVoš užvalkalai turi bū

ti ŠVanįs ir ktoldros neprivalo 
biiti per sunkios.

5. Vaikas turi biiti gerai riu- 
prauštas prieš paguldymą į lo
vą. Jeigu negalima numaudyti, 
tai reikia rankas, kojas ir vei-

. B. Einaht įtolti, Vaikas turi 
Užsidėti tam tikrus naktinius 
riibuš. Vaikas niekados neturi 
gulti 
> 1 1 • mis, 
ną.

jaiis 
ma, 
maištas galėtų biiti gėriau su
virškintas. Šitie poilsio tarpai, 
yra reikalingi ir naudingi vi
siems vaikams, ir Svarbesni ir 
reikalingesni tiems vaikams, 
kiirie n'esVėria kiėk reikia.

8. Yra sveikiau Vaikui jeigu 
jis viehas giili lovoj. Niekuo
met nepaguldykite vaiką sii 
suaugusiu žmogum. Jbigu du 
vaikai vartoja viemą kambarį, 
tai dau^ gėriau ttorėti ten dvi 
lovelės (čbts) vietoj vienos di
dėles lovos.

Augščiau minėti papročiai 
pagelbsti vaikui tinkamai iš
miegoti.

Pupos ir
Dešrelės

aiydą į tai ir stengtis moterį I vestuvės įvyksiančios šiandien.
i v* i o i . V'ivi rn*z\llAX4-i ilriA-lr 4*i Ir I . ”

Sveikata ,

kas stiprybės prin 
širdis amžiiiai buš

atsitiktų ir sii mto-

gerbti ir jai pagelbėti kiek tik 
galimybės jiė turi. Daug vyrų 
yra atsidėję p,tik savo užgai
doms,- <{Visaiofliesisteigdami su
prasti moterį; štai kur ir įvyk
sta daugiausiai komplikacijų, 
kurios paskui veda prie per- 
škirų.

Bet sesute lietuvaite! Kartą 
jau tapai motina — buk išti- 
<ima savo sąžinei, kurioje tu 
sukrovei tuos neįkainuojamus 
turtus — ištikimybę, meilę, iš
tvermę ir pasiryžimą iškentė
ti iki galo!

Nepaleisk irklų, vidury šėl
stančios juros, kad bangos ta
ve parblokštų, bet stiprios Va
lios vedama, ištvermingai irk
luok, irkluok, irkluok.... kol ju
ra nutils, kol laimės ir poil
sio saulutė nušvis. Lai nebu- 
nie Motinos Dienos daugiau, 
kurioje butų bent vieno vai
kelio sugriaudinta širdis, kad 
jis neturi kam padovanoti gė
lių, nes jo mamytė kur tai to
li — nauja meile džiaugiasi....

Lai liėtuviškūji šeima bus 
pavyzdžiu daugeliui kitų 
šeimoms.

Prižiūrėjimas 
Ledaunes

ta utu

Bukiiii
Gražios

Valėria Bruchas.

re

r. ——   -----------------------

febšmetika
KadanW'dabartiniu4 laiku 

ta kuri rpotęris apsieina be kos
metikų, -Tai yra kiekvienos 
priedermė žinoti ką ir kaip 
vartoti. Visų pirmiausiai, var
tojant per daug ir netinkamus 
odai kųsihetikus, i moteris suda
ro blogą išvaizdą, ir atrodo lyg 
nutepliotaš arlekinas.

Nevartokite pigių kosmeti
kų, nes Veido odai galite pa
daryti iįįatitaisomos blėdės. 
Kosmetiką isdirbystė yra pa
dariusi . didelę pažangą, pasirin- 
kiihas yra; užtektinai gausus ir 
todėl neturėtų būti sunku vis-

M AiSftKSk' M ŪSŲ GYVENIME

(Pabaiga)
Iš jų visų, paprastas cukrus 

yra daugiausia koncentruotas.
Kiakniolas, kuris randasi ja

vuose, per virškinimą, virsta į 
cukrų. Cukrus yra suvirškintas 
taip beveik kaip valgymas. 
Krakmolas iš maisto turi perei
ti įvairių virškinimų procesą, 
pradedant nuo seilės burnoj. 
Cukrine ligą — vadinama dia- 
betiš — yra toji liga, kurioj 
cukrus, miltai, krakmolas yra 
nesunaudojami kūno naudai, 
Kas valgoma, vieton kad eiti 
kūno naudai, išeina iš kūno 
laitk per inkštus ir šlapumą. 
Reiškia, kūnas nepajėgia palai
kyti cukraus savo naudai, kas 
labai kenkia sveikatai.

Mėsa, aliejus, sviestas iš gy
vulių ir auglių turi riebtolų. 
Įvairus riebalai mažai tesiski
ria. Riebalai valgomi energijai,

mokyklą rytmečiais, 
pabučiavimu ir šypse- 
ėtų, nei kas iš moky

klos jų lauktų. Nė “labanakt”, 
nė “labas rytas mamytė!” — 
jie neturėtų kam pasakyti.;j 
Nė butų jiį kam pėršfigti nuo 
neapgalybto žingsnio — nei pa
sigailėt, kuomet juos kas nu
skriaustų... Kad ir geriausion 
globon jie patektų, vis jausis 
nuskriausti, vis jų širdelė būs 
pažeista ir pasaulis nesupran
tamas... >

Labai skaudu* matyti, kai 
mirtis išplėšia motiną nuo Vai
kų, bet daug kaitų skaudžiau 
matyti, kai motina -pati, savo 
vaikus apleidžia. “GyvėnimaS” 
— girdi “nepakenčiamas,

'Lėdaurieii gal* m a sudėti visą 
maistą, išskiriant tą, kuris su
dėtas stiklinėse ir blekinėse. 
Tbks maištas galima laikyti 
spintoje.

Lėdatinę reikia laikyti labai 
švarią. Daržoves pirm dėsiant 
į ledaunę, reikia nuvalyti, o to
kias daržoves, kaip salotas, rei
kia suvynioti drėghRri skudu- 
rah. Lapeliai biis trupus ir rie- 
iiuvytę.

Svibštą, taukus, mėsą, reikia' 
laikyti atskiruose induose

Kiekvieną indą reikia Ap
dengti.

LfedaUhę teikia valyti kas Sa
vaitę. Išvalius reikia / atidaryti 
it palaikyti pakol gerai išdžius. 
Atidarymas taipgi prašalins su
sirinkusį blbgą torą.

—M. Bė.

ką tinkamai įsigyti.
Pudras, > raudona 

skruostams ir lupoms turi bū
ti pritaikyti, kad arčiausiai 
jungtųsi su odos spalva. Gbrai 
pritaikyti" kosmetikai priduoda 
veido odai gražumą, padailink 
trukumus, ir, vartojant šu at
sargumu, kaip pridera, išvaiz
da atrodys naturaŲška.

tepyla

Moteris Visuomet 
Gali Būti Graži

Suaugusios ir storos mote
rys privalo įsigyti korsetą ir 
visada jį dėvėti. Korsetas su
tvarkys visą kūno išvaižtoą.

Daug moterų kenčia strėnų, 
nugaros ir galvos skaudėjimus 
ir visada jaučiasi pavargusios, 
dčl to, kad kūno forma, nėra 
prižidrima. Sutvarkiusi kūno 
išvaizda, mdtbriš atrddys gra
žiai ir jausis gerai. . Jai bus 
smdgu dirbti ir bus leiigviau 
vaikščioti. .Žinoma, korsetą už
sivilkus, per porą dienų nebus 
patogu, bet pripratus; moteriš- 

iibiidbėš šU korsetu škirtis 
nei valandėlei.

Gerą korsetą gdlima 
už penkinę. Su korsetu,
prastesnę suknelę apsivilkusi, 
moteris gėriau atrodys, negu 
su gera suknia ir liėfifrižiurimu 
kunu.

Moteris niekuomet neprivalo 
manyti, kad “Aš jau nebega
liu būti įraži/’ Pabandykite 
mano patarimą, <o( pamatysite 
kaip man busite dėkingos.

Suzana Čepulienė.

įsigyti 
kad ir

Jei moterys ndri būti gra
žios, tai neužtenka to, kad jos 
susitaiso plaukus ir pagražina 
veidą. Yra daug svarbesnių da
lykų. Kadangi man neteko 
dpie jups skaityti šiaipė sky
riuje, tai aš sumaniau pati pa
rašyti keletą žodžių.

„VA; -v .; i 4 ' / < • Hm Jg . •

Narine virtos pupos arba pirkto.* 
—vienas kenukas.

Keturios dešrelės (frankfuiters).
4 tomatės, druskos, pipirų pagal 

skonį.
2 šaukštai sviesto.
Sudekit virtas pupas į puodą ar 

ba skauradą, perpiaukit dešreles pe 
pusę, suraikykit tomates ir gražia 
eilėmis sudekit ant viršaus pupi; 
Apiberkit pipirais ir druska, o an 
viršaus supiaustytų tomatų uŽdėki 
po šmotuką sviesto. Padėkit į pečii 
po ugnim, tegul dešreles gražiai ap 
sikepa ir parasta. Palaikykit, pečiuj 
kokias 10-15 minučių. Paduokit sta 
lan karštus, (•i • ■ . *

Ryžiai ir Salami
Dešra

yra tokios pat Veitės, kaip ku
ras: Ar tai bus uncija sviesto, 
uncija alyvinio aliejaus ar med
vilnės aliejaus. Skirtumas yra 
tiktai vitaminuose.

Vanduo — tai vienas iš svar
biausių elementų maiste. Tai 
yra nešiotojas maisto geroves 
narveliams audiniuose ir išne
ša lauk kas nebetinka kunui. 
Galima’ biiti be valgio ilgą lai
ką, kad ir mėnesį, bet be van
dens žmogus gyventų labai 
trumpai. NČr to maisto, kuriam 
nesirastų vandens.

Kad palaikyti sveikatą, 
ralinėš druskos yra labai 
mingos. Geležis, kalkes, 
fosforas yra kelios iš tų 
kų. Jei nors vienos iš jų netek
tum, tuoj susirgtum.

Dažnai kalbama apie kūno 
štormą, kuris labai skiriasi nuo 
šarmo viduriuose. Vaisių syvai 
turi rūkšties. Kur skilvy ran
dasi perdaug rūkšties, vaisių . ,, . . „ ,i žiai bus minkšti ir sutirštes. Pddu<

' CJlV

mine- 
re kš- 
ioda, 
drus-

valgymas netinka. Bet tokia 
skilvio rukŠtis nieko bendro ne
turi su abelnu kūno reagavimu. 
Vaisių syvai nors yra rukštųs, 
per virškinimą viduriuose virs
ta šarmu, kad butų t nkami 
kraujui ir audiniams pr imti. 
Kaip esame sveiki — rūkšties 
nesiranda audiniuose, bet ser
gant cukrine liga — diabetes— 
būna priešingai. Daug tos rukš- 
ties nuo maisto susikaupia ir 
dėl ligos nepavirsta šarmu. To
kios rūkšties matome ir inks
tų ligoj, — todėl, kad inkstai 
nepajėgia išmest lauk per šla
pumą susirinkusios kūno rukš- 
ties.

Tuo, kas čia buvo pasakyta, 
norėjau parodyti svarbą žinoji
mo maisto rolės ir ypatybių 
musų gyvenime. Tiktuose, kad 
šis rašinys gal paskatins neku
rtas skaitytojas šiuo klausimu 
ir! j j pastudijuoti giliau.

PAVASARIS kai tik sezonas 
NAUJAM PERMANĖNTUI

VALLE RIA
2M0 West 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS.
GERIAUSI PERMANENTŠ $3.$0 1*

DČ1 paskirimb laikoĮ pašauk Bedi Įdek 4815, ar 
atsilankyk, kada busi Apylinkėj.

I*. • f • f ♦ > • 4 » * • ■ ' - » i H „ • -'į I
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1 puodukas ryžių
4 šaukštai svieto
1 svogūnas (sukapokit smulkiai)
1 grėen pėper (sukapokit smu 

kiai)
1 šaukštukas druskos
Vi šaukštuko pipirų
1 šaukštukas cukraus
1 No. 2 kenas tomačių
Vi svaras šalarrii dėšrbs, supjaus 

tykit ketvirtainiais šmotukais.
2 puoduku verdančio vandens.
Pernilk’t ryžius vandenin. Sudėki 

j skauradą, pridėkit sviestą ir svc 
gunus, tegul ryžiai gerai parUst! 
pasikepina. Paskui pridėkit viską k 
tą, užpilkit karštą vandenį, virk 
ant mažos ugnies, apdengkit. Tegi 
verda pusę valandos arba pakol rj

kit karštą. Tai labai skanus ii* sve 
kas valgis.

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiatisias Lietuvos žurnalas 
TURINYS:

Herkulio Stulpai.... J. Baldauski 
Pasaulinio ūkio perspektyvos - 

...................... V. .Stankevičii 
Kita Amerika ....... E. Voytįnsk
Eilėraštis ..................  A. Ruki
Būdviečių Mokyklą Vin. žilioni 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Borui 
Ispanijos pilietinio karo sukur

B. Amalvie .............. .j-

Taipgi:
Populiarusis Mokslas 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CEr^TAl 
galima ghūti
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rimtai, — ėmė ir 
p-le N. vesti. Gai- 
— jis nebežino ir

kitu

Rep. x-y.

taipgi tei- 
išjudinti ir

pra- 
sve- 
jau- 
Mil-

kaip
švelniai iš-

Diena Iš Dienos GIA IMDAMAS 
GYDUOLES!

Ir lietuviai turėjo 
gerą gyvenimą

Atvykęs paviešėti 
ir draugę susirado

šeštadienį atvyko p. Anta
nas Martin, gyv. 1020 Veto g., 
Grand Rapids, Mich., sergan
čio brolio Alekso, gyv. 2118 
Evergreen gat., aplankyti, čia 
jis paviešėjęs poras dienų, pir
madienį išvažiavo namon, kur, 
reikia pasakyti, gana turtingai 
gyvena. Negreit tą jo apsilan
kymų pamirš northsidūs jauni
kiai. Mat, pirma tik juokais, o 
ant galo ir 
susitarė su 
la Juozuko, 
kas daryti.

O dauguma žmonių tuo ar 
laiku kenčia nuo paprasto užkietėji
mo. Kodėl nepataisyti tos padė
ties natūraliu budu — įdedant ga
tavą valgiui javų maistą kasdien, 
ažuot imti silpninančias piliules ir 
gyduoles ?

Kellogg’s ALL-BRAN prideda 
“bulk”, 'kurio sistema reikalauja. 
Kūno viduj ALL-BRAN suima van
dens dvigubai tiek, kiek pats sve
ria, sudarydamas minkštą, 
kempinę, masę — kuri 
valo žarnas.

Kellogg’s ALL-BRAN 
kia vitaminą B žarnoms 
kraujdi geležies suteikti.

Suvalgykite du valgomus šaukš
tus kasdien, kaip Javų maistą su 
pienu arba smetona, arba iškeptą su 
skaniais piragėliais, duonomis, etc. 
Vartokite tris kartus per dieną sun
kiuose atsitikimuose.

ALL-BRAN parduodamas visose 
grosernėse. Padirba ir garantuoja 
Kellogg, Battle Creek.

1903 metų “Lietuvos” num. 
19 užėjome sekančio turinio 
žinutę:

“Falls City, Oregon, darbi
ninkai uždirbo nuo $1.75 iki 
$3.00 į dienų, šeimynoms da
vė geras triobas ir malkų, kiek 
kas norėjo ir už tų reikėjo mo
kėti tik vienų dolerį ant mėne
sio rendos.”

Rašė V. Kangiseris.

Nenori apsimokėti, 
eik i'kalėjimą

Suskambėjo vestuvių 
Varpai

Gegužio 30 d. suskambėjo 
vestuvių varpai p-lei Teklei 
Chareškiųtei ir Leonui Rack 
iš Kenosha, Wis. Po bažnyti
nių apeigų tuoj prasidėjo ves
tuvių puota svetainėje, 1547 
N. Leavitt gat. Svečių buvo 
arti 
mis 
p-ia 
žios
kalbų jauniesiems laimingo gy
venimo, įvyko šokiai prie šau
nios p-lčs J. Leases muzikos. 
Ir taip, tad, smagiai laiką 
leidę apie 2 valandą ryto 
čiai išsiskirstė namon, o 
nieji medaus mėnesio į
waukee. Jie mano apsigyventi 
Kenosha, Wis.

John Faiza.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra n au din eros.

Mrs. Anna Kurluk, 45, iš 
1952 Harvey gat. gavo šešis 
mėnesius apskričio kalėjimo už 
tai, kad ji nenorėjo apsimokė
ti $491.25 motinos pakasynų 
išlaidų iš jos palikimo. Jų tei
sė testamentų vykdymo teis
mo teisėjo padėjėjas George A. 
Rooney.

poros šimtų, šeimyninkė- 
buvo p-ia Lapinskienė ir 
Makaravičienė. Po gard- 
vakarienės ir palinkėjimo

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Alexander Brezins, 22, su 01-
ga Domanski, 21

Anton Songaila, 21, su Annc
Macijauskas, 20

John Krishtaluk, 59, su An
na Andruskas, 52

Paul Stankus, 37, su Iva Ken- 
nedy, 33

Joseph Pisek, 26, su Mary 
Jankovich, 20

Wi!liam S tanke, 32, su Em-
ma Conrad, 36

Leonard Linkus, 23, su An
na Sent t, 21

Carl Žambo,
Banachovvicz, 19

Russell Haley, 33, su Catba
rine Paskale, 26

Max Krancevich, 25, su
cille Bavcevich, 21

su Helen

Lu-

“Honey Moon” 
Praleidus 
Washingtonc

Po vestuvių pokilio, gegužės 
devintų dienų Marijona ir Frank 
Bulawai buvo išvykę medaus 
mėnesiu j Washingtonų. Juodu 
praleido savaitę laiko istorinėj 
Amerikos sostinėje — įgyję 
daug gražių įspūdžių ir F. Bu- 
law tuos įspūdžius rengiasi ap
rašyti “Naujienose”.

Prieš porų savaičių p-nai 
Bulawai gryžę iš kelionės, sto
jo prie kasdieninio užsiėmimo. 
Frank Bulaw pardavinėja pas 
savo švogerį Milda Auto Sales 
įstaigos savininkų Dan Kurai
tį, Buick ir Pontiac automobi
lius, o jo jauna žmona toliau 
darbą tęsia Rush Street gro
žio salione.

Gero pasisekimo jaunaved
žiams. '

Įspėja namų 
savininkus

SPECIAL PERMANENTS and HAIR STYLES 
for BRIDES and GRADUATES. 

DU ART, BE' MAŠINOS, EUGENE, $C nf| 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE UV 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Efi 
BE MAŠINOS PERMANENT ......,....V.UU ,
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .... ............. 25c
MOTERIMS .............  35
VYRAMS ...............................................    .40

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET 
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

2514

Sekmadienį, birželio 6 dienų suskambės vestuvių varpai jaunuoliui Feliksui Krauja- 
liui ir p-lei Anicetai Stui’maitei, gyv. 2462 Blue Island avė. Jungtuvės įvyks West Sidės 
parapijos bažnyčioje, 10 vai. ryto, o po apeigų prasidės vestuvių puota bažnytinėje svetai
nėje.

P-lė Aniceta Sturmaitė yra jauna, graži ir puikiai išauklėta biznierių pp. Šturmų 
duktė. Ji yra dalyvavusi prie West Sidės bažnytinio choro ir dainavusi per ęadio.

Gi, jaunikaitis Feliksas Kraujalis yra taipgi West Sidės biznierių pp. Kraujalių sūnūs 
ir iš profesijos chemijos inžinierius. .<Į( ■;*

Kaip pp. Šturmai, taip ir pp. Kraujaliai yra rimto ir draugiško budo žmonės. Turi 
daug pažinčių lietuvių visuomenės tarpe ir, todėl, tikimasi, kad ir jų jaunuolių vestuvėse 
dalyvaus daug giminių ir draugų. . Draugė.

NUŠVIESKIT SAVO LINOLEUM 
su

PILSEN
WHITE LINOLEUM VARNISH i

Nepakeis nū Švelniausio Rašto Spalvų 
REIKALAUKIT JO VARDU.

MADOS

4415. — Praktiška, graži ir pa
togi vasarinė suknelė. Kai užeis 
vasaros karščiai ji bus labai nau
dinga. Sukirptos mieros 12, 14, 16t 
18, 20, taipgi 30, 32, .34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

JNorint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No  ........
Mieros _ .....  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybinės 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.

(Adresas)

duokite savo antrašus sekan
čiame susirinkime ir pasiimki
te tikietų. Tas reikalinga drau
gijos labui. Sekantis susirinki
mas įvyks sekmadienį, birželiof 
6 dienų 
Būtinai 
svarbus 
išrinkti

draugiško 
išvažiavimo dienoje. Už tai di
dis jai ačiū.

Gegužinė

lio 10 d. arba jų turtą paves'dūlį — laimėjimui 
resyveriui. Panašus pranešimai 
bus išsiuntinėti ir kitiem\

Simono Daukanto
Draugijos veikla

Rengia pikn ką birželio 13 d.

Su šių melų pradžia į drau
gijos darbuotes planą buvo 
Įnešta eilė naujų pasiūlymų ir 
pravesta labai svarbių nutari
mų. Paskelbtas naujų narių va
jus ir pradėta priiminėti į na
rius ne vien vyrus, bet ir mo
teris nuo 16 metų iki 45 m. am
žiaus. Nutarta jaunuolius iki 
25 metų priimti be įštojimo 
mokesčio, duoti už prirašymą 
naujų narių gerą atlyginimą ir 
surengti eilę piknikų.

13 dieną rengiama 
prie 83 
S. Sve- 
yra vi- 
paranki

, buvusio
Ta vieta 

žinoma ir

darbuojasi ir tiki

Birželio
išvažiavimas-piknikas 
ir Kean avė 
lainio vieta, 
siems gerai 
privažiuoti.

Komitetas
si turėti daug svečių, jei oras 
bus palankus. Tikietai su ge
ros 'vertės dovanomis išlaimėji- 
mui jau išsiuntinėti. Taigi prie
derme kiekvienam prs'darbjo
ti, kad daugiausiai tikietų pa
skleisti. Dovanas paaukavo se
kantys nariai: P. Kvietkienė, J. 
Raceviče, K. Valaitis, J. Kaz
lauskas ir S. Svilainis.

Kurie negavote laiškų su pa
kvietimu į piknikų, būtinai pri-

Vajui pasidarbuoti pasižadėjo
Prie vajaus 

prisidėti:
J. Raceviče, 

Balčiūnas, J. 
Vilkis. Jų pasidarbavimu įsira
šė draugijom šie asmenis: P. 
Kvietkienė, J. Puponis, A. Pi- 
lipas, V. Žičkus, J. narnančio
ms, P. Ridikas ir M. Kavars- 
kienė ir daugelis tokių, kurie' 
pasižadėjo sekančiame susirin
kime įstoti. Paminėtina, kad 
P. Kvietkienė yra pirmutinė 

| moteris įsirašiusi į draugiją ir 
pasižadėjo darbuotis. Ji paau
kavo vertingą dovaną — laikro-

darbo pasižadėjo Full-flavored
K. Valaitis, 
Stonaitis i

—perfect 
for cookingl

4D Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that matės 
it perfect for sandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfeetly.

(Miestas ir valstija)

Lietuvių Auditorijoje, 
atsilankykite, nes bus 
sus'rinkimas. Turėsime 
darbininkus pikniku’.

•< P. K., sekt.

SVEIKATA!
Ar esat nusilpnėję ■— greit pa

vargsta! — nervuoti —- negalit 
miegoti — neturit apetito — ne- 
randat poilsio ? , s

Ar pavelvsit mums prisiųst jums 
kartoną iš 24 butelių skanaus 
Molto gėrimo 
gerkit keletą butelių ir jei nebū
sit pilnai užganėdinti šiuo sveika
tą gaivinančiu gėrimu, mes atsi- 
imsim siuntinį ir' sugrąžinsim 
jums visus pinigus. Mes žinom jų 
naudingumą^—jus jo dar nežinot. 
Todėl mes ir darom jums šį pa
siūlymą. Jei norite, galit pirmiau 
pasitarti su savo gydytoju.

MALVAZ. Iš

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums mus i___
pritaikintais pagal skirtinga kylos rušl stikėjimu I 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- pažeistiems, 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

YRA 
PAVOJINGA

paraiSčiui pritaikinti su pilnu pa-
' I ■■■

Elastikinės pančiakos, diržai, braces, 
čeverykai tiems, kurių są

nariai nesveiki.

| VYRAS IR MOTERIS 
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

| Visiem Sudarkymam
KAINOS 

PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE WELLS STREET

183 W. Lake St

HI LIFE INN
M1LLER HIGH LIFE BEER

Mano užeigoj visa
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė, vynas, alus ir 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laika pra
leisti, malonėkit at
silankyt j mano už
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

ssasnc Remkne savo apielinkes 
biznierius

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Apskričio iždininkas pradėjo 
griežtą užsilikusių mokesčių iš
ieškojimą. Pagal jo žiniomis, 
yra užsilikę 14,385 namų savi
ninkai su mokesčiais, kuriems1 
mokėjimai buvo išdėstyti pagal 

šešių metų planų. Iš jų 2000 
jau gavo įspėjimus 
bent 60% mokesčių

sumokėti 
iki birže-

Tel. BOUlevard 4552

A. 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.

Kartonas 24 Bonkos .... $2.75 
50c atiduodama už 

tuščių.
Kartonas 12 Bonkų 
25c atiduodama už 

tuščių.

grąžinimą

..... $1.40
grąžinimą

MALVAZ DARO MONARCH , 
BEER ALUDARIAI

O cistai 6500

ANGLYS — COAL 
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį, Pristatom bile kur 

Chicagoje
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

į 75% cars ............................... j. $6.95
. Pocahontas Mine Run, West Virginia 
I 65% cars .....................
Illinois Lump .................
Yard Screening ..... :....
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump ...... .
Chesnut Hard Coal .... .
Coke Kappers ............. ...

ir kitokias anglis pristatom.
i Pašaukit: Lafayette 8980
! OKSAS EXPRESSING

4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
SVEIKATOS KLINIKA

$7.65
$6.05 
$4.70 
$8.75
$6.90

, $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

TONSILAI IŠIMAMI
UŽ .........................................

PALAGUI PAGBLBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
$20

$1
HOSPITAL

Avenue
5727.

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

'patarnausim teisingai.
JOS. LEASES

8327 So. Lituanica Avenue 
Tel. YARDS 0965.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm j naują vietą, nuo 8430 
So. Halsted St. | 8517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapa* ir Marijona

Evinskai, Tek Yarda 0832.

Pete YOUNG’S Tavern
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 Avenue



Ketvirtadienį^ birŽ, S,

Kviečia Visus 
į Jefferson Miškus

NORTH SIŪK.—North West 
Lietuvių Mbt^rų Klubas, kaip 
girdėjau, stropiai rengiasi prie 
metinio pikniko šį "ateinantį 
sekmadienį, birželio 6 d., Jef
ferson giriose. Oras gražus, 
medžiai žaliuoja, paukščiai čiul
ba, ir labai malonu praleisti 
laiką tokioje erdvioje vietoje, 
su maloniomis moterimis, ku
rios taip gražiai priima, sve
čius.

šeštadieni 
“Spulkos” Narių 
Susirinkimas

Prie to dar galima primin
ti, kad jos niekuomet nepamir
šta paremti progresyviską rei
kalą ir yra aukavusios prakil
niems^ tikslams, kaip Darius- 
Gifėno ir Vaitkaus Skridimų 
Fondams, etc. Visuomet dar
buojasi ir draugiškus santy
kius palaiko tarp narių visuo
menėje.

Lithuanian Būilding Loan 
and Savings Association šėri- 
ninkų metiAis susirinki* 
mas įvyks šeštadienį, birželio 
5 dieną Naujienų name; kaip 
8 vai. vakaro. Visiems na* 
riamš yra išsiuntinėta palęvie-* 
timai. Tie, kurie negales susi
rinkime dalyvauti, prašomi 
prisiųsti pasirašytus “proxy”, 
ries be tam tikro skaitliaus šė- 
rininkų negalės įvykti susirin
kimas.
. Šiame susirinkime buš iš
duota metinė atskaita, išrinkti 
nauji direktoriai ir apsvarsty
ti tolimesnis bendrovės veiki
mas. Po susirinkimo bus už
kandžiai ir draugiški pasikal
bėjimai.

Sekretorius
T- liųpkevičia.

Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tūskievicz — maršalka, 6939 < So. 
Wasbtenaw Avė., Chiėago, III.; Li
gonių lankytojai: Mirs. Kacinsken 
ir. Mrs. Czesna ir Mr. Cžesna. Su
sirinkimas atsib’uria kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard- 4552); Chicago, III.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Gęo M.

Chernaūc£kas ;— presidėnt, 1900 Sb.- 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canal^ort 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M; 
Bankevičius-—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki; Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bartkevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckąs, Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

Visiems bus malonu daly
vauti z piknike, plačiau susipa
žinti su narėmis ir smagiai 
laiką praleisti.

Piknike bus pamarginimų. 
Prie to, šį kartą pora gerų gas- 
padinių nutarė ką ten iš ska- 
nimėlių ir pyragaičių prikep
ti.

Chicagos Draugijų;
Kliubų Valdybos

1937 metams

Tad, visi traukiam į JefPer
soną ir prie muzikos ir gra
žiam pavasario ore praleiskim 
laiką linksmai ir paremkim tų 
darbščių moterų darbą, kad jos 
toliaus veiktų progresyviškoj 
dirvoj.

— Onytė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospėct 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja; 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka
cinsken— kasos į'obėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagėlb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr —finansų rašt, 4917 
So Komensky AVė.; Frank' Meda- 
linski—kasierius, 3159 EmCrald 
Avė.; Frank Margeviče—kontfol.' 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė/; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Atitort 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 

, viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

JUOZAPAS VASNAUSKAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio. 1: dieną,; 9 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus; gimęs Molainių kaime, 
Velžio vals., Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno ■ 45metus 
Paliko dideliame nuliudime 

. sUnų Kazimierą, rtiarčią Oną,
1 sūnų Joną, 2 dukteris: Kazi

mierą ir* žentą Petrą Smergel, 
dukterį Oną ir žentą Navicką, 
brolį Benediktą ir brolienę, 3 
anūkes ir daug kitų giminių, o

.. Lietuvoj; seserį, Pauliną ir švo- 
« gėrį Kirdūlį ir gimines.
2 Priklausė Simano Daukanto 
. ir D. L. K. Vytauto dr-joms; 
' Kūnas pašarvotas Ridiko 

!■ koplyčioje, 3354 Sd. Halšted 
p St; Laidotuvės > įvyks šeštadie-*

nį, birželio 5 dieną, 9 vai. ryto 
iŠ koplyčios į Šv. Dovydo pa
rap. bažnyčiąį 32 ir Emerald 
Avė., kurioje atsibus geduline 
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv; 
Kazimiero kapines:.

Visi ACA^ Juozapo Vainau
sko gimmėš, draugaf ir pąžįs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti lūidbtūvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikiriimą.

Nuliūdę lįekame, 
Sūnūs, dukterys, marčios, 

žentai ir giminės.
Patarnauja ląid. dir. P. J. Ri
dikas; Tel. Boulevard 4089.
,mi»i iinmr
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MisCellaneous
įvairus

JŪODŽEMĮS, yardūis arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už: bušelį, 5 bušeliai .— $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 H. Statė 
Street. Tel. Wentworth 7942.

,1

Kūnas pašarvotas

Tel. Victory 4965 
STOGDENGtfSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama;

BRIDGEPORT ROOFING CO. - 
3216 Su. Halstęd Street

FINANSUOŠIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO^ 
KETI.' Pilnas pėrtūisymūs, brėkių 
relining; ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas,' 
tairai* batarėjos, automobilių radios, 
viršaL saugumo stiklai; fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

’Autotaobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 

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

SUSIRINKIMAI

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 

, So. Lowę Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.;, D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Sceley 9329 
Dr. K* Nurkaitis 

■ yra su 
Dr. W. Pas 

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Ave.;'.So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. ValartdUS’J- 9 iki 9 vakaro.

M <

Furnished Rooms
VIENAM Asmeniui nedidelis kam

barys ir sun porch Bridgeporte, 
švariam, nėgirtuokliui vyrui. Reika
linga . rekomendacijos. Atsišaukite į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St. 
Box 629.

For Reni
*■

IT r ba Flo wer Shoppe 
Gėles Mylin tiemė^~V ^stuvems— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue.
L Phone LAFAYETTE 5800

. ’ STORAS RENDAI; geras' tavernai, 
'^delikatesų ar likerių krautuvei.

2418 W. Marųuette Rd.
.......  I  .................— Ull.l. II II........................... .......................................................................

CLASSIFIED ADS. Į
Help Wanted—Female

MERGINA ar MOTERIS; abeF 
is namų darbas; mylinti vaikus; 
iras namas; gera alga;

Vincennes 3062.

arbinin
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERN išdirb
tas biznis per 4 metus; pigi renda; 
6 kambariai pagyvenimui. Kompeti- 
cijos nėra. Parduosiu nebrangiai.

3659 So. Hoyne Avė.
REIKALINGA apie 100 MOTE- 
[J, kurios norėtų paimti darbą į 
AMUS, katros moka siūti.

MOVIE MODE CO. 
4345 S6. Troy St.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
iras namas; nėra skalbimo; nėra 
rimo; $6>; Republic 3144.

TARNAITĖ; patyrusi.; abelnas 
imu darbas; hera virimo; savas 
imbarys, vohinė; $8; malonus na- 
as; Dorchester 3133.

MERGINA ar MOTERIS; abelnas 
imu darbas; nėra skalbimo; geras 
imas; $10; Sunnyside 8307.

PATYRUSI MERGINA; 25—40; 
imu darbas; geras namas; savas 
imbarys; plain cooking; $10;

Belmont 7300.,

MERGINA; namų darbas; turi 
it gera virėja; savas kambarys, vo- 
nė; pasilikti; $14 savaitei 
rompton,. Apartment 5-C;

Bittersweet 4026.

511

MOTERIS; abelnas namų darbas; 
patyrusi vaiką prižiūrėti; savas kam
barys; $10—$12; Rogers Pąrk 9009.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; virimas; savas kambarys, 
yoninė; geras namas; $8; Dorches- 
ter 2120.

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas ir virimas; rekomendacijos; sa
vas* kambarys; * $9 pradėti; Long^ 
beach 7484.

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
Lunchruimis. Galima ir taverną už
sidėti. Priežastis pardavimo — iš
einu ant farmų.

3856 So. Union Avė. 
Tek YARDS 3331.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

: PARDAVIMUI 6 kambarių muri- 
his katedžius. Kaina $2700, cash 
$400.5 2-flatų mūrinis namas; 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE ąpd CO.
’ 6816 So.. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITU 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 mainymai už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pisites

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J* J. Grisk

BARGENAS
»' PARSIDUODA kampinis, biznia
vęs namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apiėlin- 
keje.- Atsišaukite 6630 So. Taiman 
Avė. Prospect 3938.

Morning’ Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 3 d. 
adresu 3804 Armitage avė., 8 vai. vak.

Liet. Jaunimo Kultūros Ratelio visuotinas narių susirinkimas 
įvyks penktadieni, birželio mėn. 4 dienų, Mildos svetainė
je, 3142 So. Halsted -SU, 7 vai. vakare. Nariai įrašomi vi
si atsilankyti. — Alfred’as J. Butkus, koresp.’

Illinois Lietuvių PaŠelpos Kliubas laikys- priešpusmetinį' susi
rinkimą penk»tadienį; birželio 4, Chicagos Liet. Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. —A. Kaulakis, rast.

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni, birželio 3 dieną, 7:30 vai. vak., Zabukų namuose, 2605 
W. 43rd St. Yra pusmetinis susirinkimas, paskutinis šį se
zoną. Bukite visos laiku. —-V. Puniškienč, sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesini 
susirinkimą penktadienį, birželio 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted’ St; Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti. —S. Kunevičia, rast.

The Lithuanian Demokratic League of Cook Ccunty laikys su
sirinkimą ketvirtadienį, birželio 3 d.; 8 vai. vąkaro ’ Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. Mitingas bus svar
bus ir bus renkamas naujas prezidentas.

PASKOLAS

MEGSTOS SERVETKELĖS STALUI PADENGTI

CROCHETED DOIL1ES PATTERN 146#
1407-—Tai naujausios mados uždengimas stalui; Jos prak

tiškos/ gražios ir lengvai numezgamos/

‘ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 1
151789 Sd. Halšted S L, Chicago, 111. I

čfa įdėdū 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

j Adresas

| Miestas ir valstija

ANUFRAS - VARKALIS 
AA.. Mv \ .

Persiskyrė /^ši^Ėo pasauliu; 
birželioT^rdieną? 4s50 vTalandąįr 
ryto, 1937 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Papilės parap., Pagardės k-me.

Paliko dideliame nubudime 
dvi dukteris: Marijoną Hill ir 
žentą Maurice ir Helen, anūkę 
Lucille, pusbrolį Vincentą
Stulpiną, pusseserę Marijoną
Malinauskienę-, švogerką So- 

) phie Merkis, brolienę Martą 
Varkąlfehę ir jų šeimynas ii* 
daug kitų giminių, Lietuvoje 
seserį Oną ir giminės.

Kūnas pašarvotas 6106 So., 
Washtenaw Avė., Tel. Hemlock- 
3393. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, birželio 5 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan/ 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pinės.

Visįi A. A. Anufro Varkalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laiddtuvėėė ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą if1 
atsisveikinimą?

Nuliūdę liekame, 
dukterys, žentas, anūkė, pus

brolis; pusseserė, švogerk’av 
brolienė ir gimiūės.

Patarnauja laid/ din S. P. Mas 
žeikav Tel. YARDS 1138;

ANT PIRMŲ 
MORGKIŲ 

r: '.'. *> -Dm. . < 1'

Chicagoje jįir ; apielįn k e 
lengyąis Išmokėjimais dėl
nupirkimo^ pataisymo ir 
statymo naujų namų.

s e

Išmokam

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno ašmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fėcferal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D: C.
Del informacijų kreipkitės į

D U K ANTO
FEDERAL SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION OF

} CHICAGO.
W Cermak Rd.

PbOnė CANATi 88S7

Arthuras Jacobs (Jokubauskas)

Atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
Birželio 3 d.‘ 1936 taėtaiš, 
sulaukęs 9 mėtų atažiaus.

Gimęs Chicago, 111., palaido
tas šv. Kaziriiiėro kapinės^

Birželio 3 dieną sukanka vieni metai skaudaus įvy
kiomusų šeitnynoje, nes tą dieną musų brangus sune- 
lis ARTHURAS paliko mus ant visados-verkiančius ir H. 
didžiai lindinčius. , H

Tie takeliai -į tą vietą yira mūšų ašarotais nulieti, H’ 
kur! guli musų brangus SŪNELIS. > t B

Ęiudi M otiiia, Tėvas ir į.Sesute- Lucille- B

Situation VVantfed
Darbo Ieško

MERGINA AKORDIONYSTĖ ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka
rais.

MIŠS JOSEPHINE LEASES 
1 Bdulėvard 0987/

Hėlįj Wanted—Femalė
Darbininkių Reikia

MERGINA; 20—35’; abelnas naj 
mų darbas? paprastas virimas; nėra 
skalbimū; savas kaM$aryš; $10;'

Plūza 3124.’

Help Wanted—Malė-Female
Darbininkų Reikia

$5.00 mokestis už visus darbus į 
restoranus: vyrėjams-jdms, antriems 
virėjarų9 N Gms> diShr pįoyėjams-joms 
veitėrkbmš, pagclbinlnkams-kėms 
Virtuvėje,, naktinėms džianifOrkoms.

Mktyklt mus. tuojau;
Atlas EiŪ’pfčytoėni* Service, 

6250V- sbV Halštfed ’ St.

REIKALINGAS VIRĖJAS arba 
VIRĖJA restąurantui.
Cečelia’š Tavern and Rėstauradt 

2408 West 16th St

' $5į>0 GASH PADĖS jus naujame 
name. Balansas F. H. A.—$2,000 ir 
aukščiau.

Klama and Gaddis, 
Generaliai Kontraktoriai 

Grovehill 3470.
- --------------------------- a------ u,—■ *»— " 's t 

TURIME PARDUOTI $86,000 biz
nio prapertę už $16,800. Visa išren- 
duota — aptieka, grocernė ir taver
na- Rendų per mėtūs įeina $1,900. 
Randasi ^947-49 West 63fd St.,, ar
ti Kedžiė Avė. Tuoj kreiptis į: 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI CO.

5209 Sd. Ashland Avė. 
Tek Prospect 9792.

PATYRUSI'. Ifom^'tfeŪtiŠka margi
na; namų darbus?: gera virėja; pa^ 
tarnautbja priė' stalo, nėra skalbi
mo; gerbs nųfūū^j; $18;

. Sūuthb Shore 1619.'

Help Want(>di-Mhl<?
.^DArMnihlįJų1 Reikia

MERGINA; abblnas namų- darbas; 
patyrus ;; gėra>’ virėja;i šėltij - $10.

Dėtohėst&r1. 4910V
7*----  ; ..;---------- ---- ---- —-- -

PATYRUSImergina namų ddirbūi; 
geras namūs;: pdstbyf i viėtū-j $6' iki 
$7. Lawndū^ 875O>?

; REIKALINGAI* aukštos rųšies 
sėlšmonas; su karu; Alga ir komi-; 
^ėnas. Kreipkitės tarp* 5^-6’ savai
tės dientimiš.-
• šaukite Bėlmoht 0891 arba 0892.

REIKALINGAS KRIAUčIUS: AT
SIŠAUKITE TUOJAU.

2415 Mkrųuettė Rd.

Namą: Dbrttoi
Kambarius 9*12 pėdą išpopicruoja 

ekspėrtkiL Jkhttiih sw; p;6pjer»>
■

KAMBARltFr .
BRfABEK’S

Telęf6na«!* PROSPECT 0094?

i NSW YORK LIFE INSURANCE 
įOMPANY turi darbų budriems; 
ėhėrgihgiėmš vyrams; pastovių; tik- 
į-oš progos; truputis pardavinėjimo 

pagelbsti; nuošimčiu ir 
pensijos patvarkymai; R.' Tl Elm'er; 
įtoomi 502; 39! So. Da Šalie St,
i " 11 -- ----- v---"'1... - --------— T.. ......

' REIKALINGAS- PORTERIS' į* ta- 
Vernv 5617 63fd PlAcė.

PRANEŠIMAS KLIUBAMS IR 
DRAUGIJOMS

Galima parendioti piknikams
DAOĄ

Ru^točibi

JŪSTICK PARK
GROVE

Archer and Kean Avenūes 
Jos. Leppa, Savininkas.

• REIKALINGAS PORTERIS' tarpe 
00^—50' į tavern.

6845' So. Western Avė/

Fumiture & Fixturės
Rakandai-JUisai

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGto¥Sl‘
PI R K IT A uK^rbS'KU^BSHANGLIS 

WILMING^ON COAL 
. j ... __ _

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS: BUS DAUG AUKŠTES

NĖS- KITĄ MĖNESI'
PRISTATYMAS MIESTE Ifc 

PRIEMIESČIUOSE

Rakandu: Pardavimu' 
Nematytomis kainomis. — PjMėlūa/ 

momis išlygomis;
$100 Importuoti ir Amerikoniški

kaurai  ......... $15!—$21)—$2F
$150 Amer. Orient kaurai $80^-$8F 
$135 trražųs, nauji parldr

setai ............  $Š9:i-$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $12F 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 
j dėt lėre: .... .......... .  ..... . . $1?f
A Ww-S vald* i Iri 9'~Nėd&uM. iki K’v. r» 
j KAPU STORaGE . FURNITŪRA

5746’ Sb. Ašhfend1 AVė?.

PARDUOSIU viena iŠ dviejų 
PARLOR ' GRANU PfANO. Gerame 
stovyje. Nebrangiai.

DR. K> DRANGELIŠ 
Republic 2266.

Business Chances
Pa r da vi M ui Bizniai

5Že"eS
V VlZlItlO Visas Pasaulio 

kvietkinijJkas
Gėlėk Vestūvėnis, Bdnkietams 

ii Fagrabams
3316 Sti, Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7&U

Akiniai ant Kredito
$"|į.0Q1 i savaitę

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

TU YardS 3588
Visą dafb’ą garantuoja ' 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

PARDAVIMUI bučernė ir grošėr- 
hėi Maišytų tautų apgyventa. Par
duosiu pigiai.* Priežastį patirsite ant 
Vietbs. 3347 W. 51st St.’

PILNAI įfengta TAVERNA; Šla
kas ir flkčeriai, išdirbtas biznis.

Ant. Mafiinovsky,
1036’ West 21št St;

PARDAVIMUI STORAS— Gfo- 
sernS; Iče: Crėam ir Gandy. Biznis 
išdirbtas per daug metų.

Telefonas VictOry 5206'.

, GROSERNfi IR VAISIŲ KRAU
TUVE. IŠDIRBTA, pildą s&akb. Ge
ras biznis. Nebrangiai.’

2511 Węst 69th St.’

; PARSIDUODA TAVERN — Labhi. 
pigiai dėl priežasties ligos. Biznia- 
va vieta. 1535 Wėst’ 63rd' St.

mmmgį

. Resyverio Bargenai
i 4 flatų 3-5į 1-3 kafnbarių apart- 
mentas, mūrinis, štymu šildomas; 
remiu $160 per mėnes. Kaina — 
$9,250.00. ‘ -
i 10 flatų mūras; 2-6,’ 8-3 kambarių 
ąpartmentai ir 3 krautuvės; rendų 
$460 per mėn? Kaina $27,00u.
į Taukšto mūras, Storas ir4kamba- 
Hų flatas ant Archer arti Catif. Avė. 
Kaina ’ $6,500.
; 5 1 aUkŽto krautuvės murinės ant 
Archer j arti GaiifJ Avė., pečium ap
šildymas; rendų $125 per mėn. Kai
na $9,000.
’ 2 aukštų mūras; krautuvė ir 6 
kamb. flatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas. Kaina $11,000.
į 4 kamb. mūras, pečium šildomas; 
cemento beismentas; lotas 40x125. 
Kaina $8.500; įmokėti $500.
| 2^ akeriųi ant RObbrts Rd. arti 
84tW St. $850.
j 10 lotų su mažu namu artį 107th 
St: ir Kedžie; kaina $2,000. Cash jssoo.

Mažas muro namas aūt 100x134; 
.Wnshtenaw, arti lllth St. Kaina $700. 
j 1-5 kamb. mūrinis bungalow; fur- 
nešo apšildymas; randasi Caiumet a- 
plelfnkšj. Kaina $2,750.
į 37 kiti mutiniai bungai6ws, khrš- 
tO vandens apšildymas,. kainos nuo 
W iki $7,W su- $500' įmokėjimu, 
b balansas lengvais išmokėjimais per 
iŠ* mėttt*- lūtk^
‘ Geriausių bhrgenų iėŠkbdAmŲ ma- 
jtykii* mus z .

JOHN J. LIPSKI
14018 Archer Avė. Lafayette 3036

2 PLATŲ MEDINIS gerai ap
žiūrėtas; 5—5 kambariai; lotas 
50x125 su sodnu. Kaina $4000; iš
mokėjimai.

8 kambarių medinė rezidencija; 
$295 įmokėti; balansas $20 per mė
nesį. Kaina $1975.

F. G. MAURER and CO., 
10323 So. Michigan Avė., 

Puilman 2220.

5 KAMBARIŲ KATEDŽIUS; kar
što vandens apšildymas, ąžuolo tri- 
mingai, 2 karų garažas, kaina $8150. 
Lengvi išmokėjhhai, mažas įmokė- 
jimas.

7419 May St.
2 FLATŲ KATEDŽIUS. besemen- 

tės, 2932 So. Loomiš. $300 įmokėti, 
$20 per menesį—$1900. Priimmu 
lotus mainais.

Dėl informacijų kreipkitės prie 
4256 So. Richmond, vakarais.

Farms fbr Šile
Ūkiai Pardavimui

KAI KURIOS geros, įrengtos far- 
mos imsiliko. Rašykit klausdami 
smulkmenų. . „
GEORGE R. EMERIOK, Rėcelver

Aldona County Savings Bank 
Harrisville, Mich.

Exchang£-—Mainai
MAINAMS į PRAPERTŲ South 

Sidėje 2 aukštu mūrinis budinkas— 
Storas ir 3 fldtai. Labai geroj pa
dėtį; clear.

V. P. PIERZYNSKI
‘ ' 4559 So. Paulina St. J



8 NAUJIENOS, Chicago, 111. Ketvirtadienis, birž. 3, ’37

ŠIANDIEN PLIENO SKERDYNIŲ 
AUKU GEDULO IŠKILMES
Liudininkų pasakojimai apie skerdynes 

Policija kalta.
šiandien antrą valandą po 

pietų South Chicagoje įvyks 
gedulingos apeigcs prie šešių 
grabų, kuriuose guli aukos Re- 
public plieno streiko skerdynių.

Kūnai yra pašarvoti Eagles 
salėje, prie East 92nd street ir 
Houston avenue. Plieno streiko 
vadovybė, kuri tvarko ceremo
nijas, apskaičiuoja, kad jose 
susirinks apie 20 ar daugiau 
tūkstančių žmonių.

Po apeigų kūnai bus atiduo
ti nušautųjų šeimynoms, ku
rios rūpinsis laidotuvėmis.

Aukų skaičius užvakar paki
lo iki šešių, bet manoma, kad 
teks kasti dar daugiau kapų. 
Septyni iš pašautųjų yra to
kiam blogame padėjime, 
mirtis 
las.

kad
yra tik valandų reika-

Nušautieji
y

žmonės, kurie prarado 
ekmadienio kraujo, 

yra Anthony Tag-

šeši
gyvybes
pralėjime,
liori, Sam Popovich, Earl Hand- 
ley, Joseph Rothmund, Alfrel 
Causey ir Kenneth Reed. Visi 
buvo plieno darbininkai, išsky

rus Rothmund’ą, kuris, neturė
damas pastovaus darbo, tarna
vo WPA e’lėse.

Rašančiam teko kalbėtis su 
keliais skerdynių liudininkais, 
kurie arba maršavo streikuo
jančiųjų parade arba buvo ne
toliese nuo Republic liejyklos 
ir vietos, kur skerdynės įvyko. 
(Prie 117th ir Burley avenue. 
Republic Steel liejyklos vartai 
randasi prie 118 ir Burley 
avenue).

Visų liudininkų pasakojimai 
buvo panašus, patvirtindami 
vienas kitą. Anot liudininko, 
kuris padavė daugiausiai smulk
menų, skerdynės prasidėjo se
kamai :

da-
Skerdynių pradžia

Kartu su streikieriais jis 
lyva'vo mitinge prie 113-tos ir 
Greenbay avenue. J susirinku
sius kalbėjo organizatorius Ni- 
cholas Fontecch'o ir kiti strei
ko vadai. Kaip ir Fontecchio, 
taip ir kiti kalbėjo miniai, kad 
nenaudotų jogos, nes tas nie
kam neatneš naudos. Jie per
spėjo streikierius ramiai elgtis, 

Mitingas įvyks National Hali, 
1802 So. Racine Street, 8 vai. 
vakare.-

•'W 
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visas paradas me 
eiti prie liejyklos. At

lankė, prie 117-tos ir 
avenue, paradui kelią 
didelis būrys policistų.

kad neduoti progos priešams 
kraujo praliejimo išprovokuoti.

Po perspėjimų, minia nutarė 
marguoti prie Republic liejyk
los ir ten demonstratyviai pi- 
kietuoti, kad parodyti streik
laužiams, jog didžiuma darbi
ninkų streikuoja, ir kad jie, 
streiklaužiai, privalo padėti 
įrankius į šalį ir prisidėti prie 
streikierių.

Susirikiavęs, 
pradėjo 
virame 
Burley 
pastojo
Vos minia spėjo prisiartinti, po
licija tuoj pradėjo mėtyti aša
rinių dujų bombas. Streikieriai 
ir jų simpatizatoriai apsisuko 
ir nesipriešindami pradėjo eiti 
atgal. Bet policistai tuo nepasi
tenkino. Jie išsitraukė iš makš
čių revolverius, buožes ir ėmė 
šaudyti ir kapoti minią.

“Viską labai aiškiai mačiau”, 
tęsė liudininkas, 
kad bent vienas 
tų bandęs pulti 
žiūrint to, kad
sipriešino, policija į juos šaudė 
ir juos mušė. Buožių' smūgiai 
krito ant jų galvų, ant pečių. 
Po to kai skerdynės pasibaigė 
ir sužeistieji streikieriai buvo 
surinkti nuo lauko, tai pasiro
dė, kad beveik visi jie buvo pa
šauti ne iš priešakio, bet iš už-, 
pakabo. i

“Jei policija nenorėjo strei- 

“Nepastebėjau, 
stre'kierius bu- 
policistą. Ne- 
streikieriai ne-

kierių prileisti prie dirbtuvės, 
tau- užteko ašarinių dujų. Kam 
reikėjo šaudyti? Tam visiškai 
nebuvo reikalo.”

Paveiksiu patvir ina liudinin
kų pasakojimus

Šio liudininko pasakojimą pa
tvirtina skerdynių fotografijos, 
kurios tilpo “Naujienose” ir ki
tuose laikraščiuose. Nei viena- 
-- ? paveiksle nematyti, kad 
streikieriai pultų policiją. Visi 
paveikslai parodo į policiją at
suktas pasitraukiančių streikie- 
rių nugaras, — ir ant' tų nuga
rų krintančias buožes ir i jas 
taikomus revolverius. Paveiks
lai buvo trąukiami per 
skerdynių eigą.

visą

Organizuoja 
“Junk-jardų” 
Darbininkus

Handlers 
i “Nau- >

pranešti

Scrap Iron. ir Junk 
Union vakar kreipėsi 
j ienas” su prašymu 
suinteresuotiems lietuviams, 
kad pirmadienį, birželio1 7 d., 
įvyks organizacinis susirinki
mas. Unija per - lokalų No. 
20467 organižuoja “junkjardų” 
darbininkus.

Du banditai apiplėšė Nori Prašalinti 
tris lietuvių taver 
nas į pusvalandį

nukentėjo pp.

taverna, prie

BRIGHTON PARK. — Ant
radienio vakarą, 11:30 du ban
ditai, revolveriais apsiginklavę, 
apiplėšė tris lietuviškas taver
nas vieno pusvalandžio laiku. 
Bandė ir ketvirtą, bet pabūgę 
pasislėpė už namo kerčios.

• Daugiausiai
John ir Adelė Kiškes, b. p-ios 
Dauskurdienės
2541 W. 45-ta gatvės. Iš jų pa
ėmė apie $50. Kiek mažiau iš 
pp. Bardauskiij gyv. 2462 W. 
46-to PI. Iš pp. Grama'ntų at
ėmė apie 10 dol. Bando eiti ir 
i p. Šimaičio taverną, kuri ran
dasi prie 2501 W. 46-tos g., bet 
pamatę, kad savininkas juos 
pirma pamatė, dingo.

Banditai, regimai, buvo tiek 
“skubus”, kad nedrįso po kam
pus ir kišenes žiūrėti. Kiek ra
do registeriuose, tiek ir pasi
tenkino.

Rekomenduoja šeiminin
kėms Veršieną

Chica'gos Mėsos biuro infor
macijų skyrius šią savaitę re
komenduoja šeimininkėms pirk
ti veršieną, ypat’ngai “fore- 
ųuarter” dalis. Prieinamai bu
sią galima pirkti ir avienos.

Dėl Lietuvaitės 
Teista Mokytoją

ta-Vakar Clricagos mokyklų 
ryba svarstė reikalavimą pra
šalinti iš pareigų gimnastikos 
mokytoją Edward Strobel.

Reikalavimą tarybai pateikė 
William H. Johnson, mokyklų 
superintendentas. Strobel yra 
Darwin pradinės mokyklos mo
kytojas, kuris neseniai buvo 
teisiamas už išgėdinimą - jau
nos, 16 metų lietuvaitės, buvu
sio real estatininko dukters. 
Strobel buvo išteisintas, bet 
superintendentas rado, kad ne- 
pravartu leisti jam toliau eiti 
mokytojo pareigas.

Mokyklų tarybos pirmininkas 
James B. McCahey vakar aiški
no, kad Johnson prašė 
bel’io geruoju rezignuoti, 
jis prašymo neklausė.

Stro- 
bet

pri-

Už koją 
gavo $10,000

Apygardos teismo jury 
teisė vienam Frank Slonoff, 18 
metų 
avė., 
kelio 
koją, 
kompanijos vagonu. Jo motina 
Mr. Katherine Slonoff gavo 
$1,000.

amž., gyv. 3100 Filmore 
iš Baltimore & Ohio gelž- 

kompanijos $10,000 už 
kurios neteko po tos

Šįvakar Social- 
Demokratų
Mitingas I

Šiandien, 8 vai. vakare Labor 
Lyceum salėje, prie Kedzie ir 
Ogden bulvaro, Įvyks svarbus 
social-demokratų partijos mi
tingas, kuriame partijos kon
vencijos delegatai išduos ra
portus.

Susirinkiman kviečiami visi 
nariai ir simpatizatoriai.

Naujos Mados 
“Permanent”

Anna Venckus, plaukų taisy
toja, kurios “beuty parlor” ran
dasi ties 2555 West 47th Street, 
Įsigijo reikmenis garl^anavimui 
plaukų Į naujausios mados 
“permanent wave” ■— “Person- 
ality Wave”.

Naujuoju bud u garbanuojant 
plaukus, “permanent” parenka
mas ir pritaikomas veido išvaiz
dai. —VBA.

Nužudė Viešbučio 
Tarnautoją

Nežinomas piktadaris, ban
dydamas padaryti apiplėšimą, 
nušovė Kenwood viešbučio, 4700 
Kenvvood avenue, tarnautoją- 
kasierių Walter O’Leary.

Manoma, kad tas pats plėši
kas 
Park 
Park 
$150.

vėliau apvogė East End 
viešbutį, ties 5242 Hyde 
bulvaras. Iš kasos, išėmė

PIKIETOS PRIE REPUBLIC STEEL LIEJYKLOS — Vaizdas prie Republic 
Steel liejyklos, South Cliisagoje, kur sekmadienį po pietų įvyko streikierių sker
dynės. Policija mirtinai pašovė šešis, daugybę sužeidė. Priešakyje pikietininkai, įsu 
streiko obalšiais. Užpakalyje būriai policistų. Paveikslas parodo kai kurias liejyk
los patalpas.

NUŽUDYTŲ STREIKIERIŲ NAŠLĖS—Gladys Causey ir Margaret Rothmund, 
našlės darbininkų, kurie buvo nušauti Re public Steel streiko skerdynėse South Chi
cagoje. Paveikslai buvo traukti 'koronerio rūmuose, kur eina pomirtinis tyrinėjimas. 
Rothmund’ienė buvo virėja streikierių virtuvėje.

Schmidt (viduryje) vyriausias vadas sovietų Rusijos ek
spedicijos į šiaurinį polių. Schmidt apsuptas lakūnų, 
kurie valdė ekspedicijos lėktuvus.

1ĖŠKO ORO KELIO AMERIKON — Keturi sovietų šiau
rinio ašigalio ekspedicijos nariai, kurie darys tyrinėjimus 
surasti kelią oro; susisiekimui su Amerika. Iš kairės, E, 
R. Krenkel, T. D. Papanin, E. K. Fedorov ir P. P. širstov.

VĖL TEISME — Buvęs 
Chicagos elektros ir gaso 
“karalius” Samuel Insull, 
teisme, kur liudijo apie 
savo bendrovių krachą. Da
lininkai turi užvedę bylą, 
kurioj reikalauja $40 ini- 
lionų nuostolių padengi
mui.

PREMJERAS — Fumi- 
maro Konoe, Japonijos 
aristokratas, paskirtas nau 
ju premjeru. Jis bando su
daryti valdžią.

PROTESTAVO — Julia 
Alvarez dėl Vayo, kuris 
įteikė Tautų Sąjungai grie
žtą protestą <dėl Vokietijos 
surengimo bombardavimo 
lojalislų Ispanijos uosto 
Almeria.

TALKA VYRAMS — Vaiz
das prie Youngstown Steel 
dirbtuvės Indiana Harbor, 
kur žmonos ir merginos 
padeda streikuojantiems 
darbininkams pikietuoti 
dirbtuvę.

KELIONĖ NEĮVYKO
(a) Dalis stratosferinio 

baliono, kuriuo prof. Au
guste Piccard rengėsi kilti 
stratosferon iš Belgijos. Ba
lionai! leidžiant dujas, jis 
užsidegė.

(b) Vėjo nešiojamos, lie
psnos neužilgo apėmė visą 
balioną. Gaisras kilo iš kar
što oro maišo viduje.

(c) Finalas. Iš puikaus Ir 
brangaus baliono paliko 
krūva pelenų ir apdegusių 
vielų. Prof. Piccardui ke
lionės neteko nei pradėti.




