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Atsisako paliuosuoti 
Fansteel streikierius

X

Įkalintus 32 nuteistus Fansteel sireikie- 
rius teisėjas atsisako paliuosuoti ir už nu

statytą didelę kauciją

r

WAUKEGAN, III., birž. 9.— 
Teisėjas Forby, kuris vakar 
nuteisė kalėj iman 39 Fansteel 
Metallurgical Corp. streikie- 
rius fuž teismo paniekinimą ir 
tuojaus 31 nuteistųjų streikie- 
rių (tiek jų buvo teisme) už
darė kalėjiman, atsisakydamas 
juos paleisti apeliacijai už se
nąją kauciją, šiandie visus 
šiuos streikierius visai atsisa
kė paliuosuoti net ir už kau
ciją.

Teisėjas išpradžių pareikala
vo $68,000 kaucijos, nežiūrint 
advokatų protestų prieš tokią 
augštą kauciją.

Bet kada kaucija buvo pa
rūpinta, tai tas pats teisėjas 
atsisakė nuteistuosius paliuo
suoti ir už kauciją.

Teisėjo aiškinimu, įkalintie
ji streikieriai jau dabar atlie
ka paskirtą jiems bausmę už 
teismo paniekinimą, tad nė 
jis, .nė kuris kitas teismas ne- 
beturys galios juos paliuosuo
ti.

Gjrdi, adventai pądaęę klai

dą ir nepadavę apeliacijos dar 
prieš paskelbimą teismo nuo
sprendžio. Teisėjas gi išviso 
nedavė progos nuteistiesiems 
užsistatyti kauciją, nes kaip 
tik teismo nuosprendis liko 
perskaitytas, tuojaus visi teis
me buvę nuteistieji liko suim
ti ir išvežti kalėj iman, nesu
tinkant juos paliuosuoti už se
nąją kauciją, kuri buvo už
statyta dar bylos nagrinėjimą, 
kaip paprastai yra daroma vi
sų teismų.

Bylą prieš streikierius vedė 
daugiausia ne kauntės proku
roras, kuris turėtų vesti pana
šias bylas, bet Fansteel kom
panijos advokatas Keele, ku
ris pats aktyviai yra prisidė
jęs prie streikierių ginklu pa
šalinimo iš dirbtuvės.

Vakar buvo įkalintas 31 iš 
39 nuteistų streikierių. šiandie 
liko suimtas ir įkalintas dar 
vienas nuteistas streikierius. 
Ikišiol teismui nepristatė nu
teisti 7 streikieriai ir teismas 
įsakė juos suimti.

garantuojančiąREIKALAUJA INLAND BENDROVĖS PASIRAŠY- kams neatidėliojant pasirašyti sutartį, 
TI SUTARTI — Pareikšdamas, kad; suvirš 90%/Inland unijęs pripažinimą ir kole'ktyves derybas, 
plieno darbininkų priklauso prie C.’I. O. streiko vadas 
Van Bittner pasiuntė pareikalavimą bendrovės virši-nin- tą prie Inland dirbtuvės Indiana Harbore, Ind.

Paveikslas parodo streikuojančių darbininkų pikie-

I

Iš Fanstee 1 streikie
rių reikalauja $68,- 

000 kaucijos
WAUKEGAN, III., birž. 9.—| 

Teisėjas Forby iš Zion, kuris 
seniau advokatavo garsiajam 
religiniam fanatikui ir teokra- 
tui Wilbur Glen Voliva, ir ku
ris vakar nuteisė kalėj iman 39 
Fansteel Metallurgical Corp. 
streikierius, šiandie iš 31 nu
teistųjų pareikalavo užsistaty
ti viso $68,000 kaucijos, jei jie 
nori pasiliuosuoti iš kalėjimo 
padavimui apeliacijos.

Veltui nuteistųjų advokatai 
protestavo prieš tokią didelę 
kauciją. Teisėjas nė klausyti 
jų nenorėjo.

Aštuoni nuteistųjų tebėra 
nesuimti, tad ir kaucijos jiems 
teisėjas dar nepaskyrė.

Didžiausios kaucijos, būtent 
$5,000, pareikalauta iš darbi
ninkų organizatoriaus Adelman 
ir jo padėjėjo Mills. Jie ir du 
streikierių vadai susilaukė ir 
didžiausių bausmių.

Iš lengviau nuteistų 24 
streikierių, gavusių po 10 die
nų kalėjimo ir po $100 pabau
dos, pareikalauta po $1,000 
kaucijos.

53 streikieriai dar laukia 
paskirimo bausmės.

Nacionalės darbo santykių 
tarybos atstotas Dudley, kuris 
dėlei teismo buvo nutraukęs 
tyrinėjimus Fansteel korp. lau-

žymo Wagnerio darbo santy
kių akto, streikierių bylai už
sibaigus, vėl atnaujino tyrinė
jimus ir greitai pašauks pasi
aiškinti korporacijos viršinin
kus.

* Chicagai ir apielinkei fędb- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
tiek pat šalta.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 49°.

Saulė teka 5:14, leidžiasi

Malone teisinasi
CHICAGO. — Buvęs Illinois 

taksų komisijos pirmininkas 
‘Malone, kurį federalinis teis
mas rado kaltą už nusukimą 
$59,000 pajamų taksų ir ku
riam dabar gręsia kalėjimas, 
labai rūstauja ant federalinės 
valdžios, nes ji buk jį apga
vusį.

Esą jo advokatams buvo pa- 
žadėta, kad jis tik turės pa
siaiškinti taksų apeliacijos ta
rybai, kaip leista pasiaiškinti 
Du Pont, Raskob ir kitiems 
milionieriams, kurie yra įta
riami nusukę milionus dol. tak
sų. Jų bylas ir dabar taryba 
tebesvarstanti. O tuo tarpu 
prieš jį tapusi užvesta krimi
nale byla. Anie milionieriai, 
jei ir bus rasti nusukę taksus, 
tai tik turės užsimokėti tak
sus, o jam . ne tik taksus teks 
užsimokėti, bet dar ir kalėji
me sėdėti.

Kašlink to, kad jis sumokė
jęs tik $5 taksų, tai Morga
nas viešai prisipažino per ke
lis metus visai nemokėjęs tak
sų, nes atskaitęs depresijos 
padarytus j airi nuostolius. De
presija gi pražudžiusi ir jį, 
Malone. Ant jo namų liko už
krauta daugybė taksų, o tu4o 
tarpu nuomininkai nuomų ne
mokėję. Tečiaus jis vistiek ne- 
atėmęs iš vieno namo ir neiš
varęs nė vieno nuomininko, be 
to ir savo banką išgelbėjęs. 
Tai esą jį visiškai priveikė.

Bet jis ne pirmas Chicagos 
politikierius, kuriis atsisės ka
lėjime už taksų nusukimą. Už 
tą nusikaltimą jau keli žymus 
politikieriai sėdi kalėjime, o 
keli kiti, jų tarpe meras Kelly, 
pasiskubino su valdžia atsiteis-

Naujos permainos 
Rusijos armijos 

vadovybėje 
■ > •• K» ‘

MASKVA, bh3. ’ 9. — karo' 
komisaras Klementi E. Voro- 
šilov vėl padarė svarbių per
mainų Rusijos armijos vado
vybėje, penkiose svarbiausiose 
zonose paskirdamas naujus 
manduotojus.

Ne visų naujų karvedžių 
skirimas yra paskelbtas,
skirimai sekė po mirties karo 
vice-komisaro Jau Gamarnik, 
kuris buk nusižudęs birželio 1 
d., kas, pasak Pravdos, aiškiai 
įrodę, kad jis buvęs trockinin- 
kas.

ko-

pa-

Reikšmingiausias paskirimas 
yra gen. M. G. Efremov į Vol
gos militarinį garnizoną Kui- 
biševe. Visai nesenai į ten ko
manduoto j u buvo nukeltas 
maršalas Michail Tuchčevski, 
kada jis buvo pašalintas iš ka
ro vice-komisaro vietos. Ret 
dabar nieko neminima apie tai, 
kas atsitiko su Tuchačevskiu, 
jei jo vieton liko paskirtas 
naujas komanduotojas.

Buvęs kavalerijos viršinin
kas maršalas Budenni liko pa
skirtas vadu Maskvos milita- 
rinio garnizono. Bet irgi ne^ 
paskelbta, .ar jis kartu pasi
liks ir kavalerijos vadu.

Naciai neišduoda 
nužudyto ameri

kiečio .pelenų

A. •, Mt-/.U

Inland Steel atsisa- Hitleris kalbės Rytų 
ko pripažinti uniją Prūsijoj

pasirašy-

kontrak- 
kad dau-

CHIGAgp. — Inland Steel, 
vienai is Atriju nepriklausomų 
geležies kompanijų, kurių lie
jyklas yra uždaręs streikas, 
vėl atsisakė pripažinti geležies 
darbininkų, unij ą ir 
ti su ja kontraktą.

Unija pareikalavo 
to pasiremdama tuo,
guma tos kompanijos darbinin
kų priklauso unijai ir todėl 
unija yra atstovė visų darbi
ninkų. Kompanija gi atsakė, 
kad ji sutinka užvesti kolekty- 
ves derybas, bet atsisako ra
šytis su unija bet .kokį kon
traktą.

Dabar unija kreipėsi į nacio- 
halę* darbo •« santykių tarybą, 
prašydama aiškiai išspręsti, ar 
kompanijos^ neprivalo rašytis 
kontraktus, nes kolektyvės de
rybos ir jose pasiekti susita
rimai juk vistiek ir yra .kon
traktas. Jei kompanija nenori 
rašytis kontrakto, tai aišku 
yra, kai ji nenori pildyti su'- 
sitarimp.

BERLYNAS, birž. 9. — Na
cių slaptoji policija atsisako 
išduoti palaidojimui pelenus 
Jungt. Valstijų piliečio Hel- 
muth Hirsch, 21 m., kuriam 
pereitą penktadienį naciai nu
kirto galvą neva už šalies iš
davystę.

Gyveną Prahoje jaunuolio 
tėvai per Amerikos prašė nu
žudytojo kūną sudeginti ir * pe
lenus prisiųsti į Prahą palai
dojimui. Kūnas liko sudegin
tas, bet Gestapo (slaptoji 'po
licija) dabar atsisako išduoti 
pelenus. ‘ ? i

Negauna milicijos, 
tai organizuoja 

mušeikas '■U -

Vokietijai trūksta 
mėsos, tad giria 
vegetarionizmą

Naujas elektros dar
bininkų streikas 

Michigane
FLINT, Mich., birž.- 9. — 

Saginaw klony kilo neautori
zuotas Consumers Power Co. 
elektros darbininkų streikas. 
Darbininkai yra nepatenkinti 
algomis, kurias priėmė auto-, 
mobilių darbininkų unija de
rybose su kompanija.

Jau pirmiau streikavo tos 
kompanijos darbininkai, bet 

• buvo sugryžę į darbą laike de
rybų. Dabar kilo naujas strei
kas, dėlei kurio dirbtuvės ir 
net privatiniai namai atsidūrė 
be elektros.

Gubernatorius Murphy rei
kalauja kuogreičiausia streiką 
sutaikinti. To nori ir unija, nes 
streikas kilo prieš unijos no
rą.

Elektros darbininkai nutarė 
baigti streiką.

FLINT, Mich., birž/ 9. — 
Consumers Power Co. darbi
ninkai 88 balsais prieš 27 šian
die vakare nutarė baigti strei
ką ir tuojaus atsteigti 
teikimą.

Dėl 115 darbininkų 
turėjo užsidaryti visos 
vės Saginaw klony ir
bo buvo likę 100,000 darbinin
kų.

elektros

streiko 
dirbtu- 

be dar-

MĄRIENWERDER, Rytų 
Prūsijoj, birž. 9< — Nacių, par
tija jau paruošė planus svar
biai Hitlerio kalbai birželio 19 
cl., Marienburge, 
žigo sienos.

Dieną pirmiau 
lankys žymiausi 
Esąs pastebėtas

^Naujas Staviskio 
skandalas r

prie pat Dan-

Danzigą ap- 
nacių vadai, 
ir kariuome

nės koncentravimas.
didelis 
likimu.
valdo

Dėlei to jaučiamas 
susirūpinimas Danzigo 
Danzigas vis dar yra 
mas nacių nekenčiamos tautų
sąjungos. • Galbūt Hitleris ir 
kalbės apie Danzigą, taipjau 
apie Lenkijos koridorių, kuris 
Rytų Prūsiją atskiria nuo- li
kusios Vokietijos.

Naciai šį Hitlerio apsilanky
mą Rytų Prūsijoj bandė už
slėpti ir padaryti jį “siurpri
zu”, tečiaus vienas nežymus 
nacių laikraštis Rytų Prūsijoj 
prasitarė apie tai ir atsišaukė 
Hitlerį tinkamai priimti. Ta
da ir išėjo aikštėn Hitlerio 
projektuojamas vizitas Rytų 
Prūsijon.

Naciams 
nesmagumo 
laikraštėlio
plepėjimą nacių paslapčių at
sidūręs koncentracijos stovyk
loje.

Lenkija, kuriai labiausia ap
eina Danzigas, yra rami ir pil-. 
nai pasitiki naciais. Ji nema
no, kad Vokietija bandytų pa
sigrobti Danzigą, nes ji yra 
padariusi 10 metų nepuolimo, 
sutartį su Lenkija ir nenorė
sianti bloginti santykius tarp 
jių dviejų šalių.

tai padare didelio 
ir" kalbama, kad to 
redaktorius už iš-

MONROE, Midi., birž; 9 — 
Newton Steel Co., kuri pri
klauso Republic Steel Corp. ir 
kurios liejyklos buvo streiko 
uždarytos, dabar ruošiasi jas 
atidaryti neva pačių darbinin
kų nutarimu.

Streikieriai ruošiasi tokiam 
žygiui griežtai pasipriešinti ir 
pikietavimui buria visas savo 
jėgas. Jie sako, kad pravestas 
balsavimas neturi jokios reikš
mės, nes didelė dauguma dar
bininkų jame visai 'nedalyva
vo.

Bet jnėras Knaggs, pasirem
damas “balsavimu”, ruošiasi 
padėti liejykloms ir tuo tikslu 
kreipėsi prie gubernatoriaus, 
prašydamas prisiųsti miliciją. 
Bet gubernatorius atsisakė tai 
padaryti, nes ne milicijos da
lykas yra streikus laužyti. Ta
da gubernatorius atsišaukė į 
buvusius kareivius 
noriais “specialiais 
ir padėti atidaryti

Streikieriai prieš 
tai protestuoja.

PARYŽIUS; birž. 9. — Nors 
garsus rusų aferistas Stavisky 
jau senai yra nusižudęs, bet 
jo sukelti finansinės aferos, 
kurios nuvertė kelias ministe
rijas ir iššaukė riaušes, vis 
dar atsinaujina.

Bayonne auditoriui peržiurė
jus miesto lombardo, su ku
riuo Stavisky daugiausia suk
tybių yra padaręs, knygas, ra
do buvusio lombardo manaže- 
rio Gustave Tissier sąskaitose 
5,200,000 frankų trukumą.

Tissier, kuris yra nuteistas 
septyniems metams kalėjimai! 
sąryšy su Staviskio aferomis, 
tuos pinigus išeikvojęs veikiant 
S taviškiui 1932 ir 1933 me
tais.

stoti sava- 
policistais” 
liejyklas.
tai griež-

Green prašo pinigų 
kovai su C.LO.

BERLYNAS, birž. 9. — Ka
dangi dėka nacių politikos, Vo
kietijai nuolatos trūksta mė
sos ir riebalų, tai dabar na
ciai suskato tvirtinti; kad vo
kiečiai perdaug mėsos valgą, 
kas esą nesveika ir visaip gi
ria. vegetarionizmą^ kaipo tik
riausi Vokietijos išganymą. 
Esą vegetarionys yra “dides
ni idealistai, didesni fanatikai 
Ir labiau tiki į vadus” negu 
mėsaėdžiaį. Todėl vokiečiai tu
rį kuomažiausia valgyti mėsos 
ir bent 3 ar 4 dienas savaitė
je pasninkauti.

MASKVA, birž. 9. — Mąria 
Iliiniša Uljanova, 59 ^pasku
tinė gyvųjų Nikqlai Lenino sė^ 
serų, Sunkiai susirgo ir liko 
paraližuota.

TV į • į. 1 '.į • v' • ' / W t * ' f. J. ’ . ■ •

> Jean Harlow 
palaidota

WASHINGTON, birž. 9. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
šiandie atsišaukė į visuos išti- 
kumus Federacijai narius, duo
ti pinigų kovai su C.I.O.

9.—

GIMĖ. VEDĖ, MIRĖ
‘ " >"•

MARIJAMPOLĖ — Marijam
polėje, nuo kovo 22 d. ligi ba
landžio 22 d., gimė 17 berniu
kų *ir 18 mergaičių. Sušituokė 
17 porų. Mirė—14 vyrų ir 10 
moterų. Tuo budu1 per mėnesį 
Marijampolėje priaugo 11 žmo
nių.. / ■,

GLĘNDALE, Cal., birž. 
šiandie be didelių, priprastų 
mūviu žvaigždėms, iškilmių li
ko palaidota garsioji mūviu 
aktorė Jeaij Harlow. Po nedi
delių iškilmių koplyčioj, kurioj 
dalyvavo tik artimiausi gimi
nes ir drangai ir*.kuriose dai
navo Jeanette MacDonald ir 
Nelson Eddy ir po visai trum
pų pamaldų, jos kūnas liko iš
vežtas j kapines.

Kadangi žmonės nebuvo lei
džiami į koplyčią ir į kapines, 
tai/ visos gatvės buvo nusto
jusios žmonių, kurie norėjo 
pamatyti nors gėlėse pasken-

BELGRADAS, birž. 9. — 35 
studentai liko areštuoti, 200 
studentų suruošus demonstra
ciją prieš dabar Balkanuose 
besilankantį Vokietijos užsie
nio reikalų ministerį von Neu- 
rath. Policija demonstraciją iš
vaikė.

PROVIDENCE, R. I., birž. 
8. — 1,200 miesto viešųjų dar
bų darbininkų streikas liko su
taikintas kompromisu.

RYGA, birž. 9. — Pabalti
jo valstybes dabar lanko An 
glijos . užsienio reikalų minis- 
terio padėjėjas lordas Ply- 
mouth. Aplankęs Suomiją, Es-

dusi jos karstą. Palaidota jf|tiją ir Latviją,_dabar jis išvy- 
tik laikinai — iki motina nu 
spręs galutiną laidojimo vie 
tą.t

ko į Lietuvą. Tuo tarpu į Pa
baltijį atvyksta Švedijos užsie
nio reikalų ministeris Sandler.

■M A -'hie
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aukojo. Delei to Įsai k/Urie da
ro priekaištus: girdi, bala žino, 
kaip bu tomis aukomis buvo.
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Sakau dar kartą, — nėra jo
kio pagrindo manyti, jog su au-

Iš pradžią buvo kilusios lyg 
ir varžytynįs, bet vėliau vis
ką^ ( išsiįygiho.

Daug i»oiliėįjos
i senio Rųckefellerio

Virsta prie “dvasios šventos”,—Kaltininkų vis dar neat
siranda. — Iš Lietuvių Kultūros Darželio vėiklos.— 
Raketieriai. — Eucharistinis kongresas. — Forma- 
liškai atsidarė paroda. — Klaidos atitaisymas. — 
Nusižudė Slaugė. — Baltrukonių šeima lankėsi New 
Yorko valstijoje. — Brazauskas atostogas praleis 
Pennsylvania valstijoje.

bet dat susidaro ir keli šimtai 
dolerių skolos. Tiesa, federalė 
valdžia prisidėjo su keliomis 
dešimtimis tūkstančių dolerių, 
vienok to nepakako. Todėl ir 
lietuviams reikėjo sukelti gero
ką sumą pinigų.

Buvo iškeltas j aikštę ir vie
nas netvarkingumas. Dalykas 
tas, kad prieš kiek laiko buvo 
renkamos aukos Birutės fondui. 
Daugelis darbščių moterų ir 
merginų stojo i darbą ir surin
ko apie septymoliką šimtų do
lerių. .;

Tiesa, pinigai yra visi, — nė 
vienas centas nežlivo. Galima 
tikrai sakyti, jog valdyba susi
deda iš sąžiningų žmonių. Ta
čiau sunku visus įtikinti, kad 
taip yra. Knygose yra surašy
ti vardai tik tų žmonių, kurie 
pridavė surinktas aukas. Nie
kur nėra pažymėta, kas ir kiek

Bet vis -dėlto praVartėjo tiksles
ni rekordai ve^ti. Tąsyk visiems 
tiems bereikalingiems ( priekaiš
tams butų buvęs kelias užkirs
tas.

Paskui buvo kalbama apie 
pikniką, kuris įvyksta birželio 
20 d. Bytlecks darže (Vadina-) 
mame poliemoho darže,). Kalba
ma buvo daugiausia apie tai, 
kas reikia daryti, kad piknikas 
butų kiek galima sėkmingesnis.;

Kalbant apie tą pikniką ten
ka pažymėti, jog kai kuriuos 
ten laukia laimikis. Pikniko da
lyvis, kuris bus laimingas, gaus 
drabužių eilę. Be to, yra paskir
ta ir daugiau dovanų.

Salė šokiams yra erdvi> o 
orkestras bus tikrai geras. Vi-; 
si clevelandiečiai yra kviečiami 
piknike dalyvauti. Turėsite pro
gos ne tik smagiai laiką pra
leisti, bėt tuo pačiu metu pą- 
remsife tikrai naudingą darbą. 
Juk tas darželis per ilgus^ ilgus 
metus bus lietuvių / paminklas.

Susirinkime buvo prisimin
ta ir apie sportininkus, kurie' 
netrukus atvyksta iš Lietuvos. 
Dalykas tas, kad sąjunga yra 
pasiryžusi surengti programą. 
Tam tikslui yra ir komisija iš- 
riiikta. -

kū
ną pargabeno jį ClėVėlahdą, tąi 
stotyje nepaprastai . 4ąug po
licijos 'buvo. Ij? hė stotyje, 
bet ir kapinėje,

Nesuprantu, kam visa tai 
•buvo reikalinga. Nejaugi buvo 
prisibijomai <k'ad kas bandys 
suvytusį kūną “kidhėpinti?”

(Tasa aht 3-čio Dusi.) j
■ • • / I x J

-- ------------ ----------- -1 v, -..... .  —--------- ,

Pataisyk Stogų ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl 4ykai ąpskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo, Blėkorius ir: 

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALI.ACE STREET 
Tel. BOUL'EVAUD 0250

. .. GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tėl. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Sčreejhėd) ........   tonas
fiMULKESiffĖS ■ $7.15

Tonas    .................... •/

PILVO SKAUSMAI 
Ulčetiai, Rukštys ir Gazai Išgy-. 

doma i du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar jšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

‘v Prospect 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M. 

»>||>|n..... ........................................................................................... . iif n ■

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborii jSt.
Kamb. 1431-14 34—Tel. Centrąl 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

\ alundos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Tel. Boulevard 1810

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

TeL Office Wentfrorth 6880
JRez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
@900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sered jmis ir subatomis.

jr “Naujienas”!
visa tai reiškia?
tas “kavalierius” rengiasi 
prie “dvasios šventos”,— 

Tačiau

. Peršasi į talkų
“Dirvos” vadovybe jau eina 

prie “dvasios šventos”. Reikia 
manyti, kad netrukus Kaziukas 
paprašys iš kunigų palaimini
mo, kad galėtų sėkmingiau 
veikti “’vieros šventos” labui, 
štai to laikraščio Nr. 21 yra 
išrėžta ilgiausia litanija apie 
socialistus, komunistus ir visus 
kitus. Giriasi “kavalierius”* kad 
iki šiol jo gaziela atlaikiusi vi
są frontą prieš socialistus. O 
aabar, kai atsirado dar katali
kiškas laikraštis, tai Clevelande 
tautiški darbai piadėsią kilti, 
kaip ant mielių. Tuo pačiu me
tu “kavalierius” prašo, kad ka
talikai stotų i vienybę ir gel
bėtų lietuvių tautų. Jis taip to
li nuėjo, jog gąsdina tikinčius 
žmones, kad jie busią “Dievo 
pamiršti”, jei skaitysią kito 
plauko laikraščius. Pagaliau, 
jis žada paskelbti vardus tų 
kataliku, kurie skaito priešin
gus laikraščius. Vadinasi, “Ke
leivi”

Ką
Jei 

virsti
tai jo paties reikalas, 
yra šlykštu ir hiauru, kada, at
siprašant, redaktorius rengiasi 
žvalgybininko pareigas eit.i

Tegul tas “kavalierius” neuž
miršta, kad Amerika yra lais
vas kraštas, kur Smetonos žval
gybininkai negan padikttfoti, 
ką žmones skaityti i 
neskaityti.

“Dirvai” galima palinkėti, 
kad jos kelias butų kadrais 
klotas į... klerikališką abazą.

Visi kratosi
Žinote, yra tokia daina, kuri 

maždaug skamba1 taip: uliavo- 
kime, broleliai, o kai reikės mo
kėti, tai aš išeisiu.

Lyginai tokia istorija pasi
kartojo pernai Lietuvių salėje, 
kur buvo atlaikytas tautiškas 
kermošius. Susirinko lietuvių 
tautos “gelbėtojai” lyg ir sei
mo laikyti. Tačiau faktiškai 
tai buvo ne seimas, o t kra mi
zerija. /

Kai tas kermošius, pasibaigė, 
tai visi jo dalyviai išlakstė. 
Taip sakant, pauliojo, o kai rei
kėjo mokėti už svetainę, tai vi
si išbėginėjo. Svetainės direk
toriai jau kelis laiškus kai ku
riems “obyvateliams” parašė, 
kad pasirūpintų atsiteisti, bet... 
gaudyk vėją laukuose. Dide
liems “tautos veikėjams” tokie 
menki dalykai, kaip nuoma' už 
svetainę, nerupi: atseit, jų iš
mintingos galvos yra susirūpi
nusios daug svarbesniais reika
lais.

Kaip ten bebūtų, bet taip elg
tis negražu.

Netrukus darželio Įrengi
mas bus baigtas

Gegužės 25 d. įvyko Lietuvių 
Kultūros Darželio Sąjungos su- 
ririnkima", kuriame buvo ka1- 
bėta apie dau ,e į'dalykų. Iš 
raportų paaiškėjo, kad darbas 
jau baigiamas. Vad naši, netru
kus darželis bus visai jrenstas. 
Sąjungai tačiati tenka susini 
pinti dėlei to, kad dabartiniu 
laiku iždas ne tik yra tuščias,

M AS THE CONVĘNIENCES

of thecrosley

r 9 i

It is sitnply amazing tre- 
mendous amount of food so 
often needed fits right into 
the shelves in the door. This 
exclusive and patented len
tute holds enough articles 
to almost fili an ordinary 
refrigerator.

M

ČeVerykų Taisymas i
V^tt: V?jSžiAi

43 c

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos J SAVAITĘ B

DR.O’CONNELL

Ii

PRISIUVAMI (
UŽ .....................  ,..y - — -

3446 So. Halsted St

135 S0. STATE ST
f!22 JAJ60“1 4002 Madison St.

>nįwi»ųkee Av. @204 8. Majsted St. 4WŽ JkvinK Purk 8234 Madison St.
»Oįą. TOLI. 9 — CLO8KD ąUNDAY

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKA7 AS 

Telephone: Boulevard 2800 
4681 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res, 6515 So. Rockwell Lt.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai. 9 rvte iki 5 vai. vakare
Ofiso ’Įei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6783 Crandon Avenue
Namų Tel.- — Hyde ParJr 8395

DR. STRIKOLTS
Lydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
„vak, Nedėlioj pagal sutarimą

ULibo lei. : Alouievard 782V
Narna i’ei.: Prospect 1930

— HR- —M, ■    „t. ... W. ,1....—„ .■!—   ■■ ■

Ofiso' Tel. 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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

AKlŲSPEClALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

“*PA Š KO L OS 
Tavernom’ Meątihaiikets, Roomlng 
Hduses, Beauty Shojps, RestAtiran- 
tam, ėtc. ,

Cash j 24 Valandas
ILLINOIS DlSCOUNT CO. 

10 N. Clairtf Strėėt '
Phonė STATE 4893< AtstovuiPhone

Remkite savo apįeiinkėš 
z biznierius

. C. 'V*.' ‘ ’ f ■ . • X
'■ • • . . ■ r. . f I . ■ . .

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 

Betarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir t"t. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 
inai dovanai. ;

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus hoj štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. pVESTERN AVĖ.

Vardu 3408 • Hemlock 5040
— —■ ————WiH     ■RM>l.iM»*l i> ■|H.jį|>n

So before you buy an elect- 
ric refrigerator see the Cros- 
ley Shelvador. W h y n o t 
TODAY ? A complete de- 
monstratiort will’ convince 
you that the ęroslcy Shel- 
vador is Today’s Gfeatest 
Refrigerator Value!

GLOBĖ FURNITURE CO.
10655 MICHIGAN AVĖ.

C. Kulis Phone Bullman 8820 Chičago

l _ _ _ _ _ _ ....... .. / ..
SHELVADOR

Mm

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS f ; 
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo į>a-1 
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą, fe a įs
kaitoma plati apdrauda-Marp kitko iridei susidaužymo 
įvykių. ■ ■ *

Nemokėtas
Balana s

/Kaštai
12 mėneįių

J2 
Notų

Kaštai 
18 mėnesių

18 
mėnesių

$150.00 $34.20 $15.35 : t' '' V-

2oq,oo 44.68 20.89
250.00 48.56 24.88
300 00 00.04 29.17 . ' '' 69.44 20 84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 50.72 35.06 75.68 24.76 . j

400.00 52.28 37.69 79.52 26.64 z

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodvvill vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BŲICK and PONTIAC AGENTŪRA i

806 W. 31st Street Tel. Victpry 1696;
. CHICAGO, ILLINOIS ' -

' ■ ......................................... . ...... . 1 .■■UMJI ........... .......................................... . M.M..IMII . ..................... I ■UI HHIW^

•' -—  j ---------- ---------- ------------———  --------------------------------—- — 
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SENIAUSIA7YR DIDŽIAUSIA k
-. ;-^LAl^OJpo ĮSTAIGA ' . ' N

John F. jEudeikis s
LAiųotuyiŲ .'DIREKTORIUS^- O

AMBULANCE \ V
PATARNAVIMAS - 
DIENĄ IR NAKTĮ ,

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-4)7 Sp< Herinitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Te). LAFAYETTE 0727

I A 7 4 koplyčios visose
J——Chicagos dalyse
Klausykite musų Liętuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.tt.F.C. štoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

i r r rii i iii' r i. į, i į ,,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chičagps^';j 

■ Cicero.. fl
Lietuvių fl 

Laidotuvių W 
Direktorių ų 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- 

k mas Dieną 
I ir Naktį

V TURIME 
f KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Litualiica Avenue Phone Yards 1138
................r................ . ■ ■■ ■   '    ---------- -------------------------- ——

, J. LIULEVICIUS
4348 So. Čalifornia Avenue Phonė Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Averiue Phone t Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

~ P. J. RIDIKAS 
Halsted Street ■' t ——   t   *---- -! Boulevard 4089

T Į. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566. \ -    -       ... ... . ..... . .......

•' S.M.SKUDAS
718 Wcst 18th Street Phone Monroe 3377

r.. 4—■■■,Trr f ■■■■"■'-e   ......  ....................... ........... 

ĖZERSKIS IR SŪNŪS
/10734 S. Michigan Ąve. Tel. Pūlbnan 5703

. , .   - ■ >— 11   ■     — .Ui.     I. H      

LACHAtVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515 .
SKyRĮJIS;, 42-^4 ^«t lQ8tb Strpeu Tel Pullman 1270 •

JUOZAPAS EUDKIKIS IR TĖVAS
4704 Sb. AVėstiėpn Avė. Phone Virginia 0883

Phone Boulevard 5566

tesi

DR. VAITUSH, OPT. 
’ LIETUVIS 

Optometrically Akių ' Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos, nuo 10 iki 8 v. 
Nekėlioj .nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kąinos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 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 6016

———— N I ■— 1  ......................... .. ...........

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CnlCAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AMU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
' Pritaiko ^kiihius

KreiVae Akis 
/ ištaisa 

' • Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
khmpas .Hąlsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedėliomis pagal sutartį,

Doctor Manikas
PH Y SIC1A N - S URGEON 

4070 Archer Avenue
. Virginia 1116
1—3; 7—8 kasdien, iŠ

Afisas ir

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENT1STAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Šėėley 7330 
z Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boillevard 1401

9

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

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

Dr. C. J. Šventiškas
DENT1STAS

OFISO VALANDOS:. 10 v. r. Iki v 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartj 
Rez. 4910 so. Michigan blvd.

Tel. kenwbod 5107

Phone' Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS

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

Saredomis ir nedėk pagal sutarti 
‘Rez.6631 So._ Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

■ '

______________________;-------------- ----------------- -----....... ■

Valandos:
skyrus .serPdą. Sekmad. susitarus. . 

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

DR. WV?N()RAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose. Park. 
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 Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iŠ RUSIJOS
<xerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas it Laboraotrija:
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

rfuperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
, OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

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

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

DR. A. F. NEMIRO
' Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas, akių, ausų, nosies ir ger
klės.

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 
9 p. m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison SL 

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5706

r



Ketvirtadienis, birž. 10,

Brolių PadėkaCLEVELAND ir OHIO ŽINIOS

par

Unity Beauty Shop
Permanant Waving

Maskva Spalių

pereitais metais

Atlaidai ŠI SPULKA HOME LOAN

Reikalaukite DEGTINES

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Avės.

CHICAGO REAL ESTATE, GERAI
NUPIRKTAS, ĮRODĖ ESĄS VIENA

SVEIKIAUSIŲ INVESTMENTO

19371930

Joscph 
Shelly

UGHT 
RJOOROIL

pakopas gazolinu ii 
Esą, tifo budu jis no 
ir visus vaikus sunai-

CtfU 
Ouatantff*

PRIEINAMOS KAINOS
754 W. 35th Street

EVA 
KELNĄR
C0NN1E 
keLnar

970
950

$1.39

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINĄ

■pilnai—mažus kaštus, kuriais da

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAT. 5063

eguliarės kainos

Real Estate Biznis 
' ' ''Rodo Pagerėjimą

Buvęs prezidentas susirūpi
nęs jaunimo klubais

Buvęs • Amerikos prezidentas 
Iloover šiomis dienomis buvo 
sustojęs Clevelande ir pasakė 
kalbą. Kalbėjo jis apie tai,, kad 
būtinai reikia susirūpinti jau
nimo klubų organizavimu.

DABAR VAIDINAMA
“PASKUTINĖ NAKTIS

Sovietų Pažiba — T"
Revoliucijos Išvakarėse.
SON OTONE

Van Buren arti Wabasfy

Sustreikavo 500 darbininkų
Prieš kiek laiko sustreikavo 

White Sewing Machine kom
panijos darbininkai. Jie reika
lauja didesnio atlyginimo ir 
geresnių darbo sąlygų. Iš viso 
streikas palietė penkis šimtus 
darbininkų.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Baltrukorriai lankėsi 
New Yorke

Ponų Baltrukonių šeima ap
lankė New Yorko valstiją. Bu
vo sustojusi Rocliesteryje ir 
kituose miestuose. Ta pačia 
proga pasivažinėjo ir po • kitas 
valstijas.

Didžiųjų ežerų paroda
Didžiųjų ežerų paroda for- 

mališkai atsidarė gegužės 29 
d. Visas atidarymo ceremoni
jas atliko James Roosevelt, 
prezidento sūnūs. Jis buvo lyg 
ir oficiališkas Washingtono at
stovas.

Iššoko pro langą slaugė
Slaugė Pearl Cohn, gyvenu

si Fenway viešbutyje, iššoko 
pro langą ir •užsimušė. Savižu- 
dystės priežastis dar neišaiš
kinta. Tačiau policija spėja, 
jog tai greičiausiai galėjusi 
būti meiliška tragedija.

Dėl Apointmentų telefonuokit
BOULEVARD 4303

šilčiausia diena
Gegužės 26 d. pas mus bu

vo šilčiausia šių metų diena. 
Temperatūra buvo pasiekusi 
83 laipsnius. Tuo budu turėjo
me progos pajausti vasarišką

Bankietas Deraičiui
Prieš kiek laiko East Cleve

lande buvo surengtas p. Jonui 
Deraičiiri, valstijos legislaturos 
atstovui, bankietas. Dalyvavo 
gana didelis skaičius svečių.

LIGHT FLOOR OIL
JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 

REIKALAUKIT JO VARDU.

GERESNIS DARBAS
maleva sutaupo pinigų. Helman malevų s.takas 

visada pilnas
maleva, 16 spalvų, gal

SUSTOK h 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA 
UŽDIRBO

Truputis statistikos
Daktarų draugija praneša, 

kad Clevelande kiekvieną die
ną (per 24 valandas) gimsta, 
vidutipiškai imant, apie 40 
vaikų.

Opi

Keturi milijonai dolerių 
dirbtuvei padidinti

American Steel and Wire 
kompanijos vadovybė praneša, 
jog liko paskirta apie keturi 
milijonai dolerių tos kompani
jos dirbtuvei padidinti 
gerinti.

Kompanijos dirbtuvė 
Harvard gatvės srityje.

Klaidos atitaisymas
Buvau parašęs, kad Jonas 

Brazauskas, A. and P? krautu
vės vedėjas, išvažiavo atosto
gų į vakarines valstijas. Turė
jo būti pasakyta, kad išvažia
vo Juozas Brazauskas, o ne 
Jonas. Mat, p. Jonas Brazaus
kas dirba miesto darbą, — jis 
yra svarstyklių inspektorius.

GERA MALEVA
Gera

LORAIN, OHIO. — Prieš 
kiek laiko čia įvyko savotiški 
atlaidai, kuriuos laikraščiai va
dino eucharistiniu kongresu. 
Dalyvavę apie dvidešimt tūk
stančių žmonių.

Turint galvoje tą faktą, kad 
miestas nėra didelis, atlaidi- 
ninkams net ankšta pasidarė.

x Gengsterizmas
Prieš kiek laiko pradėta or

ganizuoti darbininkai, kurie 
prižiūri < aikštėse sustatytus 
automobilius. Organizavimo 
darbas eina gana sunkiai. Bet 
štai ryšium su tuo išsivystė 
ir savotiškas gengsterizmas: 
paliekami aikštėse automobiliai 
apliejami chemikalais, kurie 
nuėda maliavą. Policijai jau 
pasisekė pagauti kelis vanda
lus, kurie gadino žmonių auto
mobilius.

Tas gengsterizmas niekam 
garbės nedaro. Unijoms ypač 
reikėtų su juo kovoti.

mažas sumas atidėtas, t ir da
bar jie investuoja savo pinigus 
y' real estetą.”

Toliau* p. Shelly pažymi įdo
mią tranzakcijų kryptį. Per 
pirmąją 1935 metų dalį vidu
tinė real eftato pardavimų su
ma siekė $11,759. 1936 metuo
se ta vidutinė suma padidėjo 
iki $15,764. Gi per tą patį lai
kotarpį 1937 ''metais vidutinė 
real estato pardavimų suma 
nukrito iki $10,205. šios skait
linės atrodo liudijančios faktą, 
kad supratimas, jogei real es- 
tatas yra geras investmentas 
dabartinėse sąlygose, jau pa
siekė tuos asmenis, kurie pri
klauso mažesnių pajamų sluog- 
sniams.

Specialė
Varnish
Grynas baltas enamel, gal.............

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

ir brangiau,

Chicago Title 
and T r u s t 
kompa n i j o š 

Esctow' depar
tamentas pra
neša apie real 
estato tran
zakcijų didė
jimą ' Chica-

Jcnas Brazauskas rengiasi 
važiuoti pas gimines

Jonas Brazauskas rengiasi 
važiuoti į Pennsylvaniją. Jis 
žada aplankyti savo gimines, 
kurie gyvena Scrantone ir ki
tur. — Jonas Jarus.

Apvažinėję visas lietuvių ko
lonijas su judamais paveiks
lais “Lietuva Kalba” ir dabar 
grįždami atgal namon • į Lietu
vą, jaučiame pareigą visiems 
nuoširdžiai- ■ padėkoti. Visierps 
tiems, kurie tiesiogiai ar ne
tiesiogiai padėjo suorganizuoti 
musų paveikslų rodymą, vi
siems, kurie taip maloniai mus 
priėmė ir visiems tiems, kurie 
parėmė mus savo* atsilankymu 
ir faip gražiai įvertino musų 
paveikslus, mes abu* broliai ta
riame nuoširdų ačiū.

Grįždami į Lietuvą, mes jau
čiamės skolingi visiems, nes 
bebuvodami čia Amerikoj tar
pe lietuvių, radome nuoširdų 
priėmimą ir ^ustiprėjomę dar 
labiau dvasioje, įgavome nau
jų jėgų tęsti toliau pradėtą 
darbą.'

Ateity, būdami sveiki, steng
simės pagaminti/ ir atvežti pa
rodyti dar įdomesnių ir gra
žesnių vaizdų iš Tamstų seno
sios tėvynės, neaplenkiant ir 
paskutinių įvykių.

Iki pasimatymo visiems.
— M. ir K. Motuzai.

Dvidešimt šešių vaikų moti
na pareikalavo skyrybų
Pearl Ford šiomis dienomis 

padavė teismui prašymą, kad 
suteiktų skyrybas. Ji yra 43 
metų amžiaus ir jau pagimdė 
26 vaikus. Iš tų vaikų tik še
ši gyvena, o kiti visi jau yra 
mirę.

Savo-rašte, kurį įteikė teis
mui, ji sako, jog kartą vyras 
aplaistęs 
padegęs, 
rėjęs ją 
kinti.

Pats Ford yra WPA darbi
ninkas. Vadinasi, neturtingas 
žmogus.

JVS TUR BŪT norėjot turėt namą 
per ilgą laiką—gėrėtis jaūsmu sau

gumo ir nepriklausomybės, kurs gims
ta nuosavą namą įgijus. Bet ar supra
tot- 
bar galit finansuot savo pirkinį? Jei 
^alit padėt neaukštą įmokėj imą, tai iš
mokėjimai dabar yra lengviau sutvar
kyt, ir žemesnėmis kainomis, negu per 
eile metų praeity.

Ar kada skaičiavot, kokio skirtumo 
padarys 1% palaųkos jūsų paskoloje? 
Pri leiskim, kad vietoj 6% palankų jus 
gaunat paskolą po 5%. Ant 10 metų 
paskolos sumoj $7,000, išmokėdami po 
$40 kas mėnuo pagrindinę sumą, jus 
sutaupysit nuošimčiu kuone $600!

Kiek šių dienų žemi nuošimčiai ilgų 
terminų paskolom tikrai gali sutaupyti 
jum, Žinoma, priklauso nuo palaukų 
į’ątos, nuo mėnesinių pagrindinės su
muš ųumokėjimų ir nuo laiko, kuriam 
jus paskolą imat.

Pageidaujamų; namų kainos pasta
ruoju laiku pakilo. Tačiau progų * pirk
ti namą pelningomis sąlygomis Chica- 
goj dar yj:a. •

Devon ir VVestern 
1020 metuose 

Šiandien

Się vaizdai riškiai iliu
struoja ritullavimąsi, ku
ris pasireiškė ant šio 
svarbaus kampo nuo 
1020. Kitojo vietose 
C deiįpos srity pandšios 
permainos pakeitė tuš
tumas , į gaivias apie- 
linkes. Kur praeity dar
žovių ūkiai ar žolės 

Jaukus.- dabar 
susikurusios yra gaivios 
burfieuijoH. f

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

l’ollcies apsaugo nuo nuostolių dėl 
nemokėtų nsesmcntų

Jei buvęs namo sąvbdnkas nemokėjo specia
lių asesmentų, pavyzdžiui gatvėm pagerinti, tai 
jusu, knip pirkėjo, title liu-'sns rmo
skolų. Jui9 teks mokėt uždėti asesmentai. 
ChieĮigo Title and Trust Comnany Title Gua: 
raiity Pol’oy ant jūsų savasties apsaugo jus 
’-’m nuostolių iš šių šaltinių—o taipgi nuo 
kitokių title ydų. Reikalaukit title apsaugos. 
Jūsų advokatas išaiškins šią tarnybą jum.

YRA NARYS FEDERAL 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO V,LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Kai jus pasirenkat namą, tai išekza- 
minuokit jį atidžiai—taip, kaip pada
rytumėt su kiekvienu kitu investmentu. 
Tai gal būt bus svarbiausias viso jūsų 
gyvenimo investmentas., , Persitikrinkit, 
kad pasirinktas namas atitinka jūsų 
reikalavimam—kad jis randas apielin- 
kėj, kur jus ii%jusų šeima norės ilgai 
gyventi.

Yra įvairių metodų real estato pir
kiniui finansuot. Mes patartumėm jum- 
juos visus iešekzaminuoti, kad pasirin
kti ekonomiškiausią planą, atitinkantį 
jūsų išgaliai ir pajamom. Sutvarkykit 
išmokėjimus taip, kad lengvai galėtu
mėt juos pakelti. Pirkit per savo real 
estate brokerį.

Jis gali pagelbėt jum įvairiais bu
dais. Pagalios reikalaukit Title Gua- 
ranty Policy. Ji apsaugos jūsų invest- 
mento title.

1 . *> *
Kodėl neplanuojat pirkti namą šį pa

vasarį ? Brokeris, su kuriuo jus, turit 
reikalų, mielu noru parodys jum na- 
mus pardavimui ir išaiškins, kaip ga
lit parankiai finansuot savo pirkinį.

CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY 
69 WEST VVASHIhLGTON STREET • CHICAGO, ILLINOIS

Pirkit malė- 
vas ir varni- 
ši iš didžiausios > 
firmos Chlcagoj 1 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom iš Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo Jį iki 1/2 pi
dau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit j ar- 
šiaušia krautuvę. M11- 
waukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1.

Klauskit savo real estate brokerio informacijų 
apie nurųus, ir finansavimo metodus

Jus galit gauti daug naudingų informacijų iš 
l)i- kelio darančio bizni susiedijoj, kurioj jus 
norit, gyventi. Jis žino daug vietos veiksnių d:i- 
raneų įtakos į vertybes. Prašykit jį padėti jums 
išsirinkti namą ar namui vietą ir sutvarkyti 
finansavimą.

Sherwin Wil- 
*• liams trim var- S nišis $2.25. Musų 

kaina -------

1,000 galionų ' trim 
Malevos. Galionas __

--------- $1 25 
$2.79 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina ...

$1.50
$’..25 vertės Fiat Ba’- 
ta Maleva __ $1.20

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

VAISTUS, kuriuos iw g A
PARŪPINO H

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PILSEN

MALEVOS
IR VARNIŠIAI Vi IKI

PAINI EKCHANGE
2000 Mihvaukee Avė.
0830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA. WIS.
Centralis telefonas

ARMItage 1440

Padidėjimas skaičiaus ak
tualių pardavimų, užbaigtų 
Chicago Title, and Trust kom
panijos Escrow departamento, 
1934 metais buvo 17 nuošim
čių didesnis už 1933 metų skai
čių; 1935 metų buvo didesnis 
55 nuošimčius už 1934 metų 
skaičių; 1936 metų skaičius 
didesnis 61% už 1935 metų 
skaičių, ir 1937 metų skaičius 
74% didesnis už 1936 metų 
skaičių. P-na^ Joseph Shelly, 
the Chicago Title and Trust 
kompanijos Escrow departa
mento . menedžeris, . konstatuo
damas šį faktą, pareiškia: 
“Nesunku suprasti”, sako jis< 
“kad depresijos laiku, . žmonės 
bij ojo ‘ morgičiuoti savo nuosa
vybę. Tačiau mus stebina di
dumas nuošimčio tokių trarf- 
zakcijų, kuriose savastis įgija- 
ma už cash. Aišku, kad yra 
nemažai žmonių turinčių ne-

Vertybfn North Shore vietų narnama pakilo iki 50% 
Tnlame Chicagoa priemiesty kai kurios tuščioę namam 
viet ’s pardavinėta apie $1200 pora metų atgal. Į 1930 
mętų pabaigą tos vertybės pakilo iki $2000. Vertybės ' 
pageidaujamų namų ir gerų namam vietų kitose Chica- ' 
gQ3 sekcijose pasirodė kilančios.

Trukumą namų artinas, kai nauja statyba 
atsilieka

Statyba nukrito stačiai žęmyn depresijos laikų 
1933 m. tik 131 statybos vienetų pabudavoia 
Chicagoj, kai 1920 mbtais jų pastatyta 41,140 I, 
Tūkstančiai senų budinkų pastaruoju laiku 
nugriauta. Gyventojų kiekis padidėjo.. Reikala
vimai gyvenamų patalpų pakėlė namų apgy
vensią iki 90% -.nuo 72% per 1932. sius 
knptieš vystymosi paseka bus narmi ti'ukjuna, 
rendų pakilimas, aukštesnės vertybės gerose 
vietose esančio real estato Chicagoj.
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Nida Herb m®
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
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Today- you c a n;
' to Buy a Home 

at the; lowest 2
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NAUJIENOS
UtįriUU>lM Bkii> Ne«ii 
I Daily .Except Bunda,, b; 
ufthian Pub. C04 Inė
B Suihh Halrted Strėet

Sutacriptioft Rate®:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year biitsidė of Chlcago
$8.00 per year in Ghicago 
8c per copy.

„. Entered as Second. Class Matter 
Sfaręh 7th 1914 ar tnb Post Office 
of Čhicago, III. undef the ačt of 
MarcH 8rd 1879.
..................... ■’ » — ...,^4—: f.-4-U

Naujienos ribą kasdien, išskiriant 
BUkihadlettįdš, Leidžia, Natlj 
drbve, 1739 S. Halstėd Si.. 
111. Telefonas Canal 8500.

- ________ L.

Bfen- 
fcšgb,

Chica^ojfe-^pAittt:
Metams 
pusei metų _____ ;
Triml mėnesiam! -------
Dvifem mėnesiams___ _ 1.50
Vienam mėnesiui _____________.75

Chicagoje per išnėšiotojus:
Viena kopija  $e
Savaitei 18c
Mėnesiui .......     75t

Suvienytose Valstijose, nė Chicafcoj, 
paštu:

MėtaifiŠ —_______—$500
Ptlšei metų __ 2.75
Trims ttiėnesiams ............-t.. į.50
Dvietns mėnesiams  — 1.00 
Vieiiarii mėnesiui --------- .75
Lieliįvoje ir kitur iižsieniuošė

(Atpiginta) ,
Metams _________ ;--------- $8.00
Pusei metų ...................................4.00
Trims m&riSsiams , 2.50
Pihiguš reikia siųsti pašto Mdney 

Orderiu kartu iti tįžsškytnti.

$8.00 Ispanijos anarchistai išmetė maištininkus I
Iberijos (Ispanijos) Anarchistų Federacija, kaiį> 

praneša Londono "Daily Herald,\ išmetė anarchistų or
ganizaciją po vardu "Durutti i)rtiUgtiib, kuri nešehiai 
Barcėlohbje btiVb padariusi gihkiutita ihaištą prieš rės- 
pUblikbš vyrtoušybę. Iš to aiškU; kad dauguma Ispani
jos tinarchistų stoja už resptiblik|; '

Malio pastabos Kaune

•*.

a.-.,Wiw....r Z t

KODĖL POPIEŽIUS NE
SMERKIA FAŠIZMO.

M

Nelabai gudrus juokas
Wisconsino atstovų btitafc priejnė nežoliuciją; kurto, 

Windsoro kunigaikštis (buvęs Anglijos karalius) Ė4- 
wardas ir j b žmoha yra kviečiami praleisti savo “riiė- 

'daus
Atrodo, kad Wisconsinb įstatymų lėidėjai norėjb 

pajuokauti, ne^ juk niekas netiki, kad wisconsiniečtoi 
turi ypatingų meilę karališkai Anglijos giminei. Tiesti, 
jie negrašino, kaip buvęs Chicagos meras Thomsonaš, 
"dubti karaliui Jurgiui į šhukį”, bet rhdriarchiškais jaus
mais jie irgi nėra pasižymėję. .

Tai kam reikėjo priimti tokią rezoliuciją?
Iki ji pasieks Wisconsino senatą, rimti valstybės 

vyfai Madisone; veikiausia, susipras^ kad tame juoke 
nėra jokios prasmės, ir išmes ją į gurbą.

G. B. S. idėjos
Garsusiš tiirių rašytojas, kuris rilėgsta airius iš

juokti, George Bėrnard Shaw, papildė štivo knygą "In
teligentiškos Moteries Vadovas į Socializmą”- (The In- 
telligent ,Wofnan’s Guide to Soėialism) dVieih ritiujais 
skyriais: apie "sovietizmą” ir apie "fašižiną”,

Berntird ShaW yfa šerias socialistas ir viėhas "Fa
bijonų Draugijos” vadų. Ta draugija tai — Anglijos iri- 
teligehtų organizacija, kurios nusistatymas yra toks, 
kad socializmas pHValo būt įvėstas laipsriiškai ir nesi
skubinant. Todėl ji pasirinko ir vardą "Fabian Society” 
— nuo vardo garsaus senovės Romos generolo Fabitis 
Cunctator, kuris vadovavo Roriios armijoms kovoje su 
Kartagėna ir sterigėsi pailsinti priešą, vengdamas nu
lemiančio mūšio su juo.

Tai Anglijos "Fabijonų” draugijai priklausė didis 
ekorioriiistas Sidney Webb, jo žmona Bėatrice (pagarsė
jusi rašytoja apie kooperacijas) ir visa eilė kitų žymių 
socialistų inteligentų. Bet G. Šerriard Shaw yra tarpe 
jų garsiausias; Jb vardą išpopuliarizavo dauginusia. jo 
drtimos iri jo kritikos straipsniai spaudoje.

Bernard ShtiW yra originalaus proto žmbgus ir ne
paprastai sąhiojihgtis. Bet dažnai jo palirikitriaš -nesu
tikti šti kittį žmoriiy nuomonėmis nuveda jį ttiip toli, 
kad nei draugai^ nei priešai nebežino, ką tipiė jį įritinė
ti. Ahttii, po bolšeivkiško perversmo Rusijoje jisai ėrriė 
girti Leniną. Vėliau jisai bolševizmu nusivylė; pamatęs, 
į kokią pelkę Lehirio "pučas” jklaftlpino nėltiiihirigą feti- 
sijbs kraštą;

Kai Italijoje pridarė perversmą Musšdlihi; Bėrriard 
Shaw pasirodė palankus fašizmui. Jisai prririašavo, ktid 
Mussolinio diktatūra padarysianti galą kapitalizmo si
stemai. ; i /

Bet jo viltys Italijoje neišsipildė. Po juodmarškiriių. 
pergalės Apeninų pusiatišalyje atsirado dar biauresnto 
fašizmo tipas Vokietijoje. Dabar Bernard Shaw jati, 
matyt, nieko gero iš fašizmo nesitiki; Taigi diktatūrų 
jisai jau nebelaiko^ pasaulio išganymu.

Papildydamas štivo senąjį veikslią apie socializhią, 
jisai parašė:.

“įdomu ir labai svarbu pastebėti, kad kai ku
riais atžvilgiais koriuinizriias ir fašizmas atneša pa
našias atmainas; Kaip vienas, taip ir antras apsi
dirba su Laisve it DemOkratybe, kaip jas supralitti 
liberalai.”
Iš šitos pastabas galima manyti, kad autorius turi 

kokį tai skirtingą nuo liberalų laisvės ir demokratybės 
Supratimą. Bet laisvė ir demokratybė yba tik viena, o 
he kelios. Laisvės gali būti daugiau arba mtižįaū (ttiip, 
kaip vandens — gali , būt štiukšttis tirba Visti jiifa), bet 
laisvė nėra jvtiirių rųšių. ir dėriiokrtitybė nėra keliario-

Bernard ŠhaW, galą gale, pripažino, kad komuriiž- 
mas (bolševikiškas) taip pat, kaip ir fašizmas, nėra su
taikomi su laisve-ir demokratybe.

“Darbininkas” aiškina, kodėl 
Romos papa, kuris paskelbė 
“kryžiaus karą” komunizmtii, 
nesmerkia tokiu pat budu fa- 
šizriiti; Sako:

"keikalauti, kad Popiežius 
pasmerktų fašizmą, kaipo to
kį, jau vien ęlėlto netikslu; 
kad fašizmas nėra 'vienodas, 
jiš kiėkvibnoj šaly savotiškas 
ir net esminiai kits nuo kito 
skiriasi: liitlėrižirib negailima 
(? — "N.” Red.) lyginti hė 
su Italijos, nei su Austrijos; 
nei su Lietuvos fašizmu. Vie
nur fašizmas žiauriai pago-j 
niškas, kittif lik šdvihistiškai*| Vokietijo j e kbiritinistai siuloėi 
pritrioiihis, o vėl^itur grynai 
oligtirčhiniš — ’diktatoriškris. $ 
Tas fašizmo rųšis politikiniu 
atžvilgiu gal ir butų galima 
kiek vienodžiau sugretinti, 
bet Ėažhyčia ttiH gi iašižriią 
smerkti ne pblitikiriiti; tik rfe- 
ligihiti titžvilgiti.” /j

■ .. . ■ j.

Iš iti išeiriri; kad pbpifežitii 
politika riėrifpi. Bet Įtiktai ro-Į 
do Visai’ ką kitą: Pbptožitiš Itilž 
,mino MUssbliriio katą prfeš 
Etiopiją, ribfš Etiopija .yfa rife 
mažititi kflkščibfiiškri; negu ita- 
lija’. Pobiežitiš fferiiiti* išpariijofe 
sukilėlius; jištii Vifeštii vferkė dėl 
Ispanijos katalikų kentėjimų; 
Bet katalikiškiausia Ispanijos 
dalis' yra Biskajos, provincija. 
Jau trėčiaš mėnesis; kai gėri. 
Frahcb arriiįja šu Vokietijos 
nacių ir Italijos fašištų prigel- 
ba terioja baskų žemę; l’ačiau 
popiežius nė kartą nėpasriifefkė 
už tai fašistų. z l ?

Jisai nepakėlė balso riet tuo
met, kai sukilėlių orlaiviai bom1- 
boiriis sugriovė šventą baskų 
mieštą Gufernicą ir kuikosVąi- 
džiais išžudė apife 800 begink
lių jo gyventojų. Visa kulttiriri- 
goji Europa btiisiai pasipiktirio, 
tuo žvėrišku fašistų žygiii; bS 
“švferitasiš tėvas” RotnOje tyli, 
kaip kleftišaš! Mat, jisai bijo 
“užgtititi” geri. Franco ir Mttš- 
solinio jtitiširiUS.

Iš to aišku, kad pirmojfe Vie
toje; popiežius VadbVaujaši pife 
Ii tiktis Šititifetitiitiiš; Žinbriia; jtii 
politikoje svarbiausias dalykas 
yra jo paties ir valdančiąją 
bažnyčios sluoksnią iritereštii.

Pačioje .tttiiijojė katalikų 
liaudies partija griežtai koVpjO 
prieš fašizmą. Todėl MtissOlitii 
tos partijos vadus užmųšinėjo 
ir višbkiaiš būdais tofOHžtiVb;-į 
Bet popiežius padarė šu Mtišsb- 
liniti Šutartį; ktitofet liš štiiįko 
jam dtioti pinigą ii* kfelėtą ftitif- 
gų žfemės, iš ktirią tapo padti- 
rytas “Vatikatid Miestas.”' 

. . '-i ■

PAPG& KOVA feU 
KOMUNIZMU

Bostono “Darbininkas” 
do įrodyti, kad . komunizmą^ 
esąs afšfešriiš, rifegti fašižfria'š, ii? 
rašo: '

“Kas kita su kpmunizmu. 
JiS vienas ir tas ^tits Visame 
pasaulyje (? Red;).
Maskva jo čehtfaš; b kitos 
šalys tai tik MaSkVoš jačei- 
kos. Komunizmas taip^ siau
rai disciplinuotas, kad net 
patys komunistai turi laiky
tis privalomos valstybinės 
bei ‘kązionos’ ideologijos, ki
taip jie savo gšlvą palydės. 
Tokiu* budu, Srilėrkiant ko
munizmą vardu, nėra pavo-

ban-

kad ir 
višdse

Apžvalga
j titis, kad pasmerksi skirtin
gų titio Maskvos pąsatilėžiu- 
rą.”
Tai. irgi metiesa. Yra’ daug 

komunistų^ kurie Maskvai la
biau priešingi, negu įvairios 
protestoniškos sektos popiežiui. 
Tai ^-visokios opozicinės ko- 
munįstų srovės, kurias Mask
va ir jos “tyrieji” sekėjai va
dina vieinu / vardu “trockistai”; 
nors tik dalis' itų opozicionierių 
seka paskui Trockį.

Be to, yfa netiesa, 
Maskvos komunizmas
šaly še vėda vienodą liniją/ štai 
Belgijos komunistai rėmė kata
likų kandidatą Van 'Zeltind’ą, 
prieš ktirį ėjo fašistas Degrellb.

j talką katalikams kovoje priėš 
Hitlerį.

Pagalios, if pačioje Maskvo
je l^emunizmas keičiasi. Tie, 
kurie pirma buvo garbinami; 
šiatidib štitidotoi. ttėliįijos 
k i ati ši itiė Maskva šiafi- 
tiie yM dtitig libfertiiiškešn&, itfe- 
gti Pblitiktito fetaii-
tiriš htitolėtititiją Jbkių nuOmbhių 
škitittimų, menkiausio, opozici
jos šešėlib; trio ttitipti kai j baž- 
riyčias feiti žtobiięto riędrati- 
džiąmti; Jeigti MtiSk'Vtiįjti šiisi- 
rįtiktų Įjušttižiriis šticitildfembr 
kratų; tai &tit f^tojaųs jiė bti- 
tų įiašiųšiį ’ “tiaš Abftibmą”; 
bet tikiritifeji gtili rinktis tuks- 
tančiais.į '■

Ir visgi popiežius j‘tobblližtiO- 
ja’* katalikų jėgas prieš ktiriiti- 
nižmš; b sri fašizmu kur tik 
galėdamas > koOtiėruOja, ;— kb- 
opėrubja įjiėt tupinėt, kai fašis
tai galabija katalikus!

Ttiigi "Darbininko” argumėri- 
tai nfeišltiiko jokios kritikos. 
Religija yra tik ^priedanga tgi 
politikai,- kurią yėda pbpiežitiš 
ir ątikštiėjli’ katalikų btižtiyČioš 
Viršininkai, .'fįkrifeji jų iritofė- 
šai; ktifiė tiiiStato Jų tidlitikų, 
yra visai 
popiežius if vyskupai gatitia ar
ba tikisi gauti datigiati Mj'^mųj 
su tti - jie ėitiri; riOrš 
kartais j to savo atiškaičiavi- 
mtibsfe padaro kiaidą. ’

korespondencijos!
Thorp, Wiš.

Mirę Feliksas Mikolainis
- Į Į ' i

Ėifžėlio i d. pąšimifė Fėiik- 
štis Mikblaiiiiš; seniausias viė- 

;tdš lietuvis, tikiitihkaš; Mitė 
sriiatikųš 70 mėtų su viršum, 
^ėiįbjiiš buvo kilęs iš Pdpiėr- 
tiyžioš kaimo,': Vištyčių valse., 
Vilkaviškio ąpskfititiš.

Vęliohis Mikolainią iki pat 
ŠaVo toilties buvo laisvas žmo
gus, tačiau ■ likb įJalaidbttiš šti 
bažnytinėmis apėįgbmis; Taip 
patytifkė vaikai.

Velionis buvo tikrai šušipra- 
tęs žmogus ir ritibšiidtis »drau
gas visidms lietuviams; be skir
tumo, jų pkžvąigų^ Buvo jis 
Stiprus iatitietiš; tačiati tu tėjo 
visai kitokį stipfatiftių tipib ttiti- 
tą, negu tdri VądititiHiiėji ititi- 
ti n i n kai arba tati ti ėčitii,. kufife 
mano,, kad liMtiMų tauta tik 
jiems priklauso. Vėl‘Oitis Sam
protavo taip; kad itettiUų tau
ta’, kaip ir kitos itititoš; štišid^ 
da iš visokių ^WįU tatilU: 
Vadinasi, kiėkViėtiaš Žmogtiš 
turi teisę laisvai protauti. 0 jei-

iii

Kaunas juokias. 
Kaunas verkia; 
Kaunas suopia. 
Kaunas merkia. , 

Kauniečių posakis.
Balandžio 23 d; 1037 m., 11 

vai. r-yto, tai ytti ta diena it ta 
valtitida, kai aš šitaš savo pas
tabas tašau. < Saulutė padangėje 
linksmai juokiasi; žiūrėdama į 
Kaunu, šavb šiltus spindulius 
sitinčiti žėrifrei. O aš, šalę Kau
no pilifes gritivėšių guliu išši- 
tipsęs piėviitėjė ir rašau. Pilies 
griuvėsiai amžinai liūdnai tūrio, 
laikas nuo Itiįkb po akinėti} iš 
savo šėiibviškų sielių nusviėš- 
dtiriii į šalį, truni ir, fbdbs, bai
gia ŠtiVb gyfėriimo diehas, fo- 
dbs baigia pašrikbti šaVo serib- 
viŠką praeities pasaką. Aplin
kui matosi — pritūpęs Kauno 
kdtedrbš bbkštelis, senoviška 
kryžeivių stiliaus šemiriafijbs 
bažnyčia; kunigų tvirtoves (se
minarijos) tvbria ir feiHė namų. 
Už Nefib matytis Slabada; Su 
keliais į aukštį išsitiesusiais 
kaminais, tiltas* per Nėrį ir bro
liškas Šusijurigimris Neries šu 
Nemuriu; Ore užimąs ir birzgi- 
mas — keli dėšėtkai briaivių 
padangėmis laksto, skraido. O 
aš visa tai matydamas, kniūpš- 
čiris guliu ir rašau.

Kauriaš — Lietuvos sostiriė! 
Ndrš tas pbšaikiš ir huvalkio- 
1. • • y.1' ' • jtas, nes ir raštuose, ir spaudo
je, ir kalboje be paliovos mini- ( 
maš, bėt kapiiaš yra ir turbūt 
dar ii^ai fetiš LiettiVbs sostinė. 
Šdštibė; kaip kaš šųpMtaj vk- 
dibama todėl, kad čia esti daug 
visokių posėdžių, daug visokių 
pbiių ir .pohėlių karinė Sėdi: 
yi^hi /patys atsisėdę, kiti ptisb- 
d^ti; tai ir vafdaš ^sostinė” da
bai* Kaunui labai tinka.

Dabaf škėršai. išilgai pėrėiši- 
me karirią ir žviigtėišjme į jo 
veidą... šimtai tūkstančiai žmo
nių . kruta; juda, skubinasi, vis 
sri pbfttėiiais, vis Su reikalais; 
Autobusai maži ir didėli tik 
Skraido, tik riardo, saugokis; 
kad nepakliuttim į)b ratais, 
žmonės kažin ką kalba, ranko
mis mosuoja ir taip be galo, bė 
krašto ir bė pabaigos. Taip per 
dienas ir naktis. Gyvybės daug 
ir riet perdaug. Tai toks Kau
nas. Namai* sėrii griaunami, 
nauji, moderniški namai stato
mi ir Katinas puošiasi; Kau
nas gyvuoja. į Ktiiiną, kaip į 
sostinę, visos Liettivoš žmone
lių akys titikfbiptoš, neš dduk 
kas marib, kad titio KatiriO tisas 
gyveiiimas, viša laimė pareiriti. 
Kauiias — gyvybė, Kaunas — 
mirtis; TOkibs LiėttiVos žmonių 
apie Katinų nuomonės.

kas Katine htiolatOs gyvena, 
tam išrodo1 viskas paprasta, 
viskas ne nauja, viskas taip, 
kaip reikia; O iš kitur atvykus, 
iš šdllėš pąšižiurėjtiš — Katiritis 
visokių galimybių ir negalimy
bių mišitiyši čia darigiau niekti ( 
nebelieka, kaip tik akis užmerk
ti, ausis Užsikimšti ir Itiptis tiž- 
čiatipti; nės aš, tegul ir laikinai, 
gyvėnu Katine ir jo pastogėmis 
bėi šaligatvinis vaikščioti riati- 
dojubšij tai nenoriu apsikiau- 
liiiti; kaip kauniečiai sako, tb-

dei apie neigiamybes baigiu ir 
statau daugtaškį...

Šiandien. .vakare nuėjau į Vin
co Kudirkos; miesto lėšomis 
užlaikomą skaityklą, kuri yra 
prie pat Nemuno kranto; Kanto 
gatvės kampe. Skaitykla labai 
gražiai įrengta — šviesi, erd
vi ir patogi posilsiui. Per lan
gus matosi gražus miesto vaiz
das ir Nferntitib upė; Skaityklos 
sieribŠfe kabo Liėtuvbš švietėjai 
—Kudirkoj, žemaitės; Daukan-

. ir kitų paveikslai. Skaito 
tykia seniai gyvuoja, turi iie= 
mažai knygų ir laikraščiu kom
plektų; Bet laikraščių; tai šioje 
skaitykloje, ne visų galima gau
ti. “Naujienų”, “Keleivio;” “Vie
nybės” (Amerikos) neteko ma
tyti^ Mačiau kunigų leidžiamus 
la^kfaŠČitis ir* "Tėvynę,” bet ir 
tų nevisi ritimeririi — tik tie, 
ktifiuoš cerižilfri praleido. To
kiai Svarbiai — Video Kudirkos 
— Skaityklai ir fttiešto lėšomis 
laikomai, ttifėtų būti Visi laik
raščiai/lygus it Visifemš turėtų 
būti vietos skaitykloje, neš Vin
cai KuKdirka, gyvas būdamas, 
nekąftą įrašė neigiamai' apie 
pėrdidėlį partiškumą .- šališku- 
rrią, šulygindaihas su dryžuoto
mis kelinėmis... Reikėtų, kad 
tokioje didėlėje ir kilnaus var-. 
db skaitykloje butų visokį, ko
ki tik Šiame pasaulyje yra, lie
tuviški laikraščiai ir knygos. 
Jfei tb lifefa, tai Višti skaitykla 
tiėatatiiika savo vardui ir ji iš 
skaityklos yra verčiama j skai- 
tykliukę, b nitišų didysis Kap
šas — Viheas Kiiditka verčia
mas į feiidifkėiį;:. Nuo ko tai 
parėiria, reikėtų klaidą atitai
syti. Jei į skaityklą pareina ru- 
siškaš “Šėgodhia;” žydų “Idiše 
Štiftie,” “Naiš” if kiti, tai tu
rėtų prifeiti visi užsienio lietu- 
Viškį. laikraščiai;
* Sutikau gatvėje senąjį rašy
toją Butlerį. Jam šiomis dieno
mis suėjo 70 inėtų. Jo tėvai, 
drauge su juo, Muravjovo lai
kais "buvo ištremti į Rusijos gi
lumą. Butlėris pilnas senosibš 
lietuvių dvasios; gerokai buvo 
aprusėjęs, dabar šiek tiek lietu
viškai .pramokęs, rašo labai 
dattg; rašo rušų kalba, nes tai 
daryti jam lengviau, o paskui 
Verčia d lietuvių kalbą ir išleis- 
dina gaha storus knygų tomus. 
Jb iš ištrėmimo laikų, rodos, 6 
kn^goš yra išspausdintos. Tas 
žmogus Iš savo rašto darbo gy
vena. tlžatiginęs keletą labai 
gražių duktėriįjkUHOš Lietuvos 
mtiksiihyčiošb baigia studijuoti 
tam tikrose specialybėse. Sjis 
pats; non/ jau nė jaunas, bet 
dar gana žvalus ir apsukrus 
vyras. Vietoje nė Vifenos minu
tes neniišėdi, bet vis kruta’, dir
ba, rašo, su reikalais po mies
tą bėgioja; Vėliau kada nors 
teks apie jį plačiau parašyti.

gti esi tatitietis, tąi'visiis lietu
vius;, nežiūrint kokių pažva'gų 
jie butų,, ttiri lygiai gferbti ir 
toyiBi.:"’;

Nors velionies žmona buvo 
lėtikų tautybės, tačiati šaVb 
vaikus jis išauklėjo tikrais lie- 
ttivitito. iŽtitiginb jis dti šuntis 
(keistutį ir Gediminą) ir dvi 
dukteris (Mildą ir Birutą).

Kriip'Jau minėjau, velitiftiŠ 
fetiyb laisvų pažiūrų žmoguš. Ji- 
štii Ubai mėgo skaityti “kati-: 
jtorias.” /;

Mikolaihio žmona mirė per
rišti (lapkričio 3o d;). O dribai*, 
Vtiš kėliems mėnesiams prašliti- 
ktiš; ųf jis nukeliavo pas ją.

Lai būna jam lengvti šios ša-

J. Kurtinaitis.

Daunys Pranas — aklas Liei 
karo invalidas. Aš atvykęs 
Kauną,pasiryžau tą, mano si 
pratimu, nelaimingą asmenį p 
matyti. Sėdu autobusam, pav 
žiuoju geroką galą Ukmerg< 
plentu, ir Št&i Pf. Daunio n 
mėlis; Įeinu. Pasisveikinu. Pr 
dedam kalbėtis... Kampe sto 
fortėpijtihas, ant stalo guli k 
lėtas lapų kažkaip iškapsto 
storoko popiėrib ir kažin kbk 
rarikoš ligi alkūnes didumo* m 
širiėle. Tai — aklųjų pašyti 
mašinėle, o lapai — aklųjų ra 
to, knygų lapai.

Sunku reginčiam suprasti a 
nėmatančio štovį. Aš, m

Alėkštindtaš Pbška (Poškevi- 
Čiuš, Paškevičius; žemaitiškai 
— PoškaVitiš); kilęs iš Žemai
tijos, Huo Varnių. Iš pat jau
nų dienų buvo aktualus senajai 
riisų valdžiai priešas. A. Poška 
pasipažino su Petru Vileišiu, 
Valentinu Ufbatiavičiu (Urbo
nu), Vilniuje; Stepono priemies
tyje gyvenusiu ir susirašinėjo 
su daktaru Joriu Basanavičium 
dar Varnoje; Bulgarijoje gyve
nančio. A. Ptiška — geležinke
lietis, tarnavo daugelyje Rusi
jos gėlž. stočių viršininku ir 
telegrafistu. Po karui sugrįžęs 
Lietuvon tatiiaVo telegrafe ir 
dadg Įtėtu<riU įf lietuvaičių iš
mokė toiėįfafijba amato, kurie 
dabar atsakingas viėtas užima 
ir įš tb ttifi sau pragyvenimą. 
Dabar A. t’bška gduna labai 
kiikiią perisi j ėlę ir gyvena kaip 
Viėritibliš; įiftiėitųs gferus laikus 
pfisimiridatoaš. Mtin su juo te
ko daug ajpie jp^tibilį kalbėti ir ■C. i 'J V:. ♦. ■ VI 1E •

lo 
tantis; Visą pasaulį matau. N 
matahtįs — skaito amžinė 
tamsybėje ir amžinai trokš 
praregėti ir .nors vieną akymi 
ką žvilgterėti į šį pasaulį; B 
to nėra. Ir nebus!

Dr. Daunys yra labai kilriic 
švelnios ir draugiškos siel 
žmogus. Gerokai apsišviet< 
muzikalus — paskambino ms 
kelėtą dalykėlių. Be to, kury 
užsiima — rašb apysakas. - 
parašyta ir 1933 metais išlė 
ta 125 pusi. knyga '‘Vargo B 
liaiš,” kame aprašyti atšimii 
mai iš kovų dėl nepriklausom 
bes ir aklųjų gyvenimo. Dab 
parašyta it 1937 m. išleist 
vienoje 128 puslapių knyge 
pėiikios novelės vardu “Ties 
kimo sostu.” Išleido “Lietuv 
Karo Invalidų Sąjunga.” Tu 
iiyš: i) fcodėl Vytukas neska 
bitio? 2) Ją rado sušalusią. 
Viskas Dievo rankose. 4) / 
gailos simfonija. 5) Klarnet 
nutilo.

Trumpai su akluoju au1 
rium pasikalbėjom. Susitarė 
kitą kartą susitikti ir plačfc 
apie viską pasikalbėti. Atsisv 
kinom. Jis paliko labai su j f 
dintas, kad aš jį aplankiau. < 
daug norėjo ką pasakyti. I 
tas aklumas... Užkirto žad; 
atėmė amą... ,
icjįnun/; ht ' </ ■ i 

* Vakar vakarė btivtiu Kati 
Tautininkų rumiibse. Oi, 1 
per rūmai, kas pfer rūmai! B 
fališki rubiai! Kibk ten jų s 
tyliai ir įrengimui milijohų j 
dėta! Tautininkų rūmai—Ki 
no pažiba!

Aš tą 'dieną vakariniame la 
raštyje perskaičiau, kad tai b 
bene 5-ta lietuvių kalbos la 
nimosi paskaita, kurią skait 
profesorius kalbininkas Sal; 
Įeinu į salę. Sėdi apie 30 asn 
nų. Išeina dar gana jaunas; 
popieriuku rankose, gana grž 
štuš vyras. Tuoj matyt, k 
mokslo vyrąs. Visi nutilo, o 
kaip prieš 30 metų, atsimer 
Jonas Jablonskis, aiškina, k? 
kai kurie žodžiai rašomi; ir kž 
juos reikėtų rašyti. Suduoda 1 
lėtą “pipirų” (patėmijim 
“Lietuvos Aido” bendradarbis 
bei redaktoriams, kurių, mat 
tis, teh dądg riėbiivo. It nui 
dinėjo, kaip lietuviškai rašy 
ir spausdinti kai kuriuos rus 
vokiečių; prancūzų ir t;t. 2 
džius. Atsakė į keletą gana rii 
tų, dėlei kalbos, paklausimų; 
paskaita užsibaigė. Publi 
skirstėsi. Liėtus lynojo, šlapi 
gatvės nuo elektros žiburių : 
bėjo, žmonės, eidami gatvėm 
kojomis tekšleno vandenį maz 
se gatvių ir šaligatvių balutės

—Pranės Brol

Pirmadienį 
prasideda antroji 
metinė meno parod

Miesto parkų valdybės pr 
mogų skyrius pranėša, k; 
pirmadierij, birželio 14 diei 
prasidės ahtrbji bendra meti] 
meno paroda. Pradžia 3:30 i 
6 vai. p. p. ir nuo 7 iki 10. T 
sis iki penktadienio, birželio 1 
d. Parodos Vieta Gage Par 
55-ta g. prie Weštern avenu

Bus specialios deiribnstrticijcLietuViŠktitiše kikraščiti o s e .—„
kai kada teko skaityti minimas I ir pramogos. —Sp.
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Liudytė Malinauskaitė - Šliū
pienė pasakė šią kalbą “Liėtu- 
vaičių Draugystės” visuminia
me susirinkimb Šjjaliiį 9 d. 1898 
m., Plymouth’e,

MAISTAS
VfeUa t>brd Vitkieii|

Geras Maistas i 
Kelias I Šveikai

žmogaus svėikatd labai daug 
reitiiaši atit tinkamo rtiaisto. 

t Kito iinkatnesnis Hiaistaš, tuo 
sveikesnis ir Iditoihgėsnis žmo
gus; ii* tuo ėaUgiAds pas jį ė- 
hergijbš yha. Ypatingai vaikiii 
maistas yra svarbiausias svei
katos akstinas:

Kiekvienas vaikaš iUiga labili 
greitai; todėl jo kdriaš feikd- 
laiija daug maistd. Taiįi, kaip 

. statdfriaš hariias rėikąladja į- 
vairiį medžiagų, |vdiridnfe da
lims, taip Vaiko kūnas reikalau
ja įvaitių ir tani tinkamų val
gių.

Maištas reikdlingas auginimiii 
rauriiėhų .. išsivysiymui,.. stig- 
riertiš katilaitis lf dantims, y^a 
vadifldiiiaš 4i>rbteihais.” Pro
teinai randasi Sekančiuose vial- 
gitaigė:

Mėsoj 
žuvy 
Vištienoj ii* kitokioj pahkš- 

tierioj
Fiėiie
Sūry '
“Whole £raihš” — kVieČiud- 

šė*. rugiuose, ėtč.
Vaisiuose ir daržovėse.
Be virš minėtų valgių, vai

kas iieiššivyštys sveikai, t> šd- 
dUĮtęš žmt&Us riėbiiš švėikaš.

Tikrai nežinoma, kaip diug 
žtnohių serga galvos škaiidėji- 
mu, inšktų liioftiiš; nbsV&ku 
piivU, blbgdi veikiaftČlaiš vidu
riai ir reumatizmu, bet gydy- w < • •, ■■
tojai ir mokslininkai, visą lai
ką tyrinėją žmonių lifaš, sk
randa, kad viršminėtos ligbs 
paeina daugiausia nuo netinka
mo maisto.

ijairgumaš žmonių varidja 
perdaug mėsos, duonos ir biil- 
vįų, Bet hepakaktidai daržovių 
ir vaisių. Mėsa, duona ir bul
vės yra labai geras ir kunui rH- 
kalingaS niaištaš, bbf dėl svei
katos, žmogus turi sunaudoti 
du 'ar tris sykius daugiau vai
sių lt daržoviij, riegU mėsos ir 
duonos.

Balta duona hėhi taip getą 
švėiitatai; kaip duona iš gtynų 
kViėčių; Htgitj if t.t.

Vaikai, kiiriė neauga spar
čiai, y ta išbalę i i* įOni; daž
ninusiai berauna tihkdihą maiš*

Iš lietuvių moterų 
judėjimo praeities

Musų pionieres prakalba i “žinote; kad apšviesta mėtė- 
riške visados bus geresnė pati 
ir motina, kaip tokia, kuri hiė- 
ko nesupranta.

“Imkiriie meš; lietuviai, pa
vyzdį iš lėihktb savo, susiedų, 
kdip jie rišasi į- draugystes ir 
kaip atiga. jau jie turi ir tak
tišką skarbą, surinktą iš mbii- 
kiausių aukų. Kur tik sueina 
keli lenkai, vestuvėse, krikŠty- 
noSė, bMiiije ir t?t., įtuoj bent 
kuris paėmęs torielką renka 
nuo susirinkusių pinigus į tau
tos skarbą. Iš tokių Skatikų tii- 
ri sudėję į 15,dOt) dolerių, ktl- 
riuos rbikjle gdli naudoti . tau
tos labui.

“Žinoma; pavieniui mums iie- ’

ennsylVanijdj.' 
Lietuvaičių DraUfeyšiė Bttvo pa
ti pirmutinė lietuvių moterų 
draugija'. Ji buvo suorganizuo
ta Dr. BaltriiŠaitieiieš (Želviem 
nes) iniciatyva, rugsėjo 4 d., 
1898 m. ir išgyvavo iki birželio, 
1909 m. Pirmininkė perstatė 
daktarienę šliuįiiėnę.)

Prakalba
“Seniališių gadynių moterys 

buvo didžiaitšibš vergės. Jos at
liko sunkiausius darbus; vyrai 
buvo jųjų ponai ir valdonai, ne
duodavo joms jokių teisių:

“Bėgant laikbi, moteris tapo 
pastumta pati sau ieškoti tei
sių. Ypatingai bėgiu pastarųjų 
30 metų — moters stropiai ky
la mokslo ir pramonės srityse, 
visur 
riant
matyt, jog trokštama 
kitom tautom.

“Amerikonės rišasi 
gystes su vargu, bet

rišasi į vienybę, išski- 
lietuves. Vienok ir čia 

prilygti

,v ■ ■

žiiibhėš, kiirie fiefdaug nutu
kę, dažniausiai nevartoja tinka
mą maistą, arba perdaug valgo. 
Riebus žmones dąžni&iišiili ne
turi gerbs sveikatos.

Pienas y ta vifenas iš geriau
sių maistą vaikams. Kiekvienas 
vaikaš turi gerti kvortą per 
dieną. ttatig mėsos, kdvd ir ar
bata, vaikams turi būti uždraus-

, MOTERYS VYRAMS į TALKĄ — Pagblbėdainos 
savo vyrams kovoti už gbresnį rytojų, plieno streike 
aktyviai dalyvauja ir streikiėrių žmonos, dukterys ir su
žieduotinės. Paveikslas parodo būrį moterų pikietuo- 
tojų pr/b Inlahd dirbtuvės No. 2 Indiana Harbore, Ind.

Bukim

Rašo Madam e X

—H. P. R-nė.
(Bus daugiau)

P. S. Šio straipsnio autorė y- 
ra gerai susipažinusi Su šiame 
straipsnyje gvildenamu klausi
mu ir mums malonu, kad ji ap
siėmė infromuoti šio skyriaus 
skaitytojas.

—M. Skyriaus Red;

į drau- 
jau jos 

perkentė neląb^štes ir jau viso
kius susirihkiiiius turi. lirikim 
ir mes iš kitų paveikslą.

“Maskolijoj gyvenant negalė
tume tą padaryti: Bet čia gali
ma. Moters nesiriša' vieil tik 
dėlei stokos supratimo. Reik 
atminti; kad tik moterys pakels 
šalį, tik motinos!

“Jeigu deapšviėšti vyrai gali 
rištis į draugystes, tai galime ir 
mes! Tarpe musų moterų yra 
didelė stoka apšvietos. Taš dlid- 
dasi datėmyti tarpe tėvų it vai
kų, kurie neretai tarpe savęs 
nesusikalba, vaikas kalbėdamas 
Vien -angliškai arba kita kalba, 
motinos vieh lietuviukai, ii* ne
retai vaikas gėdisi niotiną su
tikti gatvėje. J i

“Motinos lietuvės, auginkime 
savo vaikus dorai, • mbkykiftie 
lietuviškos kalbos taip, kad ne- 
sigėdimtų tą kalbą vdrtoti krau
tuvėse ir kitur. Namie kalbėki
me vien lietuviškai.

“Susirišus i draugystę, su
sirinkimuose galima apkalbėti 
dahg reikalingų daiktų; Tatpė 
jUš -atsiras motėtyš - mdtinb’š, 
išauginusios vaikus. Jaunosios 
gali nalidbtis jų pdmoltidimu: 
Galima apkalbėti namų ^klausi- 
ttiuš, pasiftiokinti viena nuo ki
tos rankdarbystės; galima la
vintis higieniškai gyventi ir 
imti už priedermę išmokti skai
tyti ir rašyt, Mokėdamos skai
tyt, matysime, kas apie mus 
dedasi.

“Vyrai, nedrauskite mote
ris nuo lankymo susirinkimų. 
Yra geriau ateiti į susirinki
mą ir dohos pasimokyti, nekaip 
sėdėti hamieje sale blekinėš 
dlaus.

butų? galima rinkti jokias ati
kas, bet kad moterų draugystė 
užsiifntų ttiomi, butų labai gra
žus ir naudingas dalbas.

“Jusd draugystė yra pirmuti
nė susitvėrusi tarpe lietuvių, 
nėra kitos dar nej Lietuvoj, iiei ’ 
Amerikoj. t»

“Jus esate pamatas atgijimo. 
Jiiš esate yadeš moterų klau-; 
simo. .

“Jus esate žvaigždės, kurias 
kitoms moterims reikės sekti.

“žinoma, turėsite daug ne
smagių kalbų nukęsti. Vienok 
nėra jokis darbas prasidėjęs be 
didelių išjuokimų ir biaurojl- 
mų. ■ ■ r . ,

“Užtaigi niekei ’hėatbokit,1 b 
galop viška^’^asi^odys savo 
tikroj šviesoj.

“Linkiu didžiausio auginio 
draugystei ir pajėgos atsilaiky
ti.”

Tai tokią energiją teikė Vie
na prakilni moteris, mums be
žengiant pirmuosius žingsnius į 
šviesą. Jos jau nebėra, bet jbš 
mintis ir darbai gyvuos amži
nai. L. Malinauskaitė - ŠliUpm- 
nė buvo Dr. J. šliupo žmona ir 
Moitferų Skyfiauš Sveikatos ve
dėjos Dh AldOribš šliupaites 
riiotina. Ji buvo lietuvių mdtė- 
rų Užtarėja ir Amerikos lietu
vių kultiiros piatihtbjd ir rėmė
ja;

Kopija prakalbos paimta iš 
“Lietuvaičių Draugystes” pro
tokolų knygos. *

-—Dr. Johanna Baltrušaitienė.

i i . ivaip Zuiuuieiis 
Rodantis Kelią našius rašymus. Tokie rašinė

liai, aiškiau pasakius, yra dva- 
šloš penas, be kurio žmonija 
]yg ir badautų.

Taigi, dar sykį ačiū Norai, ir

širdingiausiai ačiū poniai No
rai už štfaipsfiį: “Musų, mintys, 
musų pasaulis,” birželio 3; To
kie straipsniai mums, laisvos kitoms rašanč oms panašaus ra- 

, minties žmonėms, atstoja reli- šinius, ir tegul būna mums tas 
giškus arba bažnyčios pamoks- kamputis “Moterų Skyriuje,” 
lūs. Žmbhes, nOžiurint kaip bu- kaip kalhe žiburėlis, pakelei- 

< tų inteligentiški ir aukštų jaus- liamš prieblandoje keliaujan- 
mų, visuomet būna daugiau pa-p 
akstinti Urba* iš apsileidimo ir’į ihalohų ih laiftrihgėšnj gyVęni- 
nebepaidymo taišykliškai gyVen- niį 
ti pabudinti; perskaitydami pa-

kamputis “Moterų t Skyriuje, 
kaip kalhe žiburėlis, pakelei

Jk;j'

ir Mokyki
Rašo L. NARMdNTAITEm

0
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Veidas — Sielos 
Atspindys

Moteris ar mergina, nežiūrint 
kokio ji nebūtų dmžiauš, gali
palaikyti savo odą švarią ir sii 
laiku įgyti hatiirališkus raudo
mis skruostus; Kasryt, kašvaka- 
rą -reikia nusiprausti, iš pra
džios drungname vaiidėhy, o 
paskiii itin šaltame vahdėrlyje. 
Kai kurios moterys net lėdą 
deda aht Veidb; kad pagreitinti 
kraujo cirkuliaciją. Bet to biti
nai daryti nereikia, šaltds van
duo padarys savo. Ne jokia pu
dra, ihostis dr kitbkie prepara
tai neduos veidui tokią natura- 
lę išvaizdą, kaip tyras vanduo

Sveikas ir Gilus
Miegas '

Kad vaikom miegas butų gilus 
ir sveikas, tėvai turi prižiūrėti 
sekančius dalukus:

1. Vaikas (/turi Valgyti tinka
mą vakarienę, taip kad jis vi
durnakty nesusirgtų nuo mais
to. Einant gulti, vaikas neturi 
valgyti saldainių, riešutų, mė
sos arba gerti “pbpso.” Jis gali 
biski piėiib išgėrti dbba ilžkąšt 
dbublio kr djfelšiiib. Čbfi^u bu
tų, jeigu vaikas nieko ilbvdlgy- 
tų tarp vakarienės if* guliffib 
laiko. 3 ' f-

2. Yra labai svarbi!, tad vai
kas eitų gUlri regttliarišku tai
ku. Jeigu jis guls toj pačioj va
landoj kas Vakatą; tai jis taip 
papras, kadunebus ašarų; susi
krimtimų, ir nereikės vaikui už
mokėti, kad. jis eitų gulti. Tė
vams b'Uš lengviau. ■

3. Prieš einant gult, vaikas 
turėtų praleisti, tą laikų tykiai 
ir linksmai. Svečiai. įr tam tik-

ros žaįMŽš pėrddug siijatidiiia’ 
vaiką. Vaikas, binantis gulti pa
vargęs ir SU ašdrdfniš, negaus 
ramaus pbilŠib.

4. Miėgaliiaš kdihbdkys turi 
btiti gerai išvadintas ir tamsus. 
Yra'nesveikas paprotys palikti 
vaikui’švi’ėšg.

5. Lova turi Jbuti svari, sh 
tinkamais užtiesais, su suplota

bepagalve arba geriau visai 
pagalvės.

6; Vaikas turi būti gerai 
praustas ir ttifi Užsivilkti 
kairius naktinius rubus.

Nbšigailės'' ta motina, kuri 
štfengšis Sekti ahkšSiatt aprašy- 
tūl pdtarimds, iles jos vaikas 
fUirdUti ir sVeikiaii išsimiegos? 
Namie ir fiibkyklbj tbkš vaikas 
bus gabesriis ir sveikesni. Ir 
pagaliau, kMš labai svarbu, tė
vų nervai nebus sujaudihti ir 
jie gyvens su vaikais dadg ra- 
hiidu. ifebūš tudmet šuhku tė
vams įgyvendinti tuos .papro
čius, kurie pagelbės vaikui išsi
miegoti giliai ir Šveikai;

nu

Salionas

M

tiems; rUdaųtis tiesiausią kelią

-Jiilia. Shimbel
, 4 r . i : ,

VĄIKAMS DAUGIAU 
FlĖNO! — t)vi pikietiriin- 
kė§* prie Inland dirbtuvės 
Indiana Harbore, ind., su 
kūdikiais rankose ir plaka
tu; kuriame skelbia? kad tė
vai Kori Idiiiiėit kad galėtu 
vaikapis pampinti daugiau 
pieno,

, ■ t • . , '

S-alionas, o Amerikoje vadina
mas “Frojit room” arba “sit- 
ting robip” yra kambariš, kur 
priimama svečiai; Pas mus lie
tuvius jisai' dažiiai laikomas už
darytas ir tik retkarčiais var
tojamas. Jame nėt ir langai už
leisti, dr “karpėtai” užkloti 
laikraščiais. Kūdikiai iš jo va
romi, l^g iš kokios šventyklos, 
tuo tarpu, kad j-ame^ turėtų 
visa šėimyria darbui užbaigus 
arba šventadieniais Suširihkti 
pailsėti ir pasidžiaugti.

Jame neturi būt daug rakan
dų. Sofa, keletą kėdžių, pianas, 
keletą paveikslų, gėlių. Abelnai, 
daug ir pigus rakandai parddb 
blogą skonį. Kub gėreshi rakan
dai ir ktlO jų mažiau, tuo kam
barys darys goresnį įspūdi. 
Svarbus yta “karpėtai.” Gražus 
karpetas yra tikras papuoši
mas. Fitankos ir pbrtjefoš tu
ri bdt parinktos su skoniu ir, 
j eigų' galima, pritaikytos prie 
rakandų.

. • ., . ■ )• /

šviesus. kambarys išrodys7 
gražiai,. j eigų rakandai bus 
tamsesni, - bbt tamsus kambarys 
teikalauja Šviesesnių rakandų.

Valymas stato 
it plovimas iiidų

‘t
•fa

.įrit

Veršiena
Vhšarai veršieną yri sveikiausia, 

nes joto n6ra daug riebumų. Vasara 
riebumų reikia saugotis.

kgįit'd Veršiena
. •• Ib < • V ., ** •

,. ^Jusipirkit bile kokią veršieną; nuo 
ktilšieš, juo petuko arba šbhkaulių. 
Paimkit Šmbtuką jalitlelidš tirikų ir 
kai veršieną nuplausit ir apibžrisit 
druska, įdėkit i puod^ arba ant ble- 
tieš. Taukus uždekit ant viršaus, 
kas rieinegsta tauittj; gali yatdbti 
sviestą, arba lašiniukus. Keikit kar
štame pečiuje pakol iškeps. Iš pra
džių padėkit po ugnjm, kad geraūpa- 
rlistd; o pašktii iiždfehkkil ir kepki t. 
Galit ir užpilti rtigŠčlbš Sal
džios Smetonos. Paduokit karštą ar
ba šaltą. Tai sveikiaušik hiėša tašą- 
rai. ’ .

z • r 4

Virta Veršiena
. Jeigu paliks, veršienos kef>šriio, .tai 

iŠ jo jgąlit padaryti kaip ir Šaltako- 
Ši?. Paimkit 2 šaukštu želatinos 
(klauskit Ėnbx gfelatiHej; ištdrpykit 
pusę puoduko šaltdme Vandenyje, te
gul pastovi 5 minutes. Nusipi.tkit 
“veal bullion cubes” ir ištarpinkįj; 2 
puodukuose khršio vandens. Pripilkit 
ištardytą Želatiną. Pridėkit 2 šaukš
tu tukraūš, pusę puoduko acto; 3 
šaukštus citrinų Sunkos, ir dhiskos 
pagal skonj. Kam netinką, gali ne
dėti bukraiis. Išmaišyki! jr pridėkit 

nlo ir tHpbtj /Sukapotų riigščHj a- 
gurkų. Supilkit į bliudą ir padėkit i 
ledaunę, pakol tvirtai sutirštės. Tai 
sveikas, nebrangus ir bkahiis valgis.

Vefšiefia sii grybais ir 
ftidkdronais

Paimkit fcile kokios veršienos. Qa- 
lit ‘ir pigesni šnibtų mėsos nupirkti,

ir grynas, be aštrių rūgščių, 3 puikus suntiitos vtsftlenoS teps-
Yniiilaa TVTiiilo ■nvaiiaimiiicii vai. 1 4-t.4t-d.4-: rit.fiM t„'4..,mtiilas. Muilą pršusimuisi rei
kia nusipirkti kuogeriaiisią.

' Kai husipraiišit, nusišlūosty- 
kit švelniu, nerupiu rankšluos
čiu ir truputį sii delnu pataukš- 
tęnkit veidą. Užtepkit kremb 
(kai kurios moterys šekmihgai 
vaitoja tyr4 “cdld ctėam”), te
gul .truputį pastovi, bet neilgiai J.W,ir su kaulaiš. Supiaustykit nedi- 
kai 10 minučių. Jei laiko netti- deliais 5rd0^i1s: Ąpiberkit druska ir 
rČSlt, tai ir trumpiau. Paskui vįeįįą galia didelį svogūną, iižpil- 
nušluostykit kremą ii* hpsipbd- kit Ž stiklus šdlto vandehs ir Y..1L 

į ant nedidelės ugnies. Kki niČšą įia- 
nemadoj. Dabar moterys tiktai virs koki, pusę valandos, pridėkit 

ai p pasidaihnus j džiovintų. Tegul pąverda iki mėsa 
jus išrodysit natūraliai ir gra- bus minkšta. Paskui pripiikit ruįš- 

daug pučias, kati n'eišrbdytumčs duokit' su virtais makaronais, 
kai numirusios, nes gyvos jus 
gražesnes ir malonesnes.

(Kitą savaitę pakalbėsim apie 
platikiį priėžiutą vasaros mė-

. • .. . .. ... • taupidm šeimininkėm šią

ruokit. Skruostų raudoninti jau

pipirais. Sudėkit i puodą, supiaūsty- 

ir vilkit 
ant nedideles ugnies. Kai mėsa pa-

marinuotų arba 
(džiovintų. Tegul pąverda iki mėsa

žlai. Atsiminkit, nedėkit per- Čios arba saldžios smėtdiiofe ir jia- 
. Tai 

lengvas ir sveikas vasarai valgis.

RėkbinendUoja avifenį 
ir veršieną

Mėsdg taryba rekomenduoja' 
sa

vaitę dvieną ir veršieną. Ne
brangiai nusipirksite^ avieną ntto 

' petuko taipgi veršieną kepi
mui. Niipigo šią 'savaitę ir 
šviežia kidulibna'.

tepa1 lupas.

Skelbimai Naujienose 
dū<3da naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pirmiausia nuimk Valgį, 
riš jikb, šiidėk jį į atskirus, 
ŠVdrluš indus, apdehgk ir pa
dėk ledaunėn.

Nuvalyk lėkštės, hopąiikda- 
ma nei trupinėlio, tuo bųdu su
taupysi laiko ir greičiau nu
plausi indus. Sudėk lėkštės pa
gal jų didumą. Mažas su ma- 
žbmis; didesnes atskirai. Pei
lius, sakutės ir šaukštus nedėk 
kartu su lėkštėmis, bet sky
rium.

Įpilk kMrštb vandens į bliudą, 
įdėk muilo ir su skudurėliu, 
tam tyčia vartojama tik dėl in- 

jttbs gėHi nuplauk; paskui 
karštu vandėnju kolbta sykių 
gorpilk>

Vartok liiiihį iabrusą, nes juo 
greičiau ir geriau juos nusau
sinti. 7
•j Šidabfą plauk skyrium. Ne
maišyk sii indais, nes lengvai 
galėsi sUš!že;sti. Stiklus ta’pji 
plauk skyrium.

ku-

RfetnkitS tuos, kurie 
garsinasi 

<<NAUJIENOSEn—M. Bė.
f- ■

& . ■
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GRAŽI KALDRA Iš SKUDURŲ

EV'eNING STAR čAttERN 1480
No. 148() — Tfii graži, bt*t kantriiiiio l’felkalaujanti kaldra.

Jeigu ją gražiai pasiusite, tai turėsit kuo pasigirti. ♦
.. Į * , •» ' > * * .

— IKI ■IIIII^K ——■ ■■ 4MH» III!   MMMHM —HKU.

naujienos needlėcraft dept.,
1739 So. Halsied St., Chicagb, iii. A I

" ‘ ‘ IČia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.............  1

Vardas ir pavardė

Adresas
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« ”

.aN ’ ' > . K' . ’ ’"!» ,lį. Ki./Yv ■* J *1’ ■<.-t... “ ...



Ketvirtadienis, birž. 10, ’37

Diena Iš Dienos
BtJDRIKO PROGRAMAS

gyv

prasidės nauja

Klausytojas

Paliko 7 Vaikus

Balta ir spalvota maleva

Bernice Varnish removal, gal

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)prieš
dovanų: Niek Chernovich

Arba

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Universal restaurant
Chicago Orthopedic Co

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI

Pete YOUNG’S TavernVILNIES” PIKNIKASBirželio 13 d. 1937

iškilmingai 
šeštadienj, 
giminaičių 
928 West

LIGONINES— 
HOSPITALS

KAINOS 
PRIEINAMOS

NAUJIENOS, Chicago, III

Marijampolėje džiova mirė ri 
įnorius Kedys ir paliko 7 vai 
kus ir žmonų našlaičiais.

Gavo 
Divorsus

Stefania ‘ Markis nuo Steve 
Markis

Sophije Janus nuo Chester 
Janus

Virginia Backus nuo Henry 
Backus

PALAGUI PAGELBA CC| 
LIGONINĖJE ..............

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

EKZAMINAVIMAS < ■
OFISE ........ .*......... ......... .....
DOUGLAS PARK HOSPITAL

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Sienoms popiera, visokia

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

1900 So. Kėdžių Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa-___________
dos randasi gerost^^ffĮgaMMi 
rųšies gėrimai: deg- /
tinę, vynas, alus ir f
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką p ra- y ,
leisti, malonėkit at- 
silankyt į mano už- 
eigą. Savininkė .

Martha Grigas- , 1
Nakrošaitė 

3416 S. Wallace 
Tel. Boūlevard 0850

Baigė mokyklą p-lė 
Skamarakaitė

Šiandien užbaigė pradžios 
mokyklą ir p-lė Nora Skama
rakaitė. Ji baigė Park Manor 
pradžios mokyklą su gerais 
pažymėjimais. Po atostogų ža
da įstoti į aukštesniąją mokyk-

No. 4360—SESUTEI SUKNELĖ 
ir KELNAITĖS. Lengvai pasiuvama 
ir graži. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms. 
4 metų amžiaus mergaitei reikia tik
tai 2X4 yardo 36 colių platumo ma- 
teriolo.

keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

\ COLVMBUS Z

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No_______

Mieros___________per krutinę

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra [vedamas tikslu pagėlbčti 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.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

ANGLYS — COAL

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

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

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

Evinskai, Tel, Yards 0832.

CŲT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
2555 W. 47th St. 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

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį ageiįtą arba

Užvedė Divorso
Bylą

Myrtle Chernovich

Gero pasisekimo jai.
žinąs.

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI • 
Didelis pasirinkimas statymui namų,' taisymui porčių, stogams popae 

ra, rynos, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.
Viskas prieinama kaina. Kreipkitės:

Laukia sužiedotuvių 
puotos panelė 
Bubliauskaitė

Laukia sužiedotuvių puotos, 
o po to greit ir vestuvių, p-lė 
Mary Bubliauskaiteį gyv. 10729 
S. State gat, Tai atsitiks sek
madienį, birželio 20 d. Kas jos 
jaunikis dar nepavykp patirti. 
Nepatirta dar ir šios pirmo
sios puotos dalyvių vardai.

Rep. x-y.

JAU TURIME!
1938 metų ZENITU RADIUSAS pralenkė visus kitus 

Ateikite, pamatykite, paklausykite.
Geriausi visame pasaulyje-

KIEKVIENOS 
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraiStis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą 
jums tikrai padės. Vengsite nemalonu 
mų. Atsiduokite | patyrusio 
raiSėlo pritaikintojo rankas.
| VYRAS IR MOTERIS“!
I P1*IŽU ketonai

Sekmadienį buvęs Budriko 
WCFL radip programas nuo 
7:30 iki 8 valandos Vakare, bu
vo labai puikiai išpildytas. Di
džiulis orkestras, susidedąs iš 
11 instrumentų šauniai išpildė 
lietuviškas liaudies meliodijas. 
Bubinaitės ir Juozapėlis smui
kininkai stebėtinai gerai išpil
dė 6 liaudies dainų, vainiką, 
dainuojant ' garsiam St. Rim
kui ir pritariant orkestrai.

Už dainų vainiką, kuris už
sitęsė 12 minučių, leidėjai Bu- 
drįkas ir WCFL radio stotis 
gavo .^daugybę pagyrimo laiškų 
iš svetimtaučių. Kiti Budriko 
programai yra segančiomis die
nomis:-/ WAAF panedėliais ir 
pėtnyčiomis, 5 vai/, po pietų, o 
iš WHFC (1420. ’kil.) kas ket- 
vergą nito 7 vai. iki 8 vakare. 
Liepos 10 d 
drama ir dainininkai, accordio 
nistai. Bus kas nors naujo pa 
jįaųšyti. v

DvonAGimoal krautuvė veikia jau per 4 metus. Mes tu-
JL I dllvullllclu. rime daug lietuvių draugų šioj apielinkėj ii 

jie yra užganėdinti kaip mes su jais vedame biznį. Mes par 
duodame tavorus pigiai ir teisingai patarnaujam.

Mes kalbame lietuviškai. x
ECONOMY DRY GOODS STORE

2423 W. 63rd. Street, kampas Artesian Avė. ,

P-lė Stanislava Vilnis 
susilaukė labai šaunių 
vestuvių .

šeštadienį Rosęlande įvyko 
nepaprastai šaunios p-lės Sta
nislavos Vilniutės vestuvės. Ji 
ištekėjo už p. Bob Strong,gyv. 
3315 
troit, 
eigos 
čioje, 
puota 
kur susirinko daugiau kaip po
ras šimtų svečių. Visi turėję 
tokį nepaprastai smagų laiką, 
kad, girdi, vargu kas greitai 
tokio besusilauks. Jauniškija 
tvirtinte tvirtina, kad tai bu
vęs tikras “good time”.

Vestuvių puotą iškėlė jauno
sios motinėlė p. Stanislava Vil
nis, gyv. 10746 Edbrooke. Pa
jauniais buvo p. A. Vaištaras 
su p-le Ona Skistimaite, p-lė 
Stanislava Spina ir kiti. Sve
čiais buvo roseFandiškiai pp. 
Rumšai, Armaliai, Olėsė ir Jad
vyga Šidlauskaitės, pp. Vaiš- 
tarai, turtingi Roseląndo biz
nieriai pp. Spinai; žodžiu, veik 
visi Roseląndo žymesnieji gy
ventojai, o iš Detroito, be ki
tų, jaunojo broliai: Art, Bill 
ir VVilliam.

Neapsieita

Palmer East Avė., De- 
Michigan. Jungtuvių ap- 
įvyko Rožancavos bažny- 
o po apeigų vestuvių 
Darbininkų svetainėje,

Važiuojant gatvekariais, važiuokite Archer C-cėro gt. iki Įžangos tikietus galite gauti Vilnyje, 3116 So. Hialstcid S . • 1 . • > - | './ >'■ ■- '■ c i* . .. ... f ; V ■ . . , . ■ f ,
Cicero Avė. čia gausite Joliet busą. Busas eis kas valan- arba pas vilniečius kiekvienoj kolonijoj..
dą j ten ir atgal, iki 12 vai. nakties. , \ I

vien pinigais surinkta virš 
$300.

Jaunoji pora pasirinko savo 
nuolatinę gyvenamąją vietą 
Detroitą, kur jaunasis dirba 
pašto įstaigoje.

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

Tel. YARds 2576. Atdara vakarais ir nedėliomis.

- ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $1.50 
MOTERŲ DIENA UTARNlNKAIS.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St 
CHICAGO, ILLINOIS.

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

2— Didesnis drėgnumas vidury palaikys tą natūralų
sultingumą.

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

EDWARD STANKIEWICH
Paints, Brjj^hęs, WalĮ. Paper, Glass, Elėčtricąl 

and Plumbing Supplięs .
1747 W. 47th St., Tel. Boūlevard 1211

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

“ALL-BRAN IŠGEL
BĖJO MANE NUO VI 

S0 GYVENIMO
KENTĖJIMO’

A Tel. BOUlevard 4552

A.F. CZESNA BATUS
TURKIŠKAS. SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI

Šįvakar jaunojo 
Pajausko mokyklos 
užbaigtuvės

Šiandien pp. Pajauskai, 
3436 Lituanica avenue rengia 
si savo sunaus Gilberto moky 
klos. užbaigimo 
puotai. Puota bus 
birželio 12 dieną, 
pp. Jucių namuose, 
37th PI. Tikisi svečių susilauk
ti net apie 40 asmenų. Gilber
tas dar jaunas berniukas, 14 
metų amžiaus. Baigė Armour 
pradinę mokyklą, kuri randa
si prie 33-čio PI. ir Morgan 
gatvių. Jo tėvas, p. Pajauskas 
dirba Naujienose raidžių rin
kėju.

Geriausios pasekmes jauną- 
jam Pajauskui tolimesniam 
moksle.

“Aš kentėjau dėl užkietėjimo tre
jus metus. Mano padėtis darėsi tik
rai rimta, kai aš perskaičiau apie 
Kellogg’s ALL-BRAN.
/Aš nusipirkau pakelį. Į dvi sa

vaites mano žarnos atsitaisė ir aš 
pradėjau vėl smagiai, gyventi. Jis 
išgelbėjo mane n,uo vifįo gyvenimo 
kančios” —Mrs. Lloyd Baird, 3844 
So, Bannock St., Denver, Colo.

Pamėginkite AŲL-BRAN jus pa
tys. Jis pašalina paprastą užkietė
jimą. Kūno viduj jis suima vandens 
du kartui tiek, kiek pats sveria, su
daro minkštą npasę, švelniai išvalo 
sistemą. Tik suvalgykite du valgo
mus šaukštus kasdien. Tris kartus 

sunkiuose atsitikimuose. Kaip > javų 
maistas su pienu, arba smktona ir 
kitais valgiais. \ 1

Ar negeriau valgyti tą sveiką mai
stą, ažuot. imti piliules ir gyduo^- 
les, kurios gali būti kenksmingos ir 
dažnai neveikia? ALL-BRAN par
duoda visi groserninkai. Padirba ir 
garantuoja Kellogg, Battle Creek, 
Michigan. .

183 W. Lake St
ARTI PRIK WRLL8 STREET

ROOSEVELT
FURNITURE CO.

2310 West Roosevelt Road seeley 8760 
CHICAGO

Pirkite tikNORGE
IR BUKIT UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 

. GERA ŠALDYMĄ

O AKS GRO VE
119 ARCHER ROAD (4 A)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Simon Kaspariunas, 23, su
Agnės Kishkunas, 22

Stanley Demski (Joliet, III.), 
28, su Virginia Masiliun, 20

Julius Zekis, 28, su DeLores
Keser, 21

Vladas Jurgelonis,
Thelma Lidie, 27

Charles Pollack, 22,
da Redvikus, 21

Louis Luberdo, 22,
rence Koletą, 20

Joseph Lupa, 23, su
Grazda, 19

Arnold Stokes, 24, su Eilėn
Strouzaš, 17

John Samusevich, 22, su Ve- 
ronica Nutowc, 22

Mike Bencsics, 55, su Caro-
line Me^er, 51

Frank Meškill, 42, Su . Le-
nora Andrews, 39

KYLAA A. JB. PAVOJINGA
mus paraiSčiui pritaikinti eu pilnu pa- 
8 tikėjimu.!

Elaatiklnės pančiakos. diržai, braces 
pažeistiems, ėeverykai, tiems, kurių są
nariai nesveiki.

kylos ruftl
Experto pa-
Atelkite pa?

t Specialistai Dirbtinų
Kojų, Rankų, Diržų

Visiem Sudarkymam

7 DIENOS | LIETUVĄ
ANT ' •/

BREMEN*EUROPA
Greiti traukiniai, prie pat laivą BREM.EN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią
! \ Kelionę į Kauną. ’

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu paAstatyti dabar ar vėliau . — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

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

75% carš ....      $6.95
Pocahontas Mine Run,’West'Virginia 

65% cars .    *.......  $7.65
Illinois Lump......... ................  $6.05
Yard Screening ......7.............. $4.70
Petroleum Pilė Run ..................  $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ...:....... $6.90
Millers Creek Lump ..................  $8.75
Black Band Lump ................... $7.15
Chesnut Hard Coal ...........  $12.70
Coke Kappers .... .....................  $11.20

it kitokias’, anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS ĖXPRESSING
4405 So. Fairfield Avet

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi'pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.
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Chicagos Policijai
Nebus Dovanota

Apie 5,000 Masiniam Protesto Mitinge 
Operos Rūmuose

Chicagos policijos 
plieno bendrovės,

sudarytas specia-

Apie penki tūkstančiai žmo-'International Garment Work- 
nių užvakar vakarė susirinka ers of America lokalai Chįca- 
į puošnius Chicago Civic Ope- goję. Komisijos pirmininkas ir 
ros rumus, kur įvyko masi-1 nariai bus Ray Edmundson> 
nis protestas prieš plieno strei, Samuel Levine ir Morris 
kierių skerdynes prie Republic lis. 
plieno dirbtuvės, South Chi- 
cagoje, gegužės 30 dieną.

įvykiu pasipiktinusi minia 
vienbalsiai priėmė kelias re
zoliucijas, kuriose reikalauja: 
kad senato La Follette pilieti
nių teisių komisija padarytų 
nuodugnų skerdynių investi- 
gaciją nustatyti kaltę;

“Nubausti Policiją!^
kad butų nubausti policijos 

•kapitonai Thomas Money, 
Thomas Kilroy ir kiti polici
jos ir miesto viršininkai;

kad valdžia konfiskuotų vi
sus šautuvus, revolverius ir 
bombas Republic plieno dirb
tuvėje ir išleistų įstatymą, 
draudžiantį korporacijoms gin 
kluotis; ' i

kad butų išldęltas aikštėn 
ryšys tarp 
ir Republic 
ir,

kad butų
lis bešališkas pilietinių orga
nizacijų komitetas supažindi
nimui visuomenės su faktais 
apie skerdynes, kuriuos poli
cija ir Chicagos ’ didlapiai 
bando nuslėpti.

Mitinge paaiškėjo, kad bir
želio 17 d. Chicagon atvyks 
C. I. O. vadas John L. Lewis. 
Tą dieną Chicago Stadione 
įvyks kitas masinis mitingas, 
kuriam Lewis pasakys kalbą.

Užvakar vakaro protesto 
mitinge kalbėjo visa eilė sker
dynių 1 i tf dfninkų, s’freikierių, 
kurie buvo pašauti arba su
mušti, keli stambus Chicagos 
veikėjai, mokslininkai ir dva
siškiai.

Protesto- rengėjai buvo pa
kvietę kalbėti majorą Kelly, 
prokurorą Courtney ir polici
jos viršininką Allman, bet nei 
vienas iš jų neatsilankė.

Vienas kalbėtojas, prof. Ro- 
bert Morss Lovett iš Chica
gos universiteto labai aštriai 
kritikavo majorą Kelly kaipo 
bailį ir savo vietai nekompe- 
tentišiką žmogų. Carl Sand- 
burg, vienas iš žymiausių A- 
merikos poetų pareiškė, kad 
policija ginasi ir 
ant kitų, bet “Jai 
nota.”

Kiti kalbėtojai 
Bittner, C. I. O.

verčia 
nebus

-i

bėdą 
dova-

Van

Bia

Į Chicagos stadioną, 
mitingas įvyks manoma 
traukti apie 25,000 žmonių

kur 
su-

Iškilmingos Mortos 
Mačiukevičiūtės 
laidotuvės
Palaidota Tautiškose Kapinėse 

kapinių puošimo dienoje

štai ir kitas kapas, — mir
ties nuskinta nauja gyvybė. 
Kapas naujas vainikais apdė
tas ir ašaromis aplaistytas. Tai 
Antano ir Aritaninos Mačiuke
vičių, gyv. 1050 E. 93 g. duk- 
tės Mortos Mačiukevičiūtės.

ŠĮMET MOKYKLŲ abiturientams 
LENGVIAU GAUTI DARBI 

PRAMONĖJ
* *

Dirbtuvės ir biznio įstaigos samdo, 
bet tik jaunuolius

Valdžios darbų agentūra, Illi
nois State Employment Service 
skelbia, kad per paskutinius 39 
metus pramonės ir biznio įstai
gos nereikalavo tiek daug nau
jų darbininkų kaip šįmet. Įs
taigos samdo darbininkus, bet 
tik jaunus, daugiausiai jaunuo
lius, baigiančius mokslus.

Daugiausiai šansų datbams 
yra pramonėje. Sunkiausiai 
darbą gauti

pramonėje.
įstaigų ofisuo

se. O r estą u r antai — maldaute 
maldauja jaunų žmonių, kurie; 
nori apsiimti mokintis į Virė
jus, patarnautojus ir šeiminin
kes.

Illinois Štate
.Service- priima teąistracijas

> ties
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Bijodama Kad 
Apaks Moteriškė 
Nusižudė V

For Rent

Barzdaskutyklos 
Pirmadienį 
Pakelia Kainas
Plauką nukirpfmas

tai; pakėlė algas kirpėjams
75 cen-

_—j—. ,

Pradedant pirmadieniu, viso
se Chicagos unijinėse barzda- 
skutyklose bus pakeltos plaukų 
kirpimo kainos. Ikįšiol jos bu
vo 60 centų paprastą dieną, 65

Employment centus — šeštadieniais. Dabar, 
pp pirmadienio, reikės niokoti 
75 c.darbams savo raštinėje, 

231 W. Monroe street>
i * •’ :

Plieno Distrikto 
Pieno Išvežiotojams

35 metų moteriškė Miss 
Beatriče- Harrington, nuo 46 
N. Mason avenue, vakar nusi
žudė, apimta baimės, kad ne
teks regėjimo. Moteriškės tė
vai rado ją negyvą garaže. Ji 
nutroško nuo nuodingų dujų.

ANT RENDOS STORAS tinkamas 
bile bizniui ir kambariai užpakaly.

4622 So. Westem Avenue 
2-ras augštas.

PASIRENDUOJA KRAUTUVĖ su 
kambariais arba be kambarių. Per 
daug metų buvo kriaučius klyneris. 
Tinka barbernei. Vieta labai gera 
ane bizniui. Atsišaukite pas savi
ninką, VS. KlELA,

4843 W. 14th St., Cicero, III. 
į■ ...... . ■* ,r;         .i    -

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA RENDAI arba parda
vimui, kartu su nanm ir fikčeriais. 
Geras kampas. Reikia parduoti, kad 
likviduoti nejudinamu turtą.

Kreipkitės Jos. J, Radomski, 
2259 West 28rd Place.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Help Wanted—Female

PARDAVIMUI TAVERNA, BAR- 
BECUE ir GAS ŠTATION. Daroma 
biznis. Gera Vieta. Reikia apleisti 
miestą.

DIXIE BARBECUE
Willow Springs, 111.

8244 Archer Avė.

KASIERĖS, valgis — 
viešbučių tarnaitės $55.00; 
kams $1O.0Q.

South Side Consolidated 
1105 E. 63rd Street.

$13.00; 
fabri- PARDAViMUf TAVERNA iš prie

žasties ligos—su stalais, krislais. 3 
kambariai užpakaly. Su namu ar be 
namo Kastantas Stancikas.

9940 Vincennes Avė.

CLASSIFIED AOS
............  ' ...........UI I ■...................   "■UI ||<

Miscellaneous
Įvairus

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; Savas kambarys; ma
lonus namas; lengvas skalbimas; al
ga; krikščionys.

Hollycourt 4822.

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
be namo—Pilnai irengta.

5642 West 65th St.

[buvo 
direktorius, 

prof. Paul H. Douglas, rengi
mo komisijos pirmininkas,, 
kunigas Chester Fisk, kuris 
buvo suimtas už skerdynių 
filmų traukimą (policija fil
mus konfiskavo),, Dr. Albert 
W. Palmer, Chicago Church 
Federation pirmininkas. Apie 
skerdynes liudijo sužeisti 
streikieriai John Lattido, Ray- 
mond Harding, Stanley Las- 
kowski, Emil Riccio ir keletas 
kitų. i

Leivis Chicagoj
Birželio 17 d. masinio mi

tingo rengimu rūpinasi United 
Mine Workers ir Amalgąma- 
ted Clothing Workers and

Morta Mačiukevičiūtė mirė
, T

gegužės 27 d. vos 22 metų su
laukusi, pačiame gražiausiame 
gyvenimo laikotarpyje. Palaido
ta iškilmingai Tautiškose Kapi
nėse kapų puošimo dienoje.
Priklausė prie keleto draugijų 

( Velionė buvo linksmaus bu
do, maloni ir darbšti mergina. 
Priklausė prie keleto draugijų 
ir pasižymėjo savo veikimu. 
Ypač buvo visų mylima L. D. 
Aidos choro ’ dainininkė įr te
atrų lošėja, nes ji mokėjo gra
žiai lietuviškai kaibėti 5r rašy- 
U. Atrodė lyg ji butų Lietuvo
je, o ne Amerikoje augusi’. Už 
tai ir gėlių jai nepagailėta, šer
menų laike buvo labai daug vai
nikų prisiųsta, kuriais buvo 
gražiai padabinta, kas dar la
biau priminė, kad ji peranksti 
nuskinta, kaip ir anų gėlių gy
vybė. / * j

Publika rinkosi anketi, kad 
dar sykį ir jau paskutinį jai 
savo patarnavimą suteikti ir 
atsisveikinti. Devintą valandą 
prasidėjo iškilmių programas. 
Kvedarai padainavo liūdną dai
ną, po to jaunas vaikinas -Sa- 
lom$kis pasakė angliškai graŽ ą 
kalbą. Tai buvo pirmoji laido
tuvių apeigų programo dalis.

Kita dalis buvo išpildyta prie 
kapo, čia vėl Kvedarai padai
navo kitą dainą, p. Bacevičius 
pasakė lietuviškai atsisveikini
mo kalbą, o po jo vėl jaunasis 
Salomskis angliškai. —?N.

Gaus po $53 į savaitę

Skuitmas, kaip ir pirmiau, 
paliks po 25 centus.

Kainos buvo pakeltos po to 
kai vakar darbdaviai ir kirpėjai 
pasirašė naują pakeltų algų su
tartį. Kirpėjai dabar gaus 26 
dolerius už 50 valandų savaitę 
ir 60% nuo'Visų įplaukų virš 
$38. Pirmiau kirpėjai gaudavo 
$20 už 58l/2 valandų savaitę.

r, _ 1 • • • • - . • ‘ 4

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

SKALBĖJOS; prosų operuoto jos; 
marškinių finišerkos, rankinės prO- 
sytojos; seamstress.

Great Western Laundry, 
2125 West Madison St.

MERGINA, MOTERIS; padsti na- 
niŲ darbe; gerAs namas; lieta viri
mo; alga; Austin 5819.

Real Estate For Sale
&lam«Lžemė Pardavimui

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

’Z. S. MICKEVICE ajid CO.
6816 So. Westem Avenue 

Hemloek 0800.

Pabaigtuvės
Pradinėse
Mokyklose

Diplomus gaus 21,100 vaiky

329-ičse Chicagos pracihėse 
mokyklose šiandien įvyks “pa
baigtuvės”. 2,1,100 vaikų, kurie 
šįmet baigė 8 metų mokslus, 
šiandien gaus diplomus, kurie 
kvalifikuoja juos high scįhool 
mokyklai.
........ r

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

PATYRUSI MERGINA.; abelnas 
namų darbas; pasilikti; padėti kū
dikiui; lengvas skalbimas; rekomen
dacijos; Van Buren 2747.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; maža šeimyna; nėra 
skalbimo; savas kambarys ir maudy
nė; $10—12; Fairfax 3232.

Borden-Weiland pieno ben
drovė likvidavo 153 išvežiotbjų 
streiką, pakeldama' jų algas iki 
$53 į sąVaitę. Streikas nepalie
tę Chicagos, tik plieno distrik
to miestelius, kaip Hammondą, 
East Chicago, Indiana HarbofJ 
CaiUmet City ir Whitihg.

6,000 pieno išvežiotojų Chi
cagoj e neseniai gavo- algų pakė
limą. Pieninės jiems moka po 
$49.50 į savaitę.

Pakėlusios algas, plieno srity
je, pienines*-dabar ten pakėlė ir 
pieno' v kainą iki ’ 13 ‘centų 
kvortą. " '

SNIEGAS '
BIRŽELIO

už.

BUK
SVEIKAS

IR

TVIRTAS

i.

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. , Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojįmas; apmušalas, 
tairai* batarėjos, automobilių radios, 
viršai’ saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towihg dykai, 
[steigta 1;5 pietų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; vaikas 6 metų; savas kam
barys; nėra skalbimo: $9.00.

6815 Crandon Avenue 
Hyde Park 7686.

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

Tel- BOULEVARD 2808
Perkam* parduodam ir mainom pa
muš, lotus, biznius ir farmas; infciu- 
rinaane namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus baigenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. ReiKalųi priėjus krei
pkitės

4*631 SO. ASn^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lupos su J. J. Grish

Automobiles

JAUNA MOTERIŠKĖ, ne senes
nė 30; turi būti patyrusi virėja ir 
namų 
savas
North Side; rekomendacijos; $12 00.

prižiūrėtoja; nėra skalbimo; 
kambarys; modernis namas;

Keystone 0769

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

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

1933 PLYMOUTH Sedan. tikras 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; eiti namo; gera virė
ja; £10 iki $12.

Regent 4033.

Vakar apie aštuntą valandąj 
ryto kai kuriose Chicagos da
lyse snigo. Beveik per visą die
ną didžiumojje lijo ir oras vi
sais atžvilgiais buvo “paškud- 
nas”.

Prastas apetitas
- nusilpnėjimas,

. •< (nųyar g i m a js .
K.iųe£vimi m a s — 

-sumažej1^ 
mas — yra labai 
nemalonus ir 
Acenkšmiiigi, Ar jus

kenčiate , nuo jų, ar norite nuo 
f jų apsisaugoti ?

Pabandykit įiįALVAZ, gaivinau-' 
tį, įkaitinantį spėkas grąžinan
tį sveiką .gėrimą. —- pamatysit, 
kad jis jums tikrai pagelbės. TUk- 
stančiai Chicagiečių randa MAL- 
VAZ pagelbingh ir džiuginančiu.

. ?■ "U <
Užsisakyki t Kartoną iš 24 tė

telių, užkjdkėkii pristatytujuį 
$2.75, išgeikįt:^kęletą buteliu ir 
jei nebūsit patenkinti—meš
atsiimsime likusius butelius ir su- 
grąžinsim jūsų pinigus. Patelę- 
fonuokit dabar ir pasinaudokit 
šiuo liberališku pasįulijimu.

MALVAZ DARO MONARCH

Namų Savininkų Domei
Kambariu^--9x12 pėdų išpopieruoja, 

ekspertai; kartu su pbpiera279
KAMBARIUI

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas; pasilikti; pastovus darbas; vai- 
k&š'’7 metų; •'skalbimas; 4$8.00.-; < 

Hollycourt 6265.

MERGINA padėti namų darbui 
prižiūrėti 2 vaikus; savas kambarys 
$8 iki $9. Lakeview 1666.

COAL
..Anglys.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; nėra skalbimo; padėti virti; 
savas kambarys; vaikas; $8 iki $10.

Roj*ęrs Park 9302

Skelbimai Maujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra paudinvua

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

WILMfNGTON COAL 
nuo

^4*75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES-
. NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE *

KEOZIE 3882

Help Wante‘d—Malė
Darbinių V u Reikią

REIKALINGAS Indų plovėjas ir 
apvalyti restaurantą ir taverną.

666 West 14th St. ir Union Avė.

z REIKALINGAS BARTENDERIS 
nevedęs ir žinąs savo darbą.

2113 So. Halsted St.

T—------—-------- 1.......... f ............... . jį
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SUSIRINKIMAI
Kriaučių lokalo 269, A. C. W. of A., susirinkimąs įvyks penk

tadienį, birželio 11 d., Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland blvd., 7:30 vai. vak. Malonėkit nariai dalyvauti.

Valdybą.
Lietuvių Baltos žvaigždes Kliubo pusmetinis susirinkimas 

įvyks birželio 11 d., 8 vai. vak., 2242 W. 23 g. Bus labai 
svarbių klausimų ir reikalų aptarti, todėl būtinai atvykite.

Dom. Alis.
i

DANIELIUS GRICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 9 dieną, 10:55 valandą 

rytą, 1937 m., sulaukęs 47 metų amžiaus, gimęs Šiaulių Apskrity
. šaukenu parapijoj ir miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Oną j>o tėvais 
Foęaitę, 2 sūnūs— Albejrt ir 
Danięl, dukterį Lucilie, brolį 
^Ovilą, ir brolienę Julijoną ir 
jų šeijną, švogeri Joną ir Eli- 
«abeth Pocius ir gimines. O 
Lietuvoje— 2 brolius Augusti
ną ir Juozapą ir seserį.

Kūnas pašarvotas • randasi 
2452 W. 69th Street.

Telefonas Republic ' 6396.
Laidotuves įvyks ' šeštad., 

birželio 12 dieną, 18:00 vai. ry
te iš barnų į Gimimo Paneles 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv Kazimiero ka
pines.

Visi A* A. DANIELIAUS GRICIO gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuošįrdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAI, DUKTĖ, BROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741. '

• . . • . . • I ■ , ■ ■ f
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REIKALINGAS patyręs virėjas, 
vyras ar moteris, jį restaujrąntą. Dar
bas 7:00 A. M. — 4:00 P. M. 6 die
nas. Geras mokestis.

8480 Archer Avenue.

KAMPINIS BUDINKAS; 2 krau
tuves, 3 flatai. Pajamos $155 mė
nesy, su moderniška taverna da
rančia gerą biznį

1124 West Mancjuette R-oad.
CoHier May Street. /

. AUKSO MAINOS 
Geram kriaučiui- 

kuris norėtų apsigyventi svei
kame ore Wisconsine.

WABIN0, WIS., 
turi gyventojų 1,800, o nėra 
kriaučiaus. Apielinkės mieste
liai Townsend, Blackwell, 
Carter, Padus priklauso prie 
Wabino, bet ir jie neturi 
kriauČiauš.

Parsiduoda namas tinkamas 
kriaučių!—7 kambarių biznia
vo] gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti.

Parsiduoda už $1,300 cash. 
Nėra skolos.

Atsišaukit
D. GALMINAS
Soperton, Wis.

Akiniai ant Kredito
«1.00 į savaitę

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

' Tel. Yards 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

«•

Siunčiam Gėles 
Telegramų į ' 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

‘ ir Pa-grabams
3316 Šo. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
ilės Mylintiems—Vestuvėms—- 
Bankietains—Laidotuveins— 

Papuošimams,.
lSO Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 580D

Seeley 0329 
Dr. K. Nurkaitis 

yra su 
Dr. W. Pas 

Avė., 8519 Com- 
Chicago, III. Pri-

1747 W. Chicago 
merčial Avė. So. 
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

$25,000 Naujų Rakandų Pardavlmufi 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis. 1
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ........................ .. $39—$49
$875 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ..................    $176
Atdara vak. iki 9— Nedėliok ĮM 5 V. V 

RAPP STORAGE FURNITURE* 
5746 So. Ashland Avft.

DIDŽIAUSIAS bargenas Marųuet- 
te Manor’e: 4 flatų budinkas už 
$11,500.00.

Taipgi 4 flatai Auburn Parke, ant 
80 arti Ashland, $13,500.00.

Dėl tolesnių informacijų šaukit 
Republic 7647. Brokeriai nešaukit.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PA&SIDUODA 
FARMA

Business ChaOees
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas nuo alaus sugrįžimo. Ant ga
niavos gatvės. 6 kamb. gjprenimui 
viršuje. Gera vieta dėl biznio* 

10455 So. Michigan Avė.
j

PARDAVIMUI RESTAURANTAS
MOSCOW ^ESTAUMMT 

8206 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
riausia vieta South Sidėje. Naujas 
Mahogany $7 pėdų baras. 20 stalų, 
didelis šokiam floras. Kambariai 
pagyvenimui. Tūrių du biznius. 7515 
Cottage Grove Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429 West 45th Street.
Tel. Boulevard 7944.

PARSIDUODA TAVERN išdirb
tas biznis per 4 metus; kpigi. tenda; 
6 kambariai pagyvenimui. Kompeti- 
cijos nėra. JPardupsiu nebrangiai.

3659 So. Hoyne Avė.

Pusė mylios nuo Carter 
miestelio. 15 akerių dirbamos. 
5 kambarių namas, barnė, viš- 
tininkas,' geros ganyklos. Visa 
aptverta. Savininkas senas, 
nebegali dirbti, parduoda pi
giai už $1,100 easb, arba leng
vais išmokėjimais. Nėra sko
los. gyvuliai, mašinos galima r 
pirkti atskirai. Atsišaukite 
greitai

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.
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INSURANCE

(APDRAUDĄ)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS 
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street 
Tel. - CALUMET 6191.
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MIRĖ DANIELIUS GRICIUS, ŽYMUS 
LIETUVIS KONTRAKTORIUS

Pastatė daug namų ir didelių rūmų Mar 
ųuette Parke; sirgo ilgą laiką

MARQUETTE P A R K — 
10:55 vai. ryto vakar namuo
se mirė Danielius Gricius, 
stambus ir pagarsėjęs lietuvis 
kon traktorius Chicagoje. Jis 
sirgo kelis metus laiko vidu
rių liga. Apie metus laiko at
gal gydėsi ’Mayo brolių ligo
ninėje, Rochester, Minnesoto- 
je, vėliau pasidavę operacijai 
šv. Kryžiaus Honinėje, bet ne
galėjo atgauti prarastos svei
katos. z

Velionis buvo 47 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, jis iš
gyveno Amerikoje apie 30 
metų laiko. Vienu laiku mo
kinosi Valparaiso universitete, 
kurį apleidęs apsigyveno Chi- 
ragoje ir netrukus po to pra
dėjo užsiimti namų statyba.

Daugiausiai jo statinių yra 
Marųuette*Parke, kur jis pa
statė ir Šv. Kryžiaus ligoninę, 
vietos parapijos rūmus ir eilę 
kitų žymių triobėsių. Jis buvo 
veiklus vietos organizacijose.

Velionis paliko žmoną, Anne 
Gricius, du sūnūs, Albertą ir 
Danielių Jr., dukterę Lucillę, 
ir brolį, Povilą Gricių.

Kūnas bus pašarvotas velio
nio namuose, ties 2452 West 
69th street, iš kur šeštadienį 
įvyks laidotuvės. Po gedulin
gų apeigų vietos lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, kūnas bus 
palaidotas švento Kazimiero 
kapinėse.

- Laidotuves tvarkys direkto
rius John F. Eudeikis.

- . ........................

Vakar Apsivedė 
Vladas Jurgelionis
“Naujienų” biznio vedėjos M.

Jiirgelonienės sunūs

Vladas Jurgelonis, “Naujic 
nų” biznio vedėjos Marijos 
Jurgelonienės ir Kleofo Jurge- 
lonio sūnūs,, vakar apsivedė.

Jo*jaunoji žmona yra buvu
si pdė Thelma Lidic, iš Balti- 
more, Maryland valstijos.

Po privatiškų vestuvių cere
monijų, jaunųjų garbei įvyko 
vakarienė pp. L. Radziukynų 
namuose, 8153 South Saint 
Lawrence avenue. Dalyvavo 
giminės ir artimi šeimynų 
draugai.

Trokas Susidūręs 
Su Gatviakariu 
Sužeidė Dešimts
Stambi nelaimė prie Oakle.y 

ir Mihvaukee Gatvių.

kee ir/Oakley gatvių.
i Susirėmimas buvo toks 
smarkus, kad trokas sulamdė 
visą gatviakarįo platformą, o 
dėžės ir statinės alaus išlaks- 
te po visą gatvę. T foko šofe
ris John Allen, iš BentonHąr- 
bor, Michigan,buvo.suareštuo
tas už neatsargų važiavimą.

Žemiau .seka sužeistųjų 
rašas: ‘

Miss Margaret Rupp, 
2515 N. Fairfield avė.

Albert Garske, 27, 2539 
Springfield avė.

John Landės, 54, 4612 Dičk
ėms avė.

Edward Froelich, 24, 
Thomas st.

George Briggs, 32, 
Warwick avė.

John Jorgensen, 65, 
Schubert avė. /

Mrs. Anna Geralski, 52 
D i vision st.

John Klcugiewicz, 26, 
N. Ridgevvay st.

Thomas Pappąs, 49, 
No. La Porte avė.

23,

No.

3435

4929

4512.

1338

2700

4001

Sekmadienį ‘Pirmyn’
Išvažiavimas
Jefferson Miškuose
Įvyks smarkios baseball rung

tynės 
ir

tarp “Pirmyn” lošėjų 
“Naujos Gadynės”

Dešimts žmonių nukentėjo, 
kai vakar anksti rytą didžiulis 
transportinis alaus trokas įva
žiavo į gatviakrj prie Milwau-

C. I. O. Trauks Miestą, Policiją 

Atsakomybėn už Skerdynes

Įteikė skundą prieš Inland bendrovę Na- 
cionalei Darbo Tarybai; mirė aštunta auka

/■V ■ ' -   i' n j; '.r. i u. ...

Vakar paaiškėjo, kad C. I. C. I. O. užves bylas krimina- 
O., komitetas, kuris vadovau
ja plieno streikui, ruošiasi už
vesti civiles bylas prieš Re
public bendrovę, miestą ir po
licijos departamentą už krau
jo praliejimą South Ghicago- 
jef Bylos bus pradėtos fede- 
raliame teisme Chicagoje, nu
žudytų darbininkų šeimynų 
vardu.

Ikišiol aukų skaičius siekė 
septynis, bet vakar mirė ir

liame teisme.
Van Bittner’is,4 C. I. O. at-. 

stovas Chicagoje vakar įteikė 
skundą Nacionalei Darbo 
Santykių tarybai prieš Inland 
Plieno bendrovę, kuri atsisa
ko sutartį pasirašyti, nežiūrint 
to, kad beveik 100 nuoš. dar
bininkų priklauso prie unijos.

Republic . Plieno bendrovė 
vakar kreipėsi ■ prie majoro 

leidimo

kelyje jie privalo klausti ne 
“Jefferson Miškų”, bet “Billy 
Caldivėil” miškų. Oficialis miš
kų vardas yra “Caldwell”, o 
Jefferson vardas yra naudoja
mas tiktai tarp lietuvių.

Rengėjai.

Bella Butmaniene 
Nuteista 30 Dienų 
Kalėjime
Dažni vizitai kalėjimuosna jai 

jau pradeda nusibasti

Bella Butmaniene, 6743 Irv- 
ing Park avenue, vakar atga
benta į trafiko teismą užpyko 
ir šusterėjo teisėjui Weiss:

“Kodėl mane nepasiunčiaite 
elektros kėdėn ir neužbaigiate 
sykį ant visados!”

“Ne, tau užteks trisdešimts 
dienų pataisos namuose”, atkir- 

_ to teisėjas. Jis ją nubaudė už 
kulka į-! nuošė, bet dabar vėl nori juos operavimą automobilio, kuomet 

ji buvo pasigėrusį. Ji buvo su
imta pirmadienį, netoli savo 
namų. Areštą padarė valstijos 
vieškelių policistas seržantas 
Philip Guinto. Kartu su But
maniene važiavo Antanas Ado
maitis, 63 metų WPA bedarbis 
nuo 1420 W. 16th Street.

aštuntas žmogus, policijos pa- Kelly, reikaladdama ______
šautas prie Republic dirbtu-1 paversti vielų dirbtuvę į dor- 
vcs. Jis buvo Otis Jonės, 47 mitorijas. Gavusi įsakymą iš
metu, 13211 Buffalo avenue, | kraustyti streiklaužius iš 
streiko simpatiįžatorius, kuris jykhį, bendrovė juos laikinai 
buvo tarp stteikierių parado [ apgyvendino Pullman vago- 
žiurėtojų. Policijos T 
strigo jam į užpakalį kaklo. j

Prieš policistus, kurie nau- kad 
dojo( revolverius skerdynėse, yra apie 600.

lie-

sugrąžanti vidun. Ji tvirtina,
I streiklaužių dirbtuvėje

jų draugai ir šiaip išvažiavi-1 rieji norės revanžuotis ir atsi- 
mų mėgėjai praleis smagų 
sekmadienį gražiai sužėlusio- 
je, medžiais gausioje vietoje. 
Paprastai išvažiavime būna 
didelis skaičius žmonių, tad 
to laukiama ir šį kartą.

lyginti “Pirmyn” lošėjams už 
išlaimėjimą rungtuvių “Nau
jos Gadynės” gegužinėje Dam
brausko darže.

automobiliu.
Butmaniene skundėsi, kad ji 

neturi progos laisvai nei atsi
kvėpti.

Draugijoms 
žinotina

NORTH SIDE. — Birželio 27 
d. SLA 226 kuopa rengia savo 
išvažiavimą į Jeffersono miš
kus. Bus įvairus programas, 
bus skiriama dovanos, žaislai 
ir kitkas, 

i <
Prašome kitų draugijų tą 

dieną nerengti išvažiavimų bei 
kitokių pramogų.

J. Nauja’is.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
.............. PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

Butmaniene pyko ir kalbėjo 
apie elektros kėdę, nebepakęs- 
dama dažnų areštų ir 'vizitų f 
kalėjimus. • Kiek laiko atgal ji' 
buvo suimta, teista ir įkalinta 
už Thomas J. Kelly turtų skan
dalą. Vos spėjo atgauti laisvę, 
atsidūrė už grotų už pasigėri
mą ir laikymą revolverio be 
leidimo. Dabar vėl neteko lais
vės už nusigėrimą ir važiavimą

Svečiams bus parūpinti už
kandžiai, gėrimai ir visi kiti 
“reikmenys” pasekmingo išva
žiavimo surengimui.

Įžangos j miškus mokėti ne
reikia. Instrukcijos nuvažiavi
mui į Jefferson miškus bus 
patalpintos rytojaus numery
je. Bet čia norime priminti iš- 

choro nariai, Bus labai smarki, nes pasta- važiuojantiems, kad suklydę

ir pareitais metais, 
šįmet Chicagos Lietu- 

eboras “Pirmyn” rengia 
Northsidės Je-

Išvažiavimas neturės specia
liai surengto programų, bet 
Įvyks smarkios basėball rung
tynės tarp “Pirmyn” shoro lo
šėjų ir “ 
maudos.

Kaip 
taip ir 
vių 
išvažiavimą į 
fferson miškus.

Kaip ir pereitais metais 
taip ir šįmet į miškus suvą- 1^ “Naujagadyniečius”. 
žiavę “Pirmyn” choro nariai, bus labai smarki, ]

” iššau-
Ko'va
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TEISIAMI — (Iš kairės dešinėn, priešakyje) Jo- 
seph Weber ir George A. Patterson, miesto Felony teis
me. Jie buvo suimti laike plieno streiko skerdynių South 
Chicagoje.

IŠTEISINTAS — Robert W. McKinlay 
su sūnumi, džiurei panaikinus apkaltini
mą už Cook apskr. klerko Frank W. Zin- 
tako bylos džiurininkų papirkinėjimą.

RASTAS KALTAS — Kairėj, WilliamH. Malone, buvęs Illinois valstijos mokes
čių tarybos pirmininkas, kuriam gręsia $2(),()()() piniginė bausmė ir 10 melų kalė
jimas už nemokėjimą income mokesčių. Federalis teismas Chicagoje rado jį kaltu

tadienį švęs 86 metų sukaktuves. Jis gyve
na prie Normanton Lake, Anglijoje. Su 
mokslininku jo sekretorė.

86 METŲ MOKSLININKUI — Garsus 
mokslininkas Sir Oliver Lodge, kuris šeš-

SMERKĖ MAJORĄ—Prof.- 
Paul II. Douglas, kalba lai
ke masinio protesto Chica- 
go Civic Opera rūmuose 
prieš policijos žiaurų pa
sielgimą su slreikieriais So. 
Chicagoje.

NUTEISTI — Meyer Adelman (kairėj) ir Oakley 
Mills, plieno darbininkų organizatoriai, kuriuos Ziono, IRGI NUTEISTAS—Strei-

NUTEISĖ — Ziono teisė
jas Theodore Forby, kuris

III., teisėjas Forby nubaudė kalėjimu ir piniginėmis 
bausmėmis už sėdėjimo streiką Fansteel plieno dirbtu
vėje, North Ghicagoj.

kavęs Fansteel darbininkas 
Carl Swenson, taipgi nu
teistas kalėj iman 180 dienų.

nuteisė 31 Fansteel sėdėji- 
mio streiko^ dalyvį kalėji
mam •
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VAKAR IŠKILMINGAI PALAIDOTA — Vėliausias
portretas filmų aktorės Jean Harlow, kuri vakar buvo 
palaidota Hollywoode. Apeigos buvo paprastos ir pri- 
vatiškos. Dalyvavo tiktai artimiausi draugai ir giminės.




