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Pramone Rašytis Sutartis
Baskai Skelbia Suardo

Dalį Sukilėlių Fronto
rASHINGTON, D. G., birž. į e Republic sargai ir detek- 
— Kalbėdamas apie plieno tyvai dujų, bombomis išvkikė 
iką, prezidentas RooseveL 50 pikietininkų, kurie bandė

WASHINGTON, D. C 
16. • 
streiką, prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė, kad:

“Jei plieno bendrovės sutin
ka derėtis 'su darbininkais ir 
daryti su jais sutartis žodžiu4, 
tai sveikas protas sako, kad 
joms nėra ko priešintis raštiš
koms sutartims”.

Prezidento pareiškimas skai
tomas netiesioginiu paragini
mu plieno bendrovėms darbi
ninkų reikalavimus patenkinti. 
Streikas eina vien dėl sutar
ties. r

Vėliausi plieno streiko įvy
kiai buvo štai kokie:

>Warren, Ohio teisėjas 
Lynn B. Griffith įsakė Repub
lic Steel Korporacijai pristaty- 
ti teismdi vis.ų^ re^brdjĮS pa
rodančius “iH^as amunicijai, 
kulkosvaidžiamsr* šnipams, de
tektyvams ir agitacijai’*.

e Tame pačiame Warren 
mieste 80 telefoniščių šiandien 
išėjo streikan, reikalaudamos 
didesnio atlyginimo.

e Philip Murray pasiuntė te
legramą Eugene Grace, prezi
dentui Bethlehem Steel korpo
racijos, kurioje reikalauja pa
skelbti darbininkų rinkimus.

> Gubernatoriaus Martin Da- 
vey (Ohio) ir kitų valdininkų 
pastangos plieno streiką sutai
kinti nedavė jokių rezultatų.

e Prie streiko paliestos Beth
lehem plieno dirbtuvės, Johns- 
town, Pa., nežinomi asmenys 
pametė bombą, kuri išnešė 
daug langų ir išardė dalį šali
gatvio. Kas bombą pametė — 
— nežinia. Policija tyrinėjimo 
nedarė, o streikieriai tvirtina, 
kad tai buvo provokatorių dar
bas.

To miesto majoras Daniel J. 
Shields organizuoja ir ginkluo
ja Amerikos Legiono vetera
nus ir kitus gyventojus į mu
šeikų armiją sulaužymui 'pikic- 
tų prie Bethlehem dirbtuvės.

• Protestuodama prieš ma
joro Shields elgesį, Chicagos 
Amerikos Legiono Union La- 
bor kuopą pasiuntė telegramą, 
kurioje pasm^ękia mobilizavi
mą legiortierių į mušeikų ęilės. 
Chicagiečiai pareiškė, kad jie 
griebsis žinksnių majoro su
stabdyti, jei jis jų perspėjimo 
nepaklausys.

>Youngstown, Republic ir 
kitos plieno liejyklos tvirtina, 
kad “tūkstančiai darbininkai 
pareiškę norą grįžti atgal j dar
bą, ir kad jų netrukus nebus 
galima suvaldyti”. Tų “norin
čių grįžti” yra “ypatingai daug 
Youngstown ir Johristown apie- 
linkėse”.

eC.I.O. viršininkas ir strei
ko vadas Philip Murray Cleva- 
landė pareiškė, kad “norintie
ji grįžti yra mušeikos ir pro
fesionaliai streiklaužiai parū
pinti streiklaužių karaliaus 
Pearl RerghofPo”.

sulaikyti traukinį, „gabenantį 
maistą streiklaužiams dirbtu
vės viduje.,

• Federalė valdžia oficialės 
intervencijos plieno streike dar 
nepadarė. Washingtonas laukia 
nuosprendžio, kurį netrukus iš
neš Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba. Ji turi nuspręsti ar 
raštiškas kontraktas tarp darb
davių ir unijos yra privalomas 
ar ne. Pirmesnės žinios apie 
Tarybos pareiškimą, kad “kon
traktas. privalomas” nebuvo 
oficialės ir neautorizuotos. Ta
ryba dar nėra klausimo išri- 
šUsi. Senatorius Wagnęr Darbo, 
Santykių įstatymo autorius, 
pareiškė privatišką nuomonę, 
kad darbdaviai turėtų pasira
šyti sutartą, jei santykiuosi su 
savo darbiriinlcaisK Vkdpvaūjasi 
gerais norais/

eKansas City; Missouri, po
licija išvaikė 4,000 viešbučių 
tarnautojų ir šimpatizatorių 
demonstraciją, surengtą protes
tui prieš darbdavių nusistaty
mą nepripažinti Reikalavimų.

eC.I.O. vakar sulaužė ariti- 
unijinį Naujos Anglijos avali- 
nės dirbtuvių frontą, pasira
šydama sutartį su? Highland 
Shoe Company, Lewiston, Me. 
Dirbtuvė pakėlė algas, suma
žino valandas iki 40 ir pripa
žino “elosed shop”.

>Saginaw, Miėh., 
viduotas Chevrolet
Kiti General Motors . streikai 
vyksta Muncie, Ind., Buffalo, 
N. Y. ir Baltimore, Md.

(Daugiau žinių apie streikus 
kitur.) • '

Nusižudė Stambus
Sovietų Valdininkas

žiniosRYGA, birž; 16. * 
iš Maskvos praneša, kad nusi
žudė Aleksandras G. Seviakov, 
prezjdentas Baltgudijos cėn- 
tralinio ekzekutyvio komiteto.

' 1 I

Jis tą vietą užėmė 1923 me
tais.. ; . .

• ‘ . I - •" J

Prieš Serviakovo nusižudy
mą GPU suėmė 45 kitus Balt
gudijos valdininkus ir komu* 
nistų partijos. narius. Jie or
ganizavę suokalbį prieš Stali
ną.

Nepaprastos Finan
sinės Teises Bitinio

l*ij' /

buvo lik 
streikas

Vatikanas “Prieš
Prietarus, Kvailas
Apeigas” Bažnyčiose

Išsiuntinėjo aplinkraštį 
vyskupams

NUSJStATĘ PRIEŠ UNIJAS — Anot C. I. O. vado 
John L.’Leyyis, jeigu ne šie trys žmonės, tai kraujo pra
liejimo plįeno streike nebūtų buvę,z o sutartys, 'kurių 
streikierįai reikalauja, jau butų pasirašytos. Iš kairės de
šinėn, jie yra: William C. Potter, New Yorko banko 
Guarantėe Triist Company tarybos prezidentas ir Beth- 
lehem Steel direktorius; Tom Girdler, Republic Steel pre
zidentas įr Eugene Grace, Bethlehem prezidentas. Šian
dien LevVis’atvyksta Chicagbn ir pasakys kalbą masinia
me mitiiige/kuris įvyks Chicago Stadione.
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“Reikia Padidinti Trečdaliu
Amerikos Gyventojų Įplaukas”
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Prezidentas Rooseveltas aiškina savo 
politikos tikslus

Tvarkys krašto piniginius rei
kalus dekretais. •

Manoma, kad “Bilbao gali būti 
‘Nauju Madridu’ ”

Špirjįų Sfenatą Balsuoji Teismo, įilęformoa Klau
' tyrinėji'S

m-

HENDAYE, birž. 16. — Ba- 
skų radio stotis Santanderyje 
paskelbė, kad sostinės Bilbao 
gynėjai padarė smarkią ofen- 
syvą prieš sukilėliui, dalį prie
šų fronto suardė, suėmė 70 ka
linių ir nušovė keturis sukilė
lių lėktuvus. Ofensyvoj bas
kams pagelbėjo lėktuvų skva- 
dronas.

Sukilėlių radio stotis patvir
tino ofensyvos faktą, bet pa
reiškė, kad ji nebuvo pasek
minga.

Bilbao susisiekimas su pa
sauliu kabeliais nutrauktas. 
Prezidentias Jose Antonio 
Aguirre tebėra Bilbao mieste. 
Moterys kurioms/ pasisekė pa
bėgti iš bombarduojamo mies
to į Ispanijos-Francijos pasie
nį,' pasakoja, kad “jis žitfs mū
šy J / Pirm negu pasiįuos^, ^^. ^ 
z z^ufeilčlių lėktuvą!. bombar
duoją ^elius^ Įtf riaiš WtbW 
ir vaikai bėga iš Bilbao, ieško
dami saugumo Franci joje.

Eina gandai, kad sukilėliai 
pietuose ir šiaurėje vietomis 
prasilaužę pro “geležinio rato” 
frontą. Generolas Davila ban
do apsupti miestą ir iš vaka
rų. Tie patys gandai sako, kad 
dalis Bilbao gynėjų perėję į 
sukilėliui pusę.

Italija Siunčia Kareivius?
PARYŽIUS, birž. 16. — čia 

atėjo nepatvirtintos žinios, kad 
Italija siunčia Ispanijon 40,000 
reguliarių kareivių ir fašistų 
milicijos. JuPs buk jau sodiną 
į laivus transportui.

LA PALLICE,' Francija, b. 
16. — Lojalistų laive “Ciscar” 
kilęs jurininkų maištas, kai 
karininkai bandė sustoti šiame 
uoste. Jūreiviai manę, kad ka
rininkai rengiasi pabėgti. Mai
štas buvo likviduotas.

Italija-Vokietija Grįžo
LONDON, birž.1 16.' — Ita

lija ir Vokietija vakar oficia
liai sugrįžo į tarptautinį pa- 
trolių, kuris saugoja Ispanijos 
krantus sustabdymui ginklų 
ir kareivių gabenimo pilietinio 
karp draskoman kraštam Abi 
šalys pasitraukė iš patroliaus, 
gegužės 31 d., kai lojalistų lėk
tuvai, apmėtė bombomis jų ką- 
ro laivus. Ispanijos ; valdžią 
tvirtino,! kad prasižengdami 
prieš pątroliatfs sąlygąs, tų 
dvįej ų valstybių laivai ąpšaudė 
lėktuvus, kurie vėliau numetė 
bombas apsigindami.’

HĘNDAYĘ, birž. 16.
kilėlių radio stotis skelbia, kad 
baskų sostipė Bilbao bus pa
imtą Į dvidešimts keturiąs va
landas, bet karininkei fronte 
pripažįstą) kad reikės dar ke
lių dienų baigti miestą apsup
ti. Yra ąbejopių ar ir tas jiems 
pasiseks padaryti. Yra nuomo
nių, kad Bilbao gali būti nau
ju Madridu, kurio sukilėliai 
jokiu budu neįstengia paim
ti

Sukilėlių spėkos randasi apie 
pusantros mylios nuo Bilbao 
ribų.

Bombardavo Madridą.
MADRIDAS, birž. 16.—Ma

dridas šiandien valėsi nuo 
griuvėsių, kuriais miestas bu
vo užverstas po nepaprastai 
smarkaus bombardavimo. Su
kilėlių lėktuvai per kelioliką 
minučių mėtė bombas į patį 
miesto centrą, po 20-30 bom
bų į minutę.

Madrido armijos vadas ge
nerolas Jose Miaja paskelbė, 
kad lojalistai ruošiasi stambiai 
bfensyvai lėktuvais prieš suki
lėlius.

Airija priėmė naują 
^-konstituciją

DUBLINAS, birfc16. Ai
rijos seimas priėmė naują- “ne
priklausomos Airijos” konstitu
ciją. Po to seimas liko paleis
tas ir paskelbti nauji rinkimai 
konstitucijos patvirtinimui.

suteikti “didesnę pirkimo ga
lią” (padidinti įplaukas) vie
nam trečdaliui krašto gyven
tojų, kurie sudaro neturtingą
ją kliasą. / ;

Prezidentas aiškino, jei tai 
kliasai žfnopių titrėtų' didesnes 
įplaukas, tai biznio mašineri
jos judėjimas žymiai, padidė
tų. . Geresnė neturtingų j ų eko
nominė būklė padidintų šalies 
apyvartą, padidintų valdžios 
pajamas ir subalansuotų biu
džetą.' .

Roo seveltas pabrėžė, kad ■ gy
ventojai. sumokėjo šešis bido
nus rhokeščiais, kuomet meti
nė šalies apyvarta buvo 60 bi- 
lįonų dolerių. Jei apyvarta pa
didėtų iki 90 bilionų į metus, 
tai valdžios iždo įplaukos . bu
tų devyni biliOnai dolerių.

Neturtingųjų ekonominės bū
klės pagerėjimas nevien padi
dintų įplaukas, tęsė pręziden- 
tas, bet sumažintų ir valdžios 
išlaidas, nes sumažėtų išlaidos 
pašalpos tikslams. ., ’

WASHINGTON, D. C. birž.l
16. —fFrezideptas Rooseyei
tas pareikalavo senato balsuo
ti Aukščiausio teismo reformos 
klausimu. Nieko nekomentuo
jamas apie senato teisių ko
misijos nepalankų ra.poytą apie 
pasiūlymą, prezidentas ’ pareiš
kė, kad jis ir visi šaliesr žmo
nės nori žinoti ar senatas pa
siūlymą priims ar atmes.

WASHINGTQN, 1). C., birž.
17. ... Šiandien bendra abi e j ų
kongreso butų komisija prade
dą income taksų mokesčių ty
rinėjimą, zku?rio tiksiąs yra 
kvosti turtuolius, kurie išsisu
kinėja iš mokeščių rtiokėjimo, 
taipgi parodyti jų naudojamas 
priemones apęiti įstatymus. 
Pirmas liudininkas bus H. Mbr- 
gėnthau, iždo sekretorius.

WASHINGTON, D. C., birž. 
16. — Aiškindamas laikrašti
ninkams savo administracijos 
politikos. tikšjųs, ? prezidentas 
Rooševeltąs pareiškė, kad svar
biausias valdžios uždavinys yra

PARYŽIUS, birž. 16. — So
cialisto premjero Leon Blumo 
“liaudies fronto” .valdžiai šian?, 
dien: pasekmingai pergyveno 
aštrų krizį, laimėdama parla
mento atstovų bute , pasitikę j i- 
mą <ir, nepaprastas finansines 
teisės. ! .

346 bąlsais prieš 247 atsto
vai priėmė pasiūlymą autori
zuojantį valdžią iki liepos 31 
d', tvąrkyti šalies finansus be 
parlamento atsiklausimo. . Pa
siūlymas suteikia valdžiai teisę 
“dekretais tvarkyti šalies fi- 
nanšUą ir apsaugoti sutaupąs, 
valiutą ir kreditą”.,

Kalbėdamas į atstovus prem
jeras Blum nurodė kad tokios 
teisės būtinos valdžiai, kad ji 
galėtų pasekmingai išspręsti 
1937 metų biudžeto ir deficito 
klausimus. Dėl reguliarių ir ne
paprastų išlaidų šiais metais 
Frakcija turės f išlaidų apie 40 
bilionų frankų \pusantro bi- 
liono dolerių). Valdžia bandys 
jos padengti padidindama mo
kesčius ant įplaukų ir pakel
dama valdžios monopolių pro
duktų kainas- (tabako, degtu
kų, alkoholio) ir muitus.

Debatai atstovų bute užsitę
sė visą naktį. Komunistai bu
vo pašiiyžę išeiti prieš Blumą, 
bęt paskutinėj valandoj apsi
svarstė ir balsavo teigiamai.

Keturi Šimtai Mirė 
Kinijos Sukilime

žinios sako, kad 400 
žuvo, kai kariuomenes 

pastatytas • Sanyang 
Shensi ’ provincijoje,

SHANGHAI, birž. 16.—čia 
gautos 
žmonės 
pulkas, 
mieste,
pakėlė maištą ir miesto vald
žią paėmė į savo rankas. .

Pašalino komisarą

MASKVA, birž. 16. — Už
sienio prekybos komisaras A. 
P. Rosengoltz, kuris tas pa
reigas ėjo per penkis metus, 
liko iš tos vietos pašalintas, 
nes jis buk tapęs “perkeltas 
į kitą vietą”.

Bulgarija Susilaukė 
Sosto įpėdinio

'■.Y' \
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< SOFIJA, Bulgąrija, ,birž. 16 
— Karaliaus Boriso žmona,

... . y j karalienė Giovanna, šiandienmnk« užp«o-! sim, L&is, pagal
*TS Pap^tas,konstitucijai yra wto įpėdi- 

Metro-Gold^-Mayer lvykio ^5^.. Uaro
sale^on^ “yakąruškoje Nu-i lššovg įani)0.
kentėjusi merginą esanti Pat- 
ricia Douglas, metų am
žiaus, fihnų “ekstra”, vaidi
nanti mažose rolęse, Ji sako, 
kad užpuolimą papildęs viėnas 
David- Ross iŠ Chicagos, -Rqss 
kaltinimus užginčydamas sa
vo noru atvyko įš Chįcagos liu
dyti teismui.

• MANDAN,1 S; O,' bu$. 16—
Čia patvinusi Reart ųįjš ųžįlie- šiąndiep buy'p galutiną) lik- 
jo CCC Stovyklą ir keliolika vįduotias. šoferiams laikinai bu- 
ukių. Apie 250 žmonių be pa- vp nukapotos algos. Streikavo 

' stoges.;25,500.

Skandalas Holly- 
woode

tos ANGELES, Cal., birž.
16. - Vietos kriminalis teis
mas pradėjo kvosti eilę lindi-

‘ MATTOON, BĮ., birž. 16. — 
Trys važiuojantys į laidotuves 
žmones liko užmušti, Sprogus 
padangai (tairui) ir automobi
liui įvažiavus Į tiltą.

b 
iš-

VATIKANO MIESTAS 
16 
siuntinėjo visiems katalikų 
bažnyčios vyskupams aplink
raštį, kuriame perspėja prieš 
“per didelį prietaringumą m 
sudąrkymą nustatytų katalikų, 
bažnyčios apeigų”.

• ■’ ' ■ L

Aplinkraštyje nurodyta, kad 
kąi kuriose vietose apeigos 
yra, taip sudarkytos, kad jos 
tiesiog kvailos, juokingos ir 
nepadorios. Vietomis šventięji' 
“patronai” yra daugiau garbi
nami negu Dievas.

Prieš keletą metų kunigai 
buvo bariami už perdidelį var* 
tojimą gėlių, ir “bereikalingą 
apkrovimą” altorių ir šventųjų 
žvakėmįs ir elektros švieso
mis? ; - -'5. 'J

Vatikanas šiandien

<
Sudegė Vaišnoriškių 

Lentpjūvė

4ių Salvą.
r ' - /•

Su-

Trylika Žuvo Turki
jos Sukilime

ANKARA, Turkija, birž. 16. 
— šiandien paaiškėjo, kad 
Kurdistane įvyko kelių rauda
lių ponų surengtas sukilimas, 
kurį likviduojant, trylika karei- 
,vių žuvo, o aštuoniolika buvo 
pašautų?. 

*■* • •. . . *

Likvidavo Autobusų
! Streiką Londone

I^ONDON, Anglija, birželę.
--Londono autobusų šoferių

25,500.

■ ■ m>i ‘
- ■ •

gauta
23 d.
Belgi-

UTENAI. — Utenoj 
tikrų žinių, kad gegužės 
ąpįe 5 vai. ryto sudegė 
jon eksportuojamo miško Vaiš
noriškių, Linkmenų vai., lent
pjūvė, kurioj buvo 4 lokomo- 
biiiaį, 4 gateriai ,ir kitas inven
torius. Kalbama apie didelį nuo
stolį.

Gaisro gesinti buvo iškvies
ti .Utenos ir Ukmergės, ugnia
gesiai. Manoma, kad gaisras 
kilo iš kūrento lokomobilio pe
čiaus.

..r. A
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CHICAGO R. E. FINANCĘ CO.

advokatai
K, P, G L (i B

ADVOKATAI i ,

4 : TeL.. QffU». Jtfentffoith. S330 
Rez. Hyde Park 3395 

fitrt / 

Moterį
įST

Nors buvome nuo Meksikos 
šimtą-daugiau mylių, bet Tex- 
as valstijoje jau šlišfdūrėmė 
su t’O krašto ypatybėmis ir pą- 

* pročiais. Pavyzdžiui, aįiląiikę 
x llenderšoną, vėliAu šŪstdjome 
mitešteiyje vardir “itbrhe“, ku- 
riarūe beVeik viši gyventojai 
buvo arba meksikiečiai arba in
dėnai. Visur mirgėjo meksikie- 
tiškos iškabos, visur murins ne- 
sūprahtMiha meksikiečiu idaikria, 
Višiii* jų lanistįs ir iiteŪŪsi]irA“ 
tusiam — gana baisus vėidAi.

Heme turėjome daug jūdkA 
iš intitieiitŪ, kuiriš prjvUTo. per
spėti Višūs štoriilitis nebūti 
ražų mechanikais ir gazolino 
stočių tarnautojais. Pernakvo
ję miešteiyjb, buvomis b^Šireii- 
gią važiuoti toHaū, bet nu
sprendėme, kad ^automobilį rei
kia patepti. .Užrukome į pirmą 
garažą, kuris

Baigę aukštesniųjų 
mokyklą Ed. Mont
vilą buvo puota

. ovl bkgelbA W Už
kietėjimo įr J’d' blogufnų; ; , Pągrillbs 
pamėginau Kellogg’s ALt-BRAN. 
Nuo to laiko (kuone 10 metų at
gal) ai nėęmiaū jdkrų. ^Yglšttį.. Bu
vau sveika ir visai netilrejau uŽkie- i 
tS — Mrs. I. H.' Kendig,

• felięčitį iioftiitžtdK ptikaH&'nt 
Ghięagos Parkų v valdybai,pa-

garažą, kuris įkrito mums į 
akį ir sustojome. Kai prie ati- 
tomobiliaus priėjo storulis me- 
chariikaš1, tai mums nei į gal
vą neatėjo, kad bus bėdos. Ap
siginklavęs įrankiais, storulis 
pradėjo lysti/po autombbilium. 
įlindo tik pusiau, p .paskui be
galėjo nei atgal išlysti iš po 
automobilio, nei itetėktihai to
li įlįsti, kad galėtų pasiekti t’e- 

aujančias vietas, 
ip jis vartėsi, it 

kaip sukinėjosi, ir stenėjo, me
chanikas pet ilgį Ibiką bega
lėjo* pūsijūdiriti bei iš vietos. 
Tik pb labai didelių vatgų ir 
dūsavimų jam pagaliau pri
siekė pasiliuosuoti iš “nelais
vės“. Susigėdinęs ir uždusęs 
vyrukas pareiškė, kad vargu 
jis galės būti muihs nairdihgaš 
ir patarė patarhavimd ieškoti, 
kur kitur.

Su šių itidl/slo lAetų į>aŪai- 
ga baigė adkštėŠniąj'į jhokyk- 
lą ir fcdVardaš Mūn’tvift, gyv. 
1520 S. Wobd gat.? b htbtiiiė- 
le p-ia Stella Montvillienė tam 
įvykiui geriau atžymėti suren
gė it gana šalmią ftuotą.

ŠvA'čiais atŠiiAhk'^ pb. JPet} 
Paullnū MAhKėviČibi

marąuetteparkiškiai, p-įa Ona 
tABAbAŪškfenė, , MįČiulienA 
ABi Abrthšidiškėš, įj-Ia Adomai
tiene iŠ }<. Frahbiščb AVe., pp;. 
Kazimieras ir Petronėlė Kičai 
sti šeiriia, pp. AuguStAs ir Ane
lė tšAMiČiAi,. į. AtttAiias ŠoboU 
\dsi hito CAlifornia avenue, Dr; 
Gussen ir šeima. Buvo daug it 
šVetimtančiųį bei šiaip jauni? 
hio. Be vaišių ir draugiškų pa* 
sik aibėj imu bei linkėjimų bu- 
Vd ir Muzika, —, pats puotcš 
kaltittirikas Edvardas MontviF 
lAs pagriėže SU akordionu1, ku- 
r’l jis puikiai Vartoja.

Hs 
marąuetteparkiškiai

pimo rei 
Nežiūrint

Skelbimai Naujienose 
duoda riaudą dėlto) 
kad pačiom Naujienos 
yraUkridingoš.

vau sveika ir visai netiirejau uŽkie- i 
tė jthto.” — Mrs. I. H.' Kendig, 
R. F. D. No. 2, Lajncaster, Penna.

Neleiskite paprastą^ užkietėjimui 
suardyti jbsb 'gyvertl^A. .O .fe, 
lite pašalaitį jį Šriiigial, hMriHowh: 
darni gyduolių, ktirioš ^rėiiai neoe- 
veikia> _

Tik valgykite du valgomus šaukš
tus kasdien Kellogg’s ALL-BRAN-— 
su kię.kyienp..,y.ąW, sunkiuose atsiti-

gražiausi žolynėlį duos $50 do-
Tiio Hhlu iHte^te yric 

padalintas i penkis skyrius. 
KiekVibHam skyriui paskirti 
tto •/'

į koh testą gali į'štrih Aariiiį 
šb’fininfeai arba bkdbiibifek^iį 
neskiriant ar tai butų vi’ėlVos 
šeimos namo ar apartmentinio, ... . •• -• - • • ..  • . . * ■ ■ - 
kad tik žolyno bidtas nebūtų 
'mažesnis kaip fįWT ketvfrtai-

relĄMhfo biahfeį ii* ^išsiųsti

IŠJUDINA .
GAiAMiMH ' 
MiėidįiiA.

*3WT?* *3
■—**<>aiTii m i„nĮ K.~~*

Motina pabėgo

kūdikių

Antradienį bustį stotyje prie 
1157 ŠriUth Wribash "avenue ra< 
sta du kūdikiai, bUri kurių hto- 
tiria pabėgo. ‘Jie y Va Jimmie, 15 
mėnesių amžiaus ir Ernestas 

hietų. Priris nuvežė į šv.
ViricehU pribgiaridą.

MM

materiolas NaMU šTAlYbAi . t 
bldblis pAšitilnkimaš štrit^rtiMi hajnų, taisymui porcių. stogams boBi’ė 

Yri, rynos, sietai,, langai, durys ir kiti reikmenys.. 
Viskas prieinam A kaina. Kreipkitės: _ . •

M. .ZOLP, Savininke - • . Y .
td. liaištęd Št., Chiėrigh, Iii
Tėi. YARdš 2576. Aldrira vakarais ir nedeliomis.

nmmi ................ .............................       n......... ..

čevcrykų Įtaisymas
VyrfMstf, M6tWbt!i, VSiitlĮ 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI x 
fisiėvAffi; < jy.4|c 

št.

^rAvferAonv MeatmAVkets, ftoomin’g 
Houses, Beauty Shops, Restaurart- 
tam, ėtc. h

Cash j 24 Valandas
ILtlNoiS DISČ01&NT, co. 

ib N. Clark'. Mėet

b,1 v.(

‘ £ ‘r-' ^rvzir ’JLjJ

Pusryčiams sustoję" RAM- *“
•\ i

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Lonj? Avė.

Tel. Republic 8402 (
PbCAltONTAS Mine Run $7;40
(Šcrėensd) .............   tonas «
SMULKESNĖS *$7.1S

Tonas ................. ..........

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT < 4
Sąlygą .1 ŠĄVĄlTle*l

135 S0. STATE ST.

•' --•■

Mrš. Arifeiid fe. JaHisz
' ’• j}/- Physical Therapy 

hnd Midvrife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

HemldCk 9252
, Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se rir .ligoninėse, 
d u o d u mąssagė 
elėctrifc 11 ė a t - 
ment ir idagnb- 
tic blankets ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms pritari
mai dovanai.

' SENjAUštA bibžUtšiA ■. 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

s-,vaw _ Si. _

4 .

Miešti ofisas—127 N. Dearbprn St, Vaįand\>S 1—4 po pietų, 7—8 v. rAk 
Kamtf. 1481-14 34—Tel. Central ‘4411-2Išskyrus seredomis ir subatomis. 
Namų ofisas—8823 So. Halsted St.

Valandos Variai A® nuo. 6.iki 8:30
^,leL..3oųlęvąrd.l3io ...t 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais - 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKA1AS

, Į^ėte pbone:

Ręs.,6515 So
1 zx •

, , Tėle phone: Boulevard 2800 .
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

lies. 6515 So. Royhv&ll LL 
Telėphone: Reiniblič 972Š

KL. JURGELIONIS
Advokatas

3407 Lowe Avė. • Tel. YardS 2510

ADVOKATAS -
7 Sb. Ilcarborh Št.
- , , , lUoii 1Ž30 „ .

Vril. 9 tytė iki 6 vril. Vrifeare
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta; 6783 Crandbn Avę^uė
Namų Tel.: — Hyde Parb 3395

dale mieste, vėliau ’užsukbrrie 
į gražią Texas valstijos sosti
nę, Austin, kur kuo moderniš
kiausių pastatytų ir grynai 
amerikietiškos atmosferos fone, 
matėme, ir Ispaniją, ir Meksi
ką/ Persitikrinome, kad “galio- 
ninėš” kepurės, kurias texasiė- 
čiai nešioja, nėra vien “mū
viu"* išniislas, ir, kad seniorų 
ir senioritų galima rasti ne vien 
Ispanijoje. ■ ■ . ,

Užrekordavę Austino įdomy
bes fijmuose, trankėme toliau, 
į ^>anv Antonio, kur aplankėme 
istoriškąjį Alamo.

Alamo yra grujie ruriftj San 
Antonio miesto ribose, kaip ii* 
pilis, dėl kurios įvyko kruvi
nas mušis Texas valstijos, ko
voje už nepriklausomybę su 
Meksika, 1836 metais.

Alamo “pilį“ sudaro bažny
čia, vienuolynas, ligonine iV 
aikštė, kuri kartli sti rūmais 
yra aptveria 10. pėdų aukščio 
siena. Viši rūmai bn’Vo pasta
tyti 1718 metais, kai Ameri
kos koiitinentan atvažiaVo tlfin- 
ciškonų misija iš Ispanijos*

Texas nepriklausomybės ka
rui prasidėjus 1835 metais, te- 
xasiečiai okupavo Alanto ir ją 
išlaikė iki vasario mėnesio, 
1836 nietų.

Pilyje tuo laiku štdvėjo 140 
kareivių garnizonas. Vasario 
23 d., Alamo apgulė 5,000 mek
sikiečių armija, bet mažutis 
garnizonūs viduj atsilaikė prieš 
daug skaitlin^esnj .priešą iki 
kovo 6 d. Tą dien^ meksikie
čiams pagaliau pasisekė įsilauž
ti vidun. Bet texa$iečiai kovo
jo iki paskutinio kraujo lašu. 
Nepasiduodami priešid, jie be
veik tuščiomis rankomis stojo 
gintis. Iš viso garnizono tik 
šeši išliko gyvi) kad pakliūti 
nelaisvėn. Bet ir tie netrukus 
mirė, Mes keršydami, meksikie
čiai juos, užpuolė iš pasalų ir 
visus šešis sukapojo J mažus 
Smaukus ir išbarstė po apie^ 
linkę.

*

EKSKURSIJA

LIETUVON
J •» » < ■ M.’JLiepos 2 d. 1937

' ii ' ' X* '

Svėdiį Linijos 
L^liVŪi

“GRIPSHOLM”
JEIGU PASISkūnlNšiTv TAI n Afe 

galima šūšpeti rmfeteNūTt
■ VISUS bdKUMENTŪŠ ■

Kreipkiles į

NAtiitĖNu LAIVAKORČIŲ 
škYriū,

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Vm^;-,. „i *» . »• : #■ □ ‘t * |‘L M.iniM^i l i Į

>,■ y,.. ■ w, ,— —.. —n,../'— i - ............  ■ .^.,i^.

““■ . * * 2

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finarisavimui jūsų vartoto kąro pa
gal GENERAL MOtORŠ INSTALLMĘNT planą, čia js- 
kriitoiAa plati apdrdūtia—tarp kitko ir dėl susidaužymo 
įvykių.

NeMok^tas . Raštrii 
Brilarisi s 12 irneilesįii

$Š4.20
44.68

5P.5Q
50,72

» 52.2Š

Kotų
$15.35
20.39
24.88
207
34.24
35.06 -

. Š7.69

, Kaštai 
iŠ mėnesių

69.44
75.52

'75.68 -
79.52

(Bus daugiau)

18 
in&Į^kių

24.76
26.64

260.00 .
250.00
800 bO 
mop 
370.00
4bO.0Q

\ Koįel Mokėt Kitur Brėh^iah???
Pirkit garantuotą Goodriull vartotą krirą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS , '

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA ... 

806 W; 3ist Street Tel. Victory 1606
, CHICAČO, ILLINOIS

■M

John F. Eudeikis ^
LiAIllb'rUVIŲ DIREKTORIUS V /

-jABOLance,, „y z
... , . ,. ’ i.,. || - L '

■ Ai PATARNAVIMAS 
: DIEW IR NAKTĮ

Visi Tdėfohai YARDS 1741-1742 V 
, 4605-07 Šik Herinitage Avė. N 

,4447 Šbuth Fairfield A veriu e \
' tel. tAtAVĖTTE 0727 N

Klausykite musų Lietuvškiį radio proglrimų. Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.1^Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieraš.

* ♦» ijr ? 1 iIi ... .......... . Į H III II linu I . ............   ■■■!■■■■...  1-—
■.■ti,,,.., j. niriilf.nl I „.^,,^*.11., ■■■ ■■■ » 1‘ ........ . ...... ....   —------------------------------------------------------------- 1 

Laiddtuviii Direktoriai
s f ĮT>m 1 . ■ z r-, t,” j . ? ■■ .

NARIAI
Chicagoš,

Cicero J
LifetliVių |

LaidotUvių i 
: Direktorių; ’ 
Asociacijos

Ambulancė 
Patarhavi- 

k riias, Dieną
I ii-Naktį

W TURIME
F KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

s. P. Mažeika
$319 Lituanica Avenue Pitone Yačds 1138

-U— ■ - -------------------------------------------------------
j. LiuLEvičitrš ,

4348 So. tšiifornia Avenuė . Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS «
3307 Lituanica Avenue PhUtt’e BoulevArd 4139

■į, . _ _ A. PETKUS ' •
I4i6 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

*• A - a. ' ’ • ‘j - ’ ■ ' . ■ • . - ’ , , . ' .1 :

1?'P. j.itIDiKAS

L J. ZOLP Phone Boul.
AVėšt 46th Štre'ėt Phone Boulevard 5566

. r,į M ŠKUDĄS ■ .
ISth Stteet .Phone Monroe 3377

pr-r - ir -Į-i-i-J L ę, - r ..Į .I ■■ . ui. n 1 '»■»'»■ m 1 M ■*■»«■>!-b. m 1 1 JĮ. t*»i ,

, ĖŽMškiS IR SUNŪS
MiciligAh Avė, .. . Tel. Pullmao 5703

————— ...........        I u,

LACHAWICZ IR SŪNUS
Pilone: Chiri ai12515

lt iO8th. 1270
'......?' ... ...........ty-r w --------------- , V į, .....-... ...

47<ri S8. Wešteri»

23į4 Wėst Wace
t t T—

Phbįię VĮrgini^ (0883 Į

LIETUVIS /
Mario 20 met.il. praktikavimas, 

. , jūsų garantavimas. ... .
Optbmėt'ričaily Akių Specialistas
Palengvink akių įtempimą, kuris 

esti , priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimd, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egžariiiriavimaš daromas su 
elektra, patodančia mažiausias klai
das, Špecialė atyda atkreipiama. į 
niokyklOs vaikus. Kreivos akys ati- 
taišomos. Valandos. nuo 10 iki 8 v. 
Nedęlįoj pagal sutartį.
Daugely ritsitikirrių akys atitaisomos 
be akinių. Kairios pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boiilevard 7589.

M miKdt'K 
Lydytojaš ir Chirurgas 
lOfisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ, 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v ik. ^ledeliui pagal sutadW 
Ofiko TeL:jDhulevar3 782b

Nriirtb Tėti Prospect 193tt

6f|so ’rtfet VlrginU ty)36 t 
Residence tel BEVERLY 8214

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ^RCHgJR AVENUE 
Ofiso vrilabdOst

nuo 2—4 ir nŪO 6—8 V&l. Vakaro. 
- ^ Rezidencija .

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
, -Valaiidos—9—10 A, M.

Nedėlioj pafcril sutartį.
t : ■ 7 ..

.. ...... m....... ............. i— — i . ............... .i hiiiii——
* ' !•

Ph‘6he Boiilevard 7042

M. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

x .. . » L » *

4645 So. Ashland Avė.
arti 4^th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
• Seredoj pagal sutartį 

' , į. ' Jll M "S* !*•' •. * !>»»■’**- *’• i*;"' K

........... '... ■ n- l■•ll^ imi ii— .m i c - iii"   '  1    "

Ėk; A. Ji Shimkus
GYDYTOJAS 1R ČillRURGAS

Vai.; nuo 2 iki 4 v. p., p. ir nuo r< 
iki 9 v. Vrik. Trečiridieniais ir 

Sekmadiėniais, susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 Šo, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kiti LietuViAi Daktata.
Tel. Bodlfevžrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos ;uiiUQ 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3(1 v. Nedėl. nuo 10 iRi 12 a.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
ch iCĄfid, n .t.

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Vrirds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Almąs ir Akinių Dirbtu ve 
756 VVest 35 th Street

, kampas Halsted St.
ValaiidOą: nuo 10,iki i, nuo 6 iki 

NridČliohiis pagal sutribtį.
8

LIETUVIAI
GYbYTojAt ik DEN’riSTAl 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
;i ’ Draugijos Nariai-

t . i,.. Phone HemJock 2061 .
DR. JOSEPH KELLA

. DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHlĖUkGAS

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

Š343 South Halsted . St.
- Tel. Boiilevard 1401

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. ivųčhigari Avė 

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

Dr. C. J. Svenciska?
DENtlSTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. t. iki J- 
vai. vakaro. Tręč ir sekm. pagal 

Žusitritimj
4300 S. FAIRFI’Ę

Telcfpnap T 4

, Ofiso Tel. Boiilevard 6913

DR. BERTASH
756 Wešt 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Oftsb Valandos ndo 1-3 riuo 6:30-8:86

. Nedaliomis nagai sutartį 
hez. 491.0 šo. MichIgAN BLVD

Tel. Ūenw6od 51 Ot

Phone fanai 6122. ,

GYDYTOJAS TR /CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stfėėt 

. Vaiandoa: nuo 1—S ir 7-r$.. '■< 
fiėriedohiis it riėd&.- pagal shlarti 
Rez.6631 So. California Avęripe 

Telefonas Republic 7868 »

Doctbr Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON

4070 Archer Avenue
' t . Tol. Vlr'giliia 1146

Valandos: 1—kasdien, iš--;
i .skyrus sercdą. Sekmad. susitarus. 
feirįžA ir R'dig)j/ft'ebtiS valahYZ )
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r- .

I’HYSICIAN AND SURGEON
10 N. BR*0AdWAY, Melrose Pat-k. 
Valandos nuo 10 Iki 12 di’erią ir 1 

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

ties. 14 00 S, 3rd Ąve., Maywood A v. 
Phone MayWbod 2L
liiiMM iiMM........Oni.iilii ĮH»iM,iMi,lį..... .... fili V įibii—b—

KITATAUČIAI
’l ■» » ' ■ " '? ‘AZ 1 ' * * į. ’ / ' "» "’l*' " * ' 't •'?' * f *

I)R.ilERZMAN"
Iš RUSIJOS

Oerriį lietuviam^ zihomas 4per 31 
melus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akrišęris.

Gydo staigiris Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vairių pagal, nau
jausius , mętydųs X-Ray ir kitokius 
elektros prlėlaišhs.
. . Ofisas ir Laboraotrija:
1034 vv. 18th Stf, .ųetoli Morgan St. 

Valandoš nuo lb—12 pifcttį ir 
riuo 6 iki 7180 vaį.. vakaro.

Tel. Canal 3110 .
Režidehcijbs tJtteioflšii

Supenor 9454 ar Central 7464

1)1. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubbs ,

. . . .CH1CĄGO,. 1LL .
bFlSO VALANDOS: - 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, hud 2 iki 4 
vai. po pietų ir puo 7, iki 8:80, vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
vrilafidAi. dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Tarkš 0994

Dh Maurice Kahii
4631 sDUTli . ĄsHLANtt AVĖ.

Ofisri vftlftiidbs:
Nii6 10 iki 12 dieiįą, 2 iki ,8 fro pietų 
78~a.L 12 

Rez. Telephone PLAŽA 2400
--------    , ,i, ir ..i— .... m"*■    .....ini.Į.fc..

Nuo .visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 di4ną .Įieąi|, Rūtie hepajė- 
fciri niokot už hiėdikrilb tritttyb^. 
Tftipgi už dvk4 ekzamiųąvimas ir 
gydyirias akių, ausų, nosies it ger
kles.

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

Dft. A. F. NEMtfto 
4124 Whst Mridison SL 

(Marbro - Thėatre BJdg.) 
Vidųrmies'člo ofisas —59 ISąst 
MadLsdri St.—Td. Viri Bureri 5709 
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Šiurpi žmogžudyste. — Keičiasi laikai. — Susi-, 
vienijimo kuopų piknikas *— Miesto darbi
ninkams pakėlė algas.— Kas įvyko per vie
ną dieną. — Iš ežero ištraukė moters lavo- 
rtą. — Užsimušė lakūnas.— Labai sumažėjo 
bedarbių skaičius. — Smaukus jaunikaitis.

Pamišusio žmogžudžio 
devinta auka

Kartkartėmis pasitaiko žmo
nių, kurie išgarsėja pasaulyje 
savo baisiais darbais. Apie 
juos net knygos yra rašoma. 
Prieš metus Prancūzijoje pa
garsėjo “mėlynbarzdis”, kuris 
bene vienuoliką moterų nužu
dė, kad galėtų jų turtu pasi
naudoti. Prieš kokius aštuone
rius metus Vokietijoje taip pat 
buvo suliptas mėsininkas, kuris, 
rodosi, per dvidešimt žmonių 
nugalabijo.

štai dabar ir Clevelandas tu
ri sąvo tarpe nepaprastą žmog
žudį, kuriam iki šiol jau pri- 
skaityta devynios aukos. Dar 
tik pereitos savaitės pradžioje 
iš po tilto liko ištrauktas mo
ters, lavonas be kojų, rankų ir 
be galvos. Lavonas buvo maiše. 
Prof. Todd sako, kad tai kokių 
35 metų amžiaus negrės lavo
nas. Iš surasto maiše laikraš
čio Spėjama, kad moteris buvo 
nužudyta 1935 m. birželio mė
nesį. ,

Tokiu budu tai jau yra de
vinta baisaus žmogžudžio au
ka. Kaip ir kitais atvejais, taip 
ir šį kartą, operacija atlikta la
bai vykusiai, tarsi tai butų 
įgudusio chirurgo darbas. įdo
mu yra tai, kad ant visų aukų 
yra padaroma vienoda’ operaci
ja: nupjaunama galva bei ko
jos ir rankos. Nupjautų galvų 
beveik, niekuomet nepasiseka 
surasti. •

Visai netoli miesto yra King- 
sbury Run, savotiškos džiung
lės, kur šiandien yra suveda
mos visokios atmatos. Savo 
laiku tai buvo labai graži vie
ta. Nedideli- ežerėliai jnasinda- 
vo clevelahdiečius vasaros me
tu ten pasivaikščioti ir gam
tos grožiu pasigerėti. Bet dėl 
kažkokios priežasties tfpelis, 
kuris tiems ežerėliams vande
nį suteikdavo, permainė savo 
vagą, — pradėjo bėgti giliau 
po žeme. Netekę vandens, eže
rėliai, žinoma, išdžiuvo ir už
augo žole bei krumukšliais.

Hooverio laikais, kai prasi
dėjo depresija, į Kingsbury 
Run susimetė bedarbiai ir šiaip 
pabastos.kjie čia įsitaisė savo
tiškus urvus ir gyveno puslau
kinių gyvenimu. Per kai kurį 
laiką toje ypatingoje koloni
joje nieko nepaprasto neįvyko. 
Bet štai vieną gražią dieną 
Kingsbury Run piliečiai buvo 
sujaudinti nepaprastu radiniu: 
supiaustyto vyro lavonu. Ne
trukus liko surastas ir kitas 
lavonas, taip pat “apgenėtas”. 
Vadinasi, be rankų, kojų ir 
galvos.

Tai atsitiko 1935 m. rugsė
jo menesį. “Piliečiai” pradėjo 
su nepasitikėjimu vienas į an
trą žiūrėti: kas žino, jog gal 
tarp jų pačių gyvena tas bai
sus žmogžudys? Vienas po ki
to pradėjo “koloniją” apleisti, 
ir netrukus nebeliko nė vieno 
piliečio. Pabūgo ir apleido 
Kingsbury Run.

Vienok šia proga reikia pa
sakyti, jog pirmo “siurprizo” 
clevelandiečiai susilaukė daug 
anksčiau-: būtent, pirmas su- 
piaustytas moters lavonas bu
vo surastas rugsėjo 5 d. 1934 
m. Lavonas buvo išplautas į 
ežero krantą..

Tokia buvo pradžia tos 
žmogžudysčių serijos. Vos spė
davo clevelandiečiai atsipeikėti/ 
nuo vieno siurprizo, kaip jau 
štai ir kitas. Pustrečių metų 
būvyje net devyni žmonės jau

. • i

liko nužudyti, ir nužudyti vie
no ir to paties žmogžudžio!

Dr. Guy H. Williams, išgar-, 
sėjęs proto ligų specialistas, 
sako, jog žmogžudys yra išsi
gimėlis. Vadinasi, nenorma
laus proto žmogus. Tačiau jis 
serga tik žbdymo manija, o vi
sais kitais atvejais, labai ga
limas daiktas; yra apsukrus ir 
sumanus žmogus. Visai nebūtų 
nuostabu*, jei to žmogžudžio 
asmenyje pasirodytų koks chi
rurgas. ?

Iš atrastų lavonų galima 
spėti, jog aukos pažino žmog
žudį ir juo pasitikėjo. Galima 
tad manyti, jog visos žmogžu
dystės buvo atliktos savo ruo
šies žmogžudžio “laboratorijo
je”.

Nors policija stengiasi visais 
galimais budais tas misteriškas 
žmogžudystes išaiškinti, vienok 
iki šiol jai nepasisekė jokių 
pėdsakų susekti.

Viskas keičiasi
. Keičiasi laikai, keičiasi ir 
pasaulis. Aišku, kad negali ne
sikeisti ir musų kolonijos lie
tuvių veikla, kaip ir visur ki
tur, musų kolonijoje taip pat 
verda visokios rųšies politika. 
Tačiau dažnai tas politikavi
mas neišeina į naudą.

Apskaičiuojama, kad musų 
mieste gyvena apie 20,000 lie
tuvių. Datigėlis jų jokiai par
tijai nepriklausė ir jokiame 
Veikime nedalyvauja. Jie net į 
savo draugijų susirinkimus ne
atvyksta. Jei draugijai priklau
so apie poras šfrritų narių, tai 
į susirinkimus atvyksta vos 
apie 30, o dažnai nė tiek neat
silanko. Tokiu budu keli veik
lesni nariai tyarko organizaciT 
jos reikalus taip, kaip , jiems 
patinka. •' ■ t
? Kurie šiek tiek daugiau bau? 
do veikti, tai tie yra pasiskir
stę į visokias partijas ir gru
peles ir nįeku ’bttdū negali su
rasti bendros kalbos. Tokiomis 
sąlygomis, aiškus daiktas, nie
ko rimtesnio ir didesnio nega
lima nuveikti. Išeina' taip; kad 
ką vienas teikia, tą kitas pei
kia. Bereikalingi 
kalingos rietenos, 
Idos. .

Visa tai dedasi
tokie į diktatorėlius taiką po
neliai vis bando diktuoti, — 
“byt po šernu”. Jie kažkodėl 
vis mano, kad kiti būtinai tu
ri jų .klausyti ir pildyti jų 
“ukazus”.

Tautininkai buvo labai pasi
šiaušę ir manė; kad jiems vi
sas lietuviškas pasaulis pri
klauso. Su . daigeliu jie visai 
nebenorėjo skaitytis, bet paga
liau pasijuto, kad visiškai pra
deda smukti. Seniau jie dar su 
sandariečiais palaikydavo • kiek 
glaudesnius santykius, bet da
bar ir to nebėra,

Katalikai' per ilgą laiką be
veik nieko . neveikė5 lietuvybės 
gerovei. Bet kai jie pamatė, 
jog' tautininkai visai į ožio ra7 
gą sulindo, tai ir jie pradėjo 
smarkiau 1 krutėti ir. griebtis 
visokio veikimo. Katalikai yVa 
įsitikinę, kad jįemš; pasiseks 
tautininkus į maištu suvaryti 
ir jį užrišti. Seniau vienas “Ge
dimino ' kavalierius” . labai putė
si ir jautėsi esąs didelis vy
ras, tačiau atrodo, įjog netrū
kus jis visai bus klėtikalų mai
še užrištas.

• ■- ■. ,• ■ - t.

Kada lietuvių veikimas taip 
pradeda krikti, tai butų gerai, 
kad pažangesnieji labiau sukru
stų veikti. Juo. labiau, kad jų 
veiklai pritarimas x.'*yra dide- 
hs. • T. ■

Didelis piknikas
Visiems vietos ir apylinkių 

lietuviams noriu priminti, kad 
liepos 4 d. įvyksta labai links
mas piknikas, kurį rengia 
SLA trys kuopos. Būtent, Cle- 
yelando 136, Collinwoojio 362 
ir Akrono198. 7

Piknikas įvyks prie Wick- 
liffe miestelio. Tokiu budie pri
važiavimas visai geras, ir pa
togus. Komisija sako, jog ji 
turės visko prirengusi, kas; tik 
svečiams yra reikalinga. Biis 
ir dovanų bei geras Aponaičio 
orkestras. Laukiama taip pat 
svečių iš Pittsburgho ir kitų 
kolonijų. .

Iš Clevelando reikia važiuo
ti Euclid Avė. iki iWickliffe,' o 
privažiavus Lincoln. į Ridge kė
lią. Ten pamatysite pikniko 
iškabą.

Dvidešimt naujų policininkų 
:■ Policijos direktorius Ness 
praneša, jog netrukus vėl pa
skirsiąs dvidešimt napjų poli
cininkų. Policininkų vietas gau
sią tie, kurie išlaikė egzami
nus su geriausiais pažymėji
mais. - • ‘ ' ’'\z. • ■ ■
» - • r . ii- • ‘ k • ;

Liūdnas rekordas - *
Miesto statistikos departa^ 

mentas praneša, kad Clevelan
do gatvėse dėl nelaimių su1 au
tomobiliais iki gegužės 13 d. 
žuvo 93 žmones. Pernai per tą 
pat laiką r žuvo 77. ■ Vadinasi, 
automobilių aiikų rekordas šie
met daug blogesnis. į , . , , ■

t liesto darbininkai gaus 
a- didesnį atlygiifįmą ..

Prieš kiek laiko apie pusei 
miesto darbininkų liko algos; 
pakeltos. ■ Pakėlė po kelis cėn-: 
fus per valandą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Tat algų pakėlimas majoruj Jaimė Įvyko vos jam pakėlus 
sudaro nemažai galvosūkio.* 
Mat, nėra pinigų./ Todėl: jiiš 
pradedama kalbėti’ apie tai, jog 
reikėsią miestiečius ir vėl nau
jais mokesčiais apkrauti. <

Kas Clevėlaftde įvyko tik 
vfehos dieitos būvy’e 
. - • J , • *

štai kas įvyko musų mieste 
tik vienos* dienos būvyje, bu1- 
tent, birželio 1. Tą dieną gi
mė 108 vaikai; leidimų- apsi
vesti paėmė , 85 poros; mirė 3-1 
žmonės; penkios vedusios po
ros pareikalavo skyrybų, o try
lika porų formališkai 'išsisky
rė. Rekordų dėl palikto titfrtp 
buvo šeši; naujiems namams 
statyti .'išimta astuoni.

Tai tokios vi'ėnos dienos to
kelės. ' ■ ' /

i < 8 '

ginčai, berei- 
o naudos jo-

todėl, kad vi-

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Pa r kraus t o m forničius, pianus ir 
visokius rąkaįidiĮs bei Storus 

. arti ar toli.
3406 SOUTH L692t SOUTH 
HALSTED ST.|WESTERNAVE.

Yards 8408 J Hemlock 5040
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NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street 

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius Importuotus i§ Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

baltič import co. 
800 Weat 19tn Street

‘v

Ištraukė moters lavoną
Apie dvidešimt pėdų nuo 

Gordon parko - maudynių liko 
surastas ežere moters lavonas. 
Moteris galėjo būti apie 30 me
tų amžiaus. Miesto gydytojas 
sako, jog lavonas vandenyje iš
buvęs tik apie 48 valandas. 
Ant lavono nugaros pastebė
tas didelis peilio piuvis. To
dėl manoma, kad moteris iš 
pradžių buvo nužudyta, o tik 
paskui į vandenį įmesta.

■ Kolkas nepasisekė moterį 
identifikuoti. . ? .

Užsimušė lakūnas
Donald Glendenning, Cleve- 

land Air Service kompanijos 
prezidentas, užsimušė beskris- 
damas mažučiu lęktuVu. Ne-

nuo žemės. 1
Glendenning buvo geras ii' 

patyręs lakūnas, r kuriam teko 
daug pavojingų kelionių atlik
ti? Jis buvo vos tik 32 metų 
amžiaus.

Sumažėjo nedarbas
PARMA, O.' 

flakyfi, yra Clevelando prie
miestis. Jis> labai didžiuojasi 
tuo,/kad vos tik teturi 32.. šei
mas, kurios yra pašalpos rei
kalingos. Visi kiti gyventojai 
pajėgią prasimaitinti iš savo 
uždarbio.

Seniau buvę daug blogiau: 
miestui tekę šelpti apie 
šeimų’. / ■ z ■

Atidarys kelią
Atrodo, jog netrukus 

atidarytas keliąs paežerių 
Gordon parko iki devintos 
Vės, Tas kelias yra tikrai 
kalingas ir prisidės prie 
fiko sumažinimo.

kuris

"u

Tai, galima

120

bus 
nuo 
gat- 
rei- 
tra-

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mūs dėl dykąi apskaitliavi 
mų, 25 metai patyrimo. Blekorius 

y stogų dengčjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250

Skoliname pinigus ant pirmų 
motgičių. Reikale atnaujbimo 
ihorgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

• INFORMACIJOS dykai. 
CHICAGO R. E. FINANCE CO.
10801 Edbrooke Avė., Chicago

Garsinkitčs “N-nose”
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Saugokit Savo Sveikatą!
Jff U " "Malvaz

- MAŽAI ŽMONIŲ saugoja1 savo " sveikatą ir' tik 
' kai ji suįra, jie pradeda ja rūpintis.
■f KLAUSYKIT: yra daug lengviau apsaugot savo 
sveikatą, negu praradus stengtis ją atgauti. Daugelis 
žmonių, o ypatingai jaunuoliai, sveikata mažai rupi- 

jnasi’— todėl vėliau jie už tai brangiai užmoka.
Jei esat nusilpę, pametę svarumą, nemalonus, pa- 

vargę ir negalit pailsėti, Padarykit štai ką: Pašaukit 
, CANAL 6500 ir leiskit mums jums pristatyti 24 bute

lius MALVAZ; 'Išgerkit ‘keletą butelių ir jei jūsų sistema neveiks kuo- 
. puikiausiai,... mes atsiimsiiii likusius butelius1 ir grąžinsim jūsų pinigus. 
Pak.ląpskit savo gydytojo apie vęrtę^—kųi-is atstėigs jūsų spėkas, padarys 
juš gyvą ir veikliu, sutvirtins ir priduos svorio. Priimkit jo patarimą.

.. Prižitirekit save, kad galėtumėt džiaugtis gyvenimu, būti linksmu ir 
sveiku. MĄLVAZ padarytas iš Rinktinių grudų ir prie labai lygios tem
peratūros. Apsisaugokit nuo pamėgdžiojimų

MALVAZ DARO
monArch BEĖR

ALUDARIAI

Pateko į bedą riebus 
jaunikaitis

Vienas jaunikaitis^ 
sveria ‘apie 300 svarų, pateko
į kalėjimą. Dalykas toks, kad 
jis sumanė “įkalinti” savo na
muose moterį. Tiesą pasakius, 
jis tą moterį buvo “įkalinęs” 
.r išlaikė pas save apie tris mė
nesius.

Teisme 'paaiškėjo, kad tasai 
jaunikaitis sumokėjęs moters 
vyrui dvidešimt dolerių, 0 mo
terį pasiėmęs kaipo įkaitą. Ma-t 
tyti, jis su ja nelabai/“delikat-1 
niai” elgėsi, nes moteris skun- I
dėsi, kad jos net trys šonkau
liai esą įlaužti.

Bus tikrai įdomu,/kokį spren-i 
dimą teismas išneš.

t—’ Jonas Jarus.

DABAR VAIDINAMA 
“PASKUTINĖ NAKTIS”

Sovietų Pažiba —- Maskva Spalių
Revoliucijos /Išvakarėse.
SONOTONE,

Va n Buren arti Wabash

EVA
KELNAR
CONNIE
KELNAR

i Unity Beauty Shop'
Permanent Waving

Musų Specialybė

PRIEINAMOS KAINOS
754 W. 35th Street-

Dėl Apointmentą telefonuokit
BOULEVARD 4303

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.ir

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

Musų direktoriai turi 
daug metų patyrimo ir 
visuomet jnaloniai Jums 
pagelbės išrišti Jūsų pro
blemas kai dėl saugaus

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

V ■ \

RJDOROIL

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION

(Member Fed. Home Loan Bank)
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

Reikalaukite DEGTINES
Carton 24 būt. $2.75 
50č. už tuščius butel.
Carton 12 būt. $1.40 
25c. už tuščius butel.

*
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Turėdami
Savo Virtuvėje

NORGE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINĖ.

90° C

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

G A ZIN Į P E CII- 
—JUS TURĖSITE 

PATĮ GERIAUSIĄ
Koncentruotas U, 
Degtuvas Sumažins 
Jūsų Guzo Bilas 1

PIRKITE PAS MUŠ
lengvais išmokėjimais

Naujieji ZENITH 1938 m.Radio 
PRIIMTUVAI — PASKUTINIS ŽODIS RADtO RINKOJ 

Ateikit pas mus — pamatykit ir išgirskite ZENITH!
N... į.„.'i.i.h I || .1 liOi nrii — ; .i.Gm' I lim II V I II ,|'   , ,11. ..........imi,   įih,  I  ,    I I I r  

ROOSEVELT FURNITURE C0.“
2310 W. R00SEVELT ROAD

Phone: SEEley 8760 . . Chicago, Illinois

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos IGAMTA

PARŪPINO 1 "

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,ik
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

' Chicago, Illinois.



sprendžiamoji priežas-

V. Milašius buvo 
it priskirtas prie 
biuro Prancuzijo- 
karo metu’ O. V.
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Valstija gelbės užtvinusias kasyklas

Į, .

yra grynW$&; Veidmainys-*

Minneapoliso rinkimai

SubftcripliftB R a tos:
$8.00 per year in Canadą
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
ąe.ffęv »opy.

Savaitei 
Mėnesiui

“Mums rodosi, kadi tokiems

Entered as Second Class Matter 
March 7ih 1914 at the Post Office 
of Ckicago, UI. under the act of 
March 8rd 1879.

Apžvalga

“SUŠAUDYMAS DAR 
I’ER&VELNUS”

,r’ k ; r-.

“LIETUVIŲ KRAUjĮAS

—*——- -

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniuą. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St., Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8506.

............................................................. , .11,1'1 f -Į
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Pubtished Daily Except Sunday by 
The tUtĮuaąian New» Pub. Co., Ine.

1739 South Bahtėd Street
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Chicagoje—paitth 
Metams ----- -

Pusei metą 
Trims mėnesiai

$8.00

. Į8c 
Menesiui • •••• ••• •••• 4 K. ••• • 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicafOj, 
prittu

Metams -----------    $5.00
Pusei metų ...— -------------- 2.75
Trims mėnesiams ...............  l«t>0
Dviems mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ... .........  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginu)
Metams  -------- $8.00
Pusei metų     —4.00 
Trims mėnesiams .........— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Illinois legislatura svarsto bilių, kiiriuo valstijos 
kasyklų ir mineralų departamentas yra įgaliojamas nu
pirkti už $50,000 tris milžiniškus siurblius (pompas) iš
traukti vandenį iš užtvinusių kasyklų Pietiniame Illi
nois. Atstovų butas Springfielde už tų bilių balsavo vien
balsiai, todėl reikia manyti, kad jisai praeis ir senate.

Per paskutinį potvynį, kai išsiliejo Ohio upės van
dens, užtvino didelė Sahara Coal kompanijos kasykla 
(No. 3) netoli Harrisburg, III. Sako, kad joje yra 3 bi- 
lionai galionų vandens ir imsią 140 dienų jų ištuštinti. 
Penki šimtai angliakasių dėl to neteko darbo. Yra dar 
4 vandens apsemtos kasyklos kitose vietose.

Kompanijos, kurioms tos kasyklos prįkląuso, pali
ko savo nuosavybes Vandenyje, nes jos nenori leisti tiek 
daug pinigų, kiek reikia jų išdžiovinimuk Taigi joms 
ateis į pageibų valdžia^ Jos bus labui įtenkintose kad 
valdžia joms padeda. Šiame atsitikime kapitalistų spau
da nerėks, kad valdžia “kišasi j biznf>

Telegramos iš Paryžiaus praneša, kad Francuzijos 
parlamentas nūtarė suteikti Blum’b kabinetui iki tarr 
tikro laiko “pilnų galių” finansų reikaluose. Pasire
miant įstatymu, kurį parlamentas priėmė, valdžia galės 
įvesti tam tikrus mokesčius, pakelti kainas monopoli* 
niems produktams (briežiukams, tabakui ir alkoholiui) 
ir padidinti įvežamuosius muitus ir turės teisę pavarto* 
ti priemones pri0 ^kapitalų “bėgimų^ užsienin.

Dešinieji laikraščiai kalba apie “finansinę diktatu* 
rų”.

“Diktatūros” buvo pabūgę ir komunistai (aršiausi 
diktatūros garbintojai!). Jie grasino balsuoti prieš val
džių. Bet kai po ilgų ginčų sumanymas buvo pastatytas 
balsavimui, tai komunistai kapituliavo. Veikiausia, jie 
gavo įsakymų iš Maskvos remti Blum’o kabinetų,’ nes 
priešingame atsitikime “liaudies fronto” vyriausybė bu
tų pasitraukusi. O jai pasitraukusį valdžia galėtų pa
tekti į dešiniųjų partijų rankas, ir tuomet Francuzijos 
santykiai su Sovietų Rusija vargiai bepasiliktų drau
gingi, , ,

Kai dėl tos “finansinės diktatūros” Francuzfjoje, 
tai ji, žinoma, neturi nieko bendro su fašistų arbą bol
ševikų diktatūra. Viena, tuos nepaprastus įgaliojimus? 
valdžiai suteikė laisvai išrinktas parlamentas. • Antra, 
tie įgaliojimai yra duoti tiktai specialiam tikslui ir ap
ribotam laikui. Tokia diktatūra nėra priešinga demo- 
kratybės principams. Diktatūra .virsta despotizmu tik
tai tuomet, kai ji pasidaro nuolatinė valdžios sistemai

i *'fe

Vėl pasidarbavo “tėvynės’’ labui...
X
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tojapią bausmę. Jie sujungia 
“teiširigųrią sU' pnąktiškumu” f 
nijsikaltįlį į užpampina vėzdu 
per galvą, o paskui jį padeda^ 
ąnt žarijit, paspirgina ir 
suvalgo! <

i Taigi kuri iš tų bausmių bu
tu, Sulig įeniriizimd*st^lirizmo 
terių, tinkamiausia sovietų iš- 
davikąms^ kuriems, anot komu* 
nįstų organo, “sušaudymas yra 
peršvelnus’’? Centro Biuras tu-: 
retų apšviesti ’ lietuvišką prolen 
tariatą, kad jisai žinotų, ko* 
kios rųšies Justicija bus vyki- 
hama pasaui^je, kai jį valdys 
komunistai.

Vienas fašįsttiojąs laikraštis 
apgailestaują, kad tarp aštrio- 
rifą sušaudytų Rusijos armijos 
Vadų buvo ir du lietuviai. Jisai 
rašo: • V

i ‘'Dviejų lietuvių tautos sū
nų krauju nusiprausęs Krerti- 
lio diktatorius vėl galįs 
kalbėti apiė ‘demokratiškiau\ 
šią konstituciją pasauly
je...’ ”. fe -
Kiek čia patriotiško jausmo!

1 Kitas laikraštis, klerikalų, ir
gi randa', kad ‘‘lietuvių kraujas 
'tapo pralietas”. Sako:
’ , I • ’

i - “Pasirodo, kad Stalino yal- 
. džia du lietuvius generolus 

sušaudė. Ne tik generolas 
Vytautas Putna', bet ir gene
rolas UboteviČiUs brivo lietu
vis.”

L • . ‘ • *
Jiems gailą, kad Stalinas lie* 

ja lietuvių krąują. Bet ar gai
lėjosi lietuvių kraujo tas kleri
kalų laikraštis, kai po gruodžio 
17 d. perversmo (1926 m.) bu
vo Kaune sušaudyti keturi jau- 
iti komunistai, tarpe kurių bu
vo Požėla ir Giedrys? Ne nesi
gailėjo. Vienas klebonas Chi- 
eagoje, kalbėdamas apie tuos 
sušaudymus, pasakė, kad rei
kėjo sušaudyti ne keturis, bet 
;keturis šimtus!

Ar gailėjosi lietuvių kraujo 
anas f asistuojantis laikraštis, 
kai pernai metais buvo šaudomi 
Suvalkijos ūkininkai? Ne, jisai 
rašė, kad su tais ūkininkais ki
taip ir nebuvę galima pasielgti, 
peš juos šukutę Vokietijos 
agentai! • ' ,

Taigi \ tas fašistų įr klerikalų 
raudojimas dėk ^liettįvią krau
jo” yra gryniau^a'Veidmainys* 
te. ' fe '■ ■ ,
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Nepraustaburnis chamas plačiu vieškeliu žengia. —- 
Žmonės, kutie linksta tėtt, kur vejas pučia. —- Kaip 
Pašakarnis padarę karjerą ir... pateko į kalėjimą,— 

, t Kaip Panevėžyj “tautiškas herojus” Pietuchinas 
nespėjo virsti Gaidžiu ir atsidūrė kalėjime. — Spor
tininkai.

gražiai sau gyvew i? kavinėse 
leidžia ęhenas.

Vienu iš tofcią buvo ir Paša- 
kąrUis.

Betgi, pagaliau, visų patirta, 
kas šitas vyras ir jau jamvek- 
selių niekas nežiravo. Pratu
siam plačiai gyventi, kad ir 

i gaunančiam gerą algą, Vis (lėl
io yra maža f Kad ir visas mies
tas žinojo, kaip Pašakarnis sa
vo skolas “moka,” betgi iš ko
operatyvą' tarybos niekas ne
drįso jo atleisti,

(Bus daugiau)

Minnesotos didmiestyje Minneapolise laimėjo rinki
mus “liberališkas republikonas” George E, Leach, ga
vęs 18,000 balsų daugiau, negu Farmerių-Darbininkų 
partijos kandidatas Kenneth Haycraft. Tai reiškia ne
menkų smūgį to didmiesčio ir visos valstijos Farmerių- 
Darbininkų partijai,

Minnesotos politikų, reikia turėti galvoje, per ko
kius septynerius metus partija kontroliavo. Mifcneapo- 
liso mayoras buvo F.-D. partijos žmogus, Tom Latimer. 
Dabar jo vietų užims republikonas.

Tai nereiškia, kad Farmerių-Darbininkų partija 
Mipnesotoje jau smunka. Ji dar, gal būt, atsigriebs. Ji 
pralaimėjo daugiausia dėl to, kad još ejėse Minneapo
lise įvyko skilimas.

Partija atsisakė indorsuoti Latimerų naujam ter
minui, kadangi jisai buvo perdaug nuolaidus atžagarei
viams. Ji pastatė savo kandidatu Haycraftų. Bet mayo- 
ras nutarė vjstiek “runyti’V Tokiu budo kandidatavo du 
Farmerių-Darbininkų partijos žmonės į tų pačių vietų.

Įdomus dalykas yra tąs, kad Lątimerui, kurį atme
tė Farmerių-Darbininkų partija dėl jo “desinumo”, per 
nominacijas stojo į talką komunistai!

Nominacijose Haycyaft ir Latimer gavo beveik po 
lygų skaičių balsų. Po to Latimer savo kandidatūrų iš- 

• *

“BENDRAS FRONTAS“ — 
SU KUO?

—r 
r ‘ '■ ■ • >,

Kai lietuviškiems komunis
tams . reikia atlikti kokį putv^ : 
hą da'rbą, tai jie paveda jį daž- 

• iriausia Leonui Pruseikai. Nes 
i jisai dabar pas j uos yra, kaip 
Vokiečiai sako, “Maedchen fuer 
Alles” (mergina visokiems ’pu- 
tarnavimams).

Taigi ta paklusni mergelė dar- 
bar ėmėsi ginti Maskvos ekze* 
.kucijas. Ir štai, kaip ji tą “už
davinį” atlieka. Kadangi pur
viną daiktą negalima padaryti 
baltu, tai ji bando ąpdrapstyti 
purvu kitus — tuomet, ji ma
no, visi busime**“lygųs”!

Ji sako, kad Grigaitis ir 
‘‘Naujienos,” laiką “bendrą fron
tą” su dešiniaisiais — šimučiu, 
Tysliava ir kitais, kurie irgi 
atakuoja Maskvą dėl sušaudy
mų; 'j.y

Vadinasi, jeigu Maskvos poli
tikai nepritąri, tai eisi Merika- 
lų, fašistą ir kitokių ątžagarei- 
vių’ draugas’ Labai lengvas bu- 
idas “ap^idirįiti” su priešais f 
Į Vartpjant.iitą pruseikinj me
todą, butų labai lengvą įrodyti, 
kad komuhitma'Š Visą ląi'ką pu
vo ir tebėra “bendrame forin
te” SU klerikąląis,; juodašim
čiais, fašistais, baltagvardie
čiais ir dj. L Nes visi šitie at
žagareiviai buvo ir yra socialis
tų priešai; o socialistų priešai 
.taip pat visą laiką buvo įr te- 
! bėra komunistai!
! Bet grįžkime prie tų Raudo- 
inosios armijos generolų sušąli* 
;dymo. Ar jį užgyrė bent viena 
įdemokratinė pąrtijia arba, vąl- 
idŽia pasaulyje? Ne. Visas de- 
'mokratinis pasaulis šituo Sta
lino diktatūros smurtu pasilik* 
tino ir jį pasmerkė! Tos gi šal
dys,, kurioms labiausia rupi,-kad 
Rusija butų stipri, ne tik pasi
piktino, bet ir nusigandę, 

i Francuzijos valdžios sferose; 
pavyzdžiui, kilo didelis susirū
pinimas; kad sovietų generolų 
Sušaudymai gali privesti prie 
'armijos sudemoraHzavimo — 
it tuomet kO verta' butų SSRS, 
kaipo Francuzijos sąjunghrin* 
kė? Ląbai susirūpinusio® taįp 
pat yra ir Pabaltijo valstybės* 
Ikurioms; pavojus gręšia iš Vo
kietijos ir Lenkijos pusės.

O tuO tarpu hitleriškoji Vo
kietija džiūgauja' !l Nacių dikta
tūros viršūnėse, kaip praneša 
Amerikos korespondentai iš 
Berlyno,., atvirai reiškiama 
džiaugsimas, kad Stalinas yra' 
priverstas galabinti gabiausius, 
savo aronijos vadus.

Tokią budu tikrumoje, pask 
_ , rodo, Prųseika ir jįo vienntin- 

sunku ir suminėti. Bet galima čia'i laiko ‘‘tendrą’ SU1
čia dar priminti kanibalų Var- pačiais hitleriirinkais !'

>JLY«U1U»> ivuubi, n<uu) ivnitms ’ 
sutvėrimams dar sušaudymas • 
peršveJnųs”, — rašo brookly- 
niškis stalincų organas.
Įdomu, kokią bausmę britą 

paskyrę “Įriasvėą” redaktoriai 
tiems “siitvėrimams” ■fa; mąr* j 
ša'lui Tuchačevskiui; gėn. Jjbo^ 
revičiui, gen. Putnai ir kitiems. 

< Gal būtį komunisitų partijos 
, lietuvių > Centro Biuras paaiš
kins, kaip reįkia bausti tuos, 
kuriems. sušaudymas yta “per* 
švelnus”? Juk sovietų valdžią 
jie stato už pavyzdį viso pasau
lio darbininkams, taigi yra 
svarbu žinoti, kokia įturi būti 
“pavyzdinga bausmė” sunkiems 
nusikaltėliams ‘■darbininkiškoje 
valstybėje”..

Iš istorijos yra žinoma1, kad 
nusikaltėlius kitąsyk degindavo 
ant' laužo, kaMavo prie kry
žiaus, užkasdavo gyvus į žemę 
iki kąklo ir palikdavo' nakties 
žvėrims! ir kirminams suėsti ją 
galvas arba įmesdavo Į laukinių 
žvėrių urvą. Dar kiti bausmės 
budai buvo pasmeigti nusikal
tėlį anį aštraus kuolo, prikišti 
nusikaltėlio rankas ir - kojas 
prie keturių ąrklių įr plakti 
arklius, kad jie bėgtų į visas 
puses ir jį sudraskytų ir t. t.

Visas bausmeš, kurios yra' 
žiauresnės, negu sušaudymas,

šiemet pavasaris gausus saji- 
IČtomis dfehomis. Jau sodai žy
dri Medžiai balti baltučiai, Žie
dais nusagstyti visą! Šventadie
niškai riritėi&i’čiLN o retų s i 
džiaugtis;' kartu sų gamta pa
vasario šveptę švęsti. Ir itikrai 
butų linksma ir džiugu gyven
ti, jei' ne musų gyvenimo, kas- 
dieninybėš.

O tą musą gyvenimo tikrovė 
vis rūgščių veidu į mus žvel
gia ir kasdien vis tokias nau
jienas teikia, l^ad tik Vienas ap
maudas ima. v Kažkoks bejėgiš
kumas ir ištižimas daug kariie 
pastebiamas;

Plačioje visuomnėje nenujau
čiame didesriio^ atsparumo ir 
bet kokios gilesnės akcijos. O 
chamas, chama’s nepažabotas, 
chamas nepraustaburriis plačiu 
Vieškeliu be atodairos žengia. 

; Ir tasai chamas veisiasi fe
nais, kur rodos mažiausiai jis 
galėjo pasirodyti. Jis jau Įsi- 
briovė įr į tas gyvenimo sritis, 
kur vis dėlto rodos visuomenės 
pulsas jautriau plakė ir kaip 
galėjo ir mokčjo su gyvenimo 
negerovėmis musų apystovose 
kovojo. ,

To visuomeniškumo, plates
nio užsimojimo ,iki šiol vis dėl
to buvo pastebiama musų vi
suomeniškose ūkiškose organi
zacijose,/ būtent, kooperatyvuo
se. Bent iki šiol kooperatiška- 
'me darbe daugiau buvo' paste
biama tolerancijos, kantoš ki- 
taip riusistačiusiems žmonėms, 
kitos, nė monopolinės politinės, 
;srovės žmdnems, *

Ūkiškojo gyvenimo veiklia 
reikalauja daugiau patyrusių 
žmonių, atsargesnių ir atspares
nių visokiems vejanas. Bet Štai 
jau metai kiti kaip ir Čia žmo
gus pradedamas vertinti ne pa
gal jo darbo nuopelnus, bet tik
tai įtiek, kiek jis yra nuolaidus 
ir klusnus monopolines sroves 
žmonėms. Aiškiau tarus, ir čia 
tautininkai pradėjo išstumti ki
taip nusiteikusius politinius ar
ba politikai visai neitralius ko
operatinio judėjimo veikėjus. 

. Kas nenori monopolistams pa
siduoti, lieka jam tik viena: ši
tą veikimo dirvą savo noru ap
leisti, o jei kas dar nori dčl 
gardesnio valgio šaukšto pasi- 
ilikti savo senose pozicijose, 
tam tenka tąsytis į apylinkes, 
tai yra, — Stoti į tautininką 
eiles.

Ir čia pradėjo rašytis visi, 
jau veik urmu; kas tik nori len
gviau n'ėatsiskaitant prieš vi- 
suoiriėhę pagyventi ir geriau 
uždirbti.-

Saitai su platesniais visuome- 
|rii;ais shiogsniais pradėjo nu
trukti, dingsta platesnė kontro
lė; kooperatinis judėjimas' pa
suko šunkeliais!

Visi Lietuvos kooperatyvai 
tuėjo 'savo idėjinį centrą—ko* 
operatyvų tarybą. /
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(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)

Ilgai į šį kooperatyvų idėjfrij 
centrą buvo renkami koopera
tinio judėjimo veiklesni veikė
jai, neatsižvelgiant f jų politi-L 
ries pažiūras, bet bojant jų tam 
tikrų kooperatiniame judėjime 
nuopelnų. Bet ir čia padarytą 
paskutiniais metais savotiškas 
“spaudimas” ir dėka to “spau
dimo” vieni iŠ kooperatininkų 
tuoj pasiskubino įsirašyti Į tau- 

, tinhikus, o kiti šitam darbui 
turėjo “atšalti” ir labiau nuo
šalyje pasilikti.

Kooperatyvų tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas tūlas 
Vaitkevičius, kuris kadaise koo
peratiniais reikalais net yra 
Šiaurės Amerikos lietuvius ap
lankęs. Tuomet tasai “koopera
tininkas” dėjosi dideliu revo
liucionierium ir net socialistu. 
Mat, buvo tokia mada, taria
mieji įvairaus, plauko soeialis-

0. V. Milašius
(JO 60 METŲ AMŽIAUS 

SUKAKČIAI). 
■ ■*■■■ ■ ■ I rf ■■ . I.

Gegužės 15 d. sukanką 60 
metų amžiaus žymiam lietuvių 

į prancūzų kalba rašančiam po
etui ir buvusiam Lietuvos ne
paprastam pasiuntiniui ir įga
liotam ministeriiri Prancūzijos 
Oskarui Vladislavui Milašiui. 
Jis gimė 11.77 m. gegužės 15 
d. istorinėje Lietuvoje, Gėrė
jos dvare, MohiHovo guberni
joje. 1889 m. jis atvyko\į Pa
ryžių. Mokėsi Janson de Sail- 

hy, licėjuje. Jį pabaigęs, atsi
dėjo astrologijos ir hebraisti- 
kos studijoms. Studentauda
mas pradėjo rašyti eilėraščius, 

tai revoliucionieriai 'vis dar ti- ir 1899 m. buvo išleistas pir
kėjo savo pergalei, tai šiaudi- masis jų rinkinys “Poeme ries 

pecadences”. Šis rinkinys kri- 
Ltrkų buvo palankiai sutiktas, 
O. V. Milašiui pripažintas po
eto talentas ir jis netrukus 
susipažino su’ žymesniaisiais to 
laiko prancūzų poetais. 1906 

jis m. buvo išleistas antras jo ei-

iriai vyrai sekė juos į jų skver
nus įknibę.

Užėjo kita mada, mada va- 
dizmo ir daug kas iš tų šiaudi
nių Vyrų tuoj suskubo kita var
sa persidažyti. Tapo tautinin
ku ir ponas Vaitkevičius, u— 
dabar yra jau valstybės taupo-1 l^rašeių rinkinys “Les sept So- 
mųjų kasų valdytoju. Tai la- litudes” (septynios vienatvės), 
bai aukšto rango valdininkas ir, Po .tėvo mirties paveldėtas 
žinoma, kartu kooperatyvų ta- didelis palikimas O. V. Mila- 
rybos pirmininkas. šių Įgalino daug keliauti. 1910-

žinoma, mažesnis už jį vyrai 1915 metai O. V. Milašiaus 
irgi tuoj pasekėjo pėdomis. Jau|^^^bai buvo vaisingi. Per tuos 
kėlerf metai, kaip kooperatyvą 
tarybos faktinu visų darbų 
vykdintoju buvo buvęs gimna
zijos mokytojas Pašakarnis. Šis 
Vyras anuomet sukosi kairesnių 
pažiūrų žmonių tarpe. Naujai 
madai užėjus ir jis pgsekė ko
operatyvų tarybos pirmininko ir 
kitų jos narių pėdomis — įsto
jo į tautininkų sąjungą.

Pašakarnis,. tapęs tautininku,- 
veik visai nustojo čia dirbęs, 
nors -ir buvo kooperatiškos 
Spaudos redaktorium, bet jokia 
įsavo veikla nepasirodė. Visi ži
nojo, kad jis tik ima gerą al
gą ir nieko neveikia, bet nie
kas nedrįso jį iš tarnybos a/t- 

‘ leisti;
. Be šių neveikios gabumų Pa
sakantis turėjo dar ir kitų nuo
pelnų. Jis mokėjo gerai įsiteik
ti tarp daugelio žmonių ir prisi
rinko kitą asmenų laiduotų 
vekselių. Tokiu budu kooperar 

, ei jos banke jam buvo atidary
tai platus kreditas. Kalbos ei- 
na> kad jis kooperacijos banke 
buvo įsiskolinęs daugiau kaip 
trisdešimts, tūkstančių litų.

; žinoma,- jų grąžinti ir many
te nemanė. Jo skolas dabar mo
ka kiti jam vekselius laidavę.

O šitokią “didvyrių,” kurie 
sugebėjo iš kitų išgauti laiduo
tus vekselius ir kurie dabar 
skolų nemoka, Lietuvoje yra ne* 
maža. Už juos moka kiti, o jie

ttaukė ir jo šalininkai pasižadėjo remti oficialų partijos 
kandidatų. Pasižadėjo jį remtį ir komunistai.

Bet, matyt, dalis tų, kurie nominacijose balsavo už 
Latimerų, dabar persimetė: i republikonų pusę. To dė
ka, repubiikonas Leach laimėjo. Daugelis sako, kad ko
munistų paramą Hayeraftui atstūmė nuo jo dalį balsuo
tojų. Ar tai tiesa, sunku pasakyti. Bet kad komunistai 
prisidėjo prie .Farmerių-Darbininkų partijos skaldymo, 
stodami per nominacijas už Latimerų, tai faktas. Jie 
patarnavo reakcijai. Organizuotieji Minnesotos darbi
ninkai ir farmeriai jiems už tai nebus dėkingi.

MAŽIAUSIAS LĖKTUVAS PASAULYJE — Chica- 
gieti'S mechanikas Charles Trapp prie mažyčio dvi
sparnio lėktuvo, kurį jis pastatė. Jaunuolis lėktuvą pa-, 
sėkmingai demonstravo Glenview airporte. 
plotis yra 15 pėdų.

penkerius ihetusr jis Jšleido 
daug žymių veikalų: L’Amuo- 
rense Initiation (1910), eilė
raščių rinkinys “Les Elements 
(1910) misterija “Miguel Ma- 
nara” (1913), tragedija “Me- 
phiboseth” (1914), Simphonies 
(1915), Poemes (1915) etc. 
1916 m. O. 
mobilizuotas 
propogandos 
je. Didžiojo1
Milašius tapo galutinai apsi- 
bren’dusiu lietuviu. “Kadangi 
Lietuva nuo 18 amžiaus buvo 
mano senelių tiesioginė tėvy
nė, kadangi mano tėvų tėvai 
gyveno iŠ lietuvių, o nė lenkų, 
kaimiečių darbo, kadangi Lie
tuva buvo silpnesnė, ir paga
nau > 
tis kadangi tik nepriklau
soma Lietuva, įsikūrusi Vil
niuje teguli visu platumu ap
ginti reikalus tų, kuriuos, ro
dosi, istoriškas fatališkumas 
jungia su Lenkija — aš — sa
ko O. V. Milašius — nutariau 
ginti lietuvių reikalus”. 1918 

• m. jis susipažino su lietuviais, 
o 1919 m. sausio mėn. jis da
lyvavo Versalio taikos konfe
rencijoje kaip Lietuvos delega- 
’ijos sekretorius. Taikos kon
ferencijai pasibaigus, jis buvo 
paskirtas, iŠ pradžių neoficia
liai, o vėliau ir oficialiai, Lie
tuvos nepaprastu pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministeriu Prancū
zijai. Tas pareigas jis ėjo iki 
1925 metų’. Dabar jis yra at
stovybės patarėj a s.

Kuriantis nepriklausomai Lie
tuvos valstybei ir pirmaistais 
nepriklausomybės metaiis D. V. 
Milašius yra daug nusipelnęs 
Lietuvos propogandai. O. V. 
Milašius yra išleidęs ne tik po
ezijos," bet taip pat ‘filošofij'os 
politikos raštų. Pranertus jiis 
supažindė su lietuvių dainomis 
ir pasakomis. Kai kurie svar
besni jo poetiniai veikalai yra 
išversti į lietuvių kalbą.

Šių sukaktuvių proga Vy
tauto Didžiojo universiteto te
ologijos filosofijos fakultetas 
jam suteikė garbės daktaro 
titulą. Tsb.
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DAGUMAS:
Papurusi galvelė, naivios, ne

kaltos akelčs, kūdikio ypa
tybė sufžavčti kiek vieną j j pa
mačiusį pąųgėjds Vaikutis 
teikia džiaugsmu kiekvienam. 
Kūdikio tyras, nekaltas džiaug
smas kam gailėtų būti nemie
las? If nfekaš nesistebi, kuo
met pamato ir labai didelę po
nią žavintis kur be priežiūros 
stovinčią fotfeimiuojū žmogumi, 
gal pašalk* tvarkytoju, o tuo 
tarpti neišpažjstančid pirmųjų 
tėvų nuodėmės ir visai pesiVar* 
žant nepridengtu kūneliu. Kū
dikio motina, nežiūrint kokio, 
— turtingo šilkuos čiuŽan'čio, 
ar skarmaluos fsiipto, vienodai 
trokšta savo atžalėlėms .Visu* 
keriopos laimės, pasisekimo gy
venime* daugybės draugų. Są
moningai it tik instikto Veda
mos stengiasi kvėpti mažutė
liams savo troškimus. Tik, de
ja, dauguma nepagalvoja kokiu 
laiku tai butų geriausia atsiek
ti. Laukiama vis patogesnio lai
ko vaikui nurodymams duoti. 
Taip mums lukurfuojant, musų 
brangučiai kai karų if labai 
pradeda įkyrėti. O tai dėl sto
kos mandagumo.

i “Vaikuti* buk mandagus!’*
Mandagumas. Gal būt, įvai- 

• riar Ir šfš žodelis suprantamas. 
T|k, manau, neperdėsiu pasa
kius, kad kiekviena’ ir muš 
trokštame savo kūdikius maty
tį gražiai elgiantis, širdį kute
na girdimi pasigrožėjimo’ žo-

)(džiar apie* ’juos. Ir -kuri»iŠ; mus, |žiau.»,. butų ir ,tokįų ■ žmonelių, 
vykdama į svečius, nesakome: 
Vaikuti, svečiuose buk manda
gus, nebėgiok po visus kamba
rius, neliesk ten esamų daiktų, 
nesikišk į suaugusių kalbas.
Bloga, šitą kalbame tik į sve
čius vykdamos, arba svečių 
laukdamos. Nestebėtina taigi, 
kad ką ir labai svarbaus su pa
žįstamais šnekant sučirškia mu
sų mažutėlis ar mažutėlė savo 
skambančiu balseliu ir kad pra
dės kalbamą dalyką savotiškai 
aiškWD Viši turi nutilti ir 
klausyti, o vaikutis vienas pats 
likęs dėmesio centru pasijunta 
dievuku, savymeilė jame prade
da teisti. Šaknis. O tas žalinga 
jo tolimesniam gyvenimui. Ir 
labai blogai, kuomet tėvai jo 
akyse saVo sunauš ar dukros 
protu didžiuojasi. Turime ser
gėti juos nuo to. Tuojau, iš kū
dikystės dienų. Europoj gal būt 
perdaug šiuo klausimu rūpina
masi, perdaug kai kurie jų dre
siruoja savo vaikučius. Jie pra
kalbinus vyresniems ir tuojau 
atsistoja, visada pasirengę su 
patarnavimu, ir niekad savo 
tėvams nepasipriešins. Nepa-* 
reikš tokie vaikai it draug su prie tolimesnio darbo. Niekuo- 
jais apkalbamiems dalykams met nepalik nosinėlės virtuvėj 
savo nuomonės. Gal butų per- .ant stak> ir nelaikyk rankoje— 
daug mums to siekti. Bet visos 
sutiksime, kaip gražu yra gir
dėti vaikutį pasakant saVo tė
veliams labą naktį einant gul
ti, ir atsikėlus — labą rytą.
Tiesa, pds muš dauguma vaikų 
gula’ dar tėvui neatėjus iš dar
bo, ir keliasi jau jam išėjus. 
Dėl to motina* daugumoj atve
jų, visą laiką sū jais, Jos ran
kose lt toUmėšrtis vaikų auklė* 
j imas. Kaip kiekvienas darbas 
staiga neatliekamas, taip kū
dikiui įskiepyti šiek tiek man
dagumo reikalinga ypatingoji 
daug laiko.

Mandagus žmogus bus tik 
tas, kuriam motina bus nuro* 
džiusi to taisykles ir jas jame 
įauginusi.’ 0 jos tokiom papras
tos, taip labai kiekvienam su
prantamos, Tas turės laimę ir 
žmonių meilę, kuris bus išmo
kytas nepertraukti kitiems kal-

i/SECTION '
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bos, mandagiai į klausimus at
sakyti; kuriam bus įskiepyta 
pagarba už jį vyresniems, ku
ris nematys skirtumo tarp žmo
nių luomo, o apie visus jam bus 
įkvėpta graži mintis ir meilė.

“Nesavas”
Priešingai* jei žmogui kitu

Ką Motery s
* ' • ■ 2.^ ' . J

Rašo V. Byanskiėnė

Daugiau, kaip 20,000 Illinois 
(valstijos moterų, kurios negalė* 
jo dėl vienos ar kitos priežas-A * * JVA AVIVU ( v y '

atžvilgiu ir pasiseks išeiti į gy- ties eiti pas privatų gydytoją 
Venimo paviršių, jei jis if ūŽ- i klausti patarimo* gydytis, arba 
ims Visuomenėj žymesnę vielą, Ip^ gimdymų reikalais, — ga- 

be paprastų būtinų1 vo finansinę, moralę pašalpą ar* 
ba medikalę priežiūrą nuo ph- 

i vyždingos grupės moterų, ku- 
yra sUsiorganfeavusios j

• taip vadinamą “Birth Control 
Leagne.” \

Ši grupė ipoterų yra nū’sis'tį- 
.čiūsi išinokytį visas- bemoksles 
if neturtibgaš btiftas, kaip ir 
kada konftoknoti savo' šeimos 
didumą', ypatingai, kada šeimoj 
nėra pinigų* tinkamai prižiūrėti 
,ir išauklėti tuos vaikus, kurie 
j‘au gimė. Motinoms yra duoda- 
'mos; sveikatos pamokos^ kaip 
užlaikyti savo ir Vaikų sveika* 
tą<

ši organizacija taip pat su
teikia medikalę priežiūrą ne
turtingoms motinoms, kurios 
negali nusisamdyti privatų gy
dytoją dėl prieš-gimdymo prie
žiūros.

Iš 2-,065 moterų, kurioms pa- 
gęl’ba buvo suei’kta pereitais 
metais, 1,767 sakė, kad ekono* 
minė šeimos padėtis privedė jas 
ieškoti pašelpos .dykai.
.. . '■ i.z>>i . I.‘< *' ■ '.[ ■. ■ , .'„,t •

Daugiau kaipr 77% visų šios 
draugijos prižiūrėtų moterų, 
buvo Amerikoj gimusios, 16% 
iš ateivių moterų, ir 6% juodu- 
kių. ĮdofriU, — sako viena gar
si redaktorė,—kad 23% tų mo
terų buvo katalikų tikybos. < 

■ a S .
ši draugija Chicagoje užlai

ko 5 didelius medikalius cent- 
jrus — 203 N. Waba'sh, 193.8 
W. Chicago avė., 734 W. 47th 
!st., 3500 Douglas Blvd. ir Ma- 
>ry Grane vaikų darželis,prie 
&f8; Gi'lpM1 Be vifŠminė- 
Įtų eentįrų, ši draugija jau turi 
4 centrui Šate Ghteages < po vie- 
ną Kvabstone,- ©ovcrnefs? G rovė, 
Šoūth Ckteago' ir Chicago; Hei- 
Įgbišp, Dar įteri; panašius centrus 
(įsiteigti visuose Illinois valstijos 
miestuose.

Tie centrai yra užlaikomi lė
nomis, kurias ši energingą gru
pė moterų surenka įvairiais bu
dais -— aukomis, parengimais, 
arbatėlėmis ir t.t.- Beveik visos 

..moterys, kurios priklauso prie 
^įos Lygos, aukoja savo laiką 
ir darbą ir susideda iš turtin
gesnės Chicagoje gyvenančios 
'kliasoš moterų. Šiės organižaci- 
još didelė darbuotė praeity ir 
'pasiryžimas vis daugiau nu-
* veikti ateity turėtų būti netik 
pavyzdis, bet ir inspiracija mu
sų Chicagos moterims nuveikti 
ką nors panašaus Chicagos lie- 
'tųVių visuomenes naudai.

šios “Birth Control League” 
' ųrganizaci jos dabar t i r. ė pirmi
ninke yra p. Benjamin Carpen- 
tėf, o direktorių sąrašas ąusi- 
4ėda iš svarbių vyrų ir moterų 
'Chicagoje. SaVo medicinos pa
tarimų kOmisijĮoj ši pagarsėjusį 
draugija turi seįityhis garsius 
Chicagos gydytojus, kurie yra 
pasižymėję moterų ligų ir gim
dymo srityse.

— tačiau, 
įpročių, jis jaušis nesavas. Pirk
sią toks žmogus sau mandagu
mo vadovę^ studijuos jį, bet 

■gi kitiems jis liks tik pašaipa.: 
'žmogus iŠ Vadovėlio besimoky* 
damas mandagumo nepasislėps 
su tuo.- Jfis žinomas tipas besi
varžantis Witiewno 
beabejodamas* fcad tik netapsi* 
Įlenkti prie stalo Su valgio .tąį* 
sykiėmis it panašiai. 6 tuo tat* 

■pu jei jį molina butų išmokiusi 
pavalgius pirmam nesikelti nuio. 
(stalo, arba valgyti neskubant, 
nerankiojant gerųjų kąsnelių,- 
nečiauškėti lūpomis; kad butų 
išmokinusi kitiems nepertrauk-' 
ti kalbos, vyresniamjam užleisti 

1 sėdynę ir įteikusi Supratimą 
apie visa tai, kas sveikam pro* 
tui atrodo gražu ir kokius pa* 
čios norėtume matyti vaikuos^ 

tuomet gal mažiau butų ir 
'tokių asmenų, kurie išmokę 
• apsirūpinti save kasdieniniais 
i reikalais drąsiai kritikuoja š'a’i 
■vo tėvus, ners patys labai toli 
'iki to darbo atlikimo. Gal ma*

> kurie pratę matyti save visuf 
i ir visame tam tikrais viešpa* 
| cinkais, kurie per jėgą sprau
džiasi pirmon vieton. Taip, mu- 
Isų motinų kaltė,- jei kai kas 
i mums nepatinka. Mes nesiru* 
i piname, arba, labai maža rupi* 
narnės kuo užaugs musų ys* 
jčiaus vaisius. Pamažu, nežy
miai, pradėkime savo kūdikių 
auklėjimą kreipti kiton pusėn, 
jėi tai netinkamai buvo daro
ma, Vaikas būtinai reikalingas 
ilgo* nenūiitet^mo mtteų pustei 
■bėjinte jam.: TėUėjąuČM .$$> <Jiū 
dėlės dfesurbs, tenebėgą jte W 
feiViū* bet dvaUgižįosJ motinos 
: pastabos neiŠVėrtgiaiihos jo pa
ties gėfOVėi.: •*»<<

Plovimas Ranką
.g 4 I Al. ' .U f f ■ IV

Būtinai nuplauk rankas pirm 
negu pradėsi bile kokį darbą 

i dirbtuvėje. Taipgi . neužmiršk 
įįŠvalyti nagus*, nes tai bakterk 
jų lizdas. Jeigu ’ rankos aplips 
tešla arba apkibs taukais arba 
kitokiais nešvarumais, tai ne* 
užmiršk pirma nuplauti rankas 
muilu ir vandeniu, ė paskui eik

tas ne tik nėsanitariška, bet 
■tankiai užkrečia ligomis. Atsi
mink belaižyti pirštų arba juos 
šluostyti j abrūselį, nežiūrint 
kaip skanus nebūtų kepsnis 
arba pyragas.

Niekuomet nemėgink iš šauk
što’, kuriuo rtjaišai ką nors, pa-: 
dėk mišinį į mežesnį šaukštu-* 

(ką ir ragauk iš jbį o1 paraga- 
fvus padėk į šalį. Neragauk iš 
indo, kur kas kitas gėrė, ir ne
laižyk peilio, pirm nuplauk) Ne-, 
pusk aūt valgių, norint juos at
šaldyti1;- geriau* duok jiems lai
ko atšalti. Nekosėk ir nespiau- 
dyk — ir nosį nešluostyk arti 
prie maisto. Abeliiai, buk ant' 
kiek galima švari ir laikykis 
nuošaliai. Turėk švarias rankas 
ir švarų rūbą. Buk liuosa' ir 
linksma; "ir valgis, kurį, paga
minsi, bus geresnis, skanesnis 
ir sveikesnis. —M. B-ė.

4)

Vaikas
I Ražo L. NARMONTAITĖ

4.—j,'..ė*

Mokykla Bukim 
Gražios

Rašo Madame X.
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M AIST AS
Veda Dora Vilkierifc

Vasarinį stovyklos 
(camps) ir mokyklos

Mokyklos terminas jau pasi
baigė ir vaikai džiaugiasi, kad 
nereikės ilgiau prisilaikyti dis
ciplinos. Pef keletą dienų .arba 
savaičių jie “daužysis” naudo
dami savo ląišyę. ‘

Bet, nęųzilgb vaikam atosto
gos nusibos. Jie pašigęs. veik
lumo ir planuoto darbo, prie 
kurio jie priprato mokykloj, jie 
nežino, ką. daryti su sūvo lai
ku. Eikvojasi jų energija, jų 
jėgos ir ambicijos.

Dėl toz, apsimoka siųsti vai
kus į vasarinės stovyklas 
(eamps). Ten jie išmoksta daug 
dalykų, kuriuos negalima mo
kyti reguliariškuose mokyklo
se, nes aplinkybės yra kitokios 
ir mokyklose laiko trūkstą.

Pirmiausiai, stovyklose daug 
i daugiau, laiko yra praleidžiama 
sportui. Vaikai lošia bolę ir ki
tus žaismus po pasit.kima prie-’ 
žiūra tyram ore, lauke, tolį’nuo 
miesto dulkių įr durnų.

Paskui, jie įgyja patyrimo, 
.žmoniškai ir draugiškai elgtis, 
nęs dieną ir '^aktį jie su tais 
pačiais vaikais gyvena ir nega
li bėgti kas. minutę pasiskųsti 
motinai. Vaikai yra kitų vaikų 
'aršiausi kritikai.
Į Toliau, ^|^i išmoksta viso
kių rankdarbių, kai^ audimo su 
nendrėm ir šiaudais, lipdymo iš 
molio, piešimo, ir taip toliau. 
Vaikai mėgstą šitokius darbus 
'if džiaugiUsį,’ ’ l^ad jiė gali; tiek 
daug laiko taip praleisti.- 
• Reguliariškdse mokyklose jie 
praleidžia visai trumpą laiką Ši
tame mokslo ■ skyriuje.’ Vaika's krypsta į pavojingus kelius.

i • ■ .. .

• Plaukų priežiūra
Stropiai prižiūrėti plaukai 

papuošia moters ar merginos 
veidą daugiau', negu mikliai nu* 
tepti veidai. Todėl tegul nėi vie
na musų skaitytoja niekuomet 
neapleidžia savo plaukų.

Plaukus reikia plauti nereČiau 
kaip kas dvi savaitės. Nesvar
bu, ar juos plaus grožio salio-

: parvažiuoja namo iš stovyklos 
džiaugsmingas, j et jis parveža 
krepšį ar kitokį dalyką, kurį 
padarė savo, rankutėmis.

f Vaikai išmoksta naujų dainų 
ir žaismių, randa naujų drau
gų, skaito naujas knygas ir 
girdi naujas pasakas.

Bendrai kalbant, vaikams va
sara nenuribosta’, laikas neeik* 
vejamas, nelaksto jie po gat* 
Ves, bet praleidžia vasarą nau
dingai ir linksmai. Jie grįžta 
namo sveikesni ir linksmesni 
vaikai. x

tokestis šitokiose stovyklose 
(eamps) yra prieinama. Taipgi 
yra ir tam tikrų organizacijų 
stovyklos, kurios priima dalį 
vaikų ųž dyką.

Jeigu tęvai nenori arba nega
li siųsti vaikų į stovyklas, tai ,n'® tar nam^e* *^e^uv^as netur* 
yra tam tikros vasarinės klia* už išplovimą,
sos. Praeityje jas turėdavo ir 
viešos mokyklos. (ViėŠOš Mo
kyklos vasarinės kliasos yra 
.duodamos tiktai tiems moki
niams, kurie neišdavė egzami
nus arba kurie nori greičiau 
pabaigti mokyklą).

Šiais laikais speci'a'lės mokyk* 
los yra laikomos parkučiuose ir 
privatiškose įstaigose. Jose mo
kina neformališkai, discipliua 
'neaštri įr vaikai išsirenka tą 
mokslo dalį; .^urį jiems įdomi, 
kąip ,pięšįipUb af^a šokimą, ir 
taip toliau. • , ;

Svarbiausias dalykas apie va
sarinės mokyklas yra tas, kad 
vaikai patys nori lankyti ir ne
reikia- jų versti. Vaikai lieka

.linksmi ir sveiki. Jie nelaksto 
į po gatves, ir praleidžia savo 
jaunas dienas naudingai, neiš-

MADŲ
Patarimai

r Raudona’ su balta yra nau
jausia spalvų kombinacija, ku
ri labai tinka jaunoms mergai
tėms.

Paryžiet® saiko kad:
Trumpos vakarinės suknios 

dabar labai madoj (jos gali būt 
.nuo 6 iki 12 colių nuo žemės). 
Kadangi šios rųšies vakarinės 
suknios labai plačios ir. trum- 
pos, _ madų* patarėjai perspė
ja sunkesnes moterie jų nene
šioti. Bet jaunai ar plonai mo
teriškei šitokia suknia ideališ
ka baliams.- ’ v

(H/

Naujos vasarinės sporto suk
nios yra' trumpos ir plačios dėl 
patogumo žaidimui.

—o—
Šią vasarą naujausi batukai 

yra nepaprastai vėsus todėl, kad 
Ijie turi- atvirus kulnus ir pirš
tus. Jie gražus todėl, kad šie- 

;met batukai yra padaryti iš 
į gražiausios margos medžiagos, 
jšte margos medžiagos batukai 
; labai tinka prie tamsios spalvos 
ĮsUkMų — arba prie baltos, bet 
Įjuos taip pat galima dėvėti 
kartu su margomis Sukniomis.

• Be naujų margų’ batukų, 
krautuvės pilnos batų, kurių 
įvairios spalvos tinka prie viso
kių kostiumų.

tą galima atlikti ir namie. Iš
plovimas neužims daug laiko ir 
atneš geriausius rezultatus, jei
gu darysit štai ką:

Pirmiausia iššukuoki! plau
kus su švariom šukom, šukuo
ki! gan tvirtai, šukos atliuosuoš 
pleiskanas ir išvalys nešvaru
mus. šukas galit apdengti vata 
Hr po kiekvieno iššukavimo nu- 
iimti ir vėl naują vatą uždėti, 
šūkiiokit tvirtai, bet nesužeiS- 
kit odos-. Netrinkit galvos šu 
muilU, bėt supiaustykit muilą 

■j mažuš šmotukus,- arba nu-; 
skūskit muilą su peiliu ir iŠ- 
taTpirikit pirmiau karštame 
vandenyje. Su tuo muilu iš
plauki t plaukus gerai, bent 3-4 
vandenyse, f paskutinę vandenį 
įSpauskit vienos citrinos sunką. 
Kai kas vartoja actą^ bet citri
na yra' švelnesnė ir todėl daž
niau rekomenduojama. Išdžio- 
Vinklt plaukus su rupiu abru- 
stf (turkish towel), bet netrin
kit smarkiai. Po to, iššukuokit 
gerai; ir taip be paliovos, kas
dien šnkuokit plaukus sū šepe
čiu.- Plaukai blizgės ir visuomet 
bus švelnus ir nesustos augę.

(Birželio 24 dieną pakalbėsi
me apie tai, kaip reikia apsau
goti1 plaukus nuo saulės spindu
lių}.

šaltakošeiš 
Aviečių

(Saldyta Refrigera toryje)
1.1.1^111. . ....W...... ..............«

1 puodukas pieno? išr kbno (cob-
densed milk) ' ' f

% puoduko vandens
2 puoduku aviečių (sutrhikit- su 

šaukštu)
2 šaukštu čitririų sunkėk

( Vi. puoduko sUplAktOs Saldžios 
grietinės

SųipaiŠyki-t pieną su vandeniu. 
Pridėkit sutrintas avietes if Citrinų 
sūrtką: Padėkit į I'edaun^ iki atšalk. 
Išplakit gtfietfrtę, bėt nėpcrddug 
tirštą ir pridėkit prie nSišitiio* Supil- 
kit į refrigeratory besirandantį' in
dą, kuriame, šaldoma vanduo. Kai 
mišinys bUs pusiau sušalęs, išimkit 
viską. Padėkit į kitą indą ir gerai 
'išplakit. Supilkit atgal ir duokit su
šalti. Paduoki! štATAn, phdaMnkit su 
avietėm. *.
Ta pati šalt'košė Stišaldyia ranki

niame Inde.
3 puodukai sutrintų aviečių 
Cukraus pagal skonį
1 blėkinė pasaldyto pieno' (ebnd. 

milk)
1 puodukas netirštos grietinės
U/2 puoduko vandens
Paimkit sutriktas aViėtes,- api- 

barstykit cukrum ir duokit pasto
vėti iki cukrus ištirps. Sumaišykit 
pieną, grietinę ir vandenį. Pridėkit 
avietes. Sdpilkit į 2 kvortų laldytu- 
vą. Apdėkit ledu ir druska; tegul 
pastovi 1% valandos ar ilgiau. Pa
darysit l'Mi kvortos šaitkoščs.

Citrinos arba vaisių 
šaltakošė

1 kvorta pieno
1 šaukštas paprastos želatinos
1 % pučduko čUktaus

j .puoduko citrinų sunkas
Sudekit želatiną ir 1 puoduką 

pieno ir palaikykit ant karšto ver
dančio vandens iki želatiną ištirps. 
Pa'rtiatŠVkit. Pripitkit likusį pieną. 
Sumaišykit citrinos SuAktį su cuk
rui*), išlengvo supilkit į pieną ir pa
dėkit, kad sušaltą, refrklžeratoryj 
arba i. rankinį šaldymo indą.

Vaišine? šaTfaKošei Vaftoklt % 
puoduko citrini# surtkos ,o prieš 
dėsiant sušalti, pridėkit kokių norit 
sutrintų vaisių, pineapple, vyšnių 
ir tt. Grandžių šaltakošei, vartoki t 
1/4- puoduko citrinų st^kos if ’/2 
pūodUko o raudžių sunkos.

Dabar kaip tik tinkamas laikas 
valgyti šaltbarŠčius. Jei norit suži
noti kaip reikia škaiiiiis' šaitbarš- 
čiu's jirirėhgti, tai prašykit rtiufis, 
O mės idčsbAe rėęėptą į sekamą 
Moterų Skyriaus laidą, birželio, 24 
dieną.

Mėgsta Lavai Apkloti Kapa

[ Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu- ‘ 
viai įgyja naudingąf 
žinių ir gerų pamo
kinimą.

<■.... ... . I. , .m./

KrautuVėSe vis daugiau ma
tyt tamsios medžiagos “ensem- 
blių” arba 'suknios su ^ilgais 
paltais iš tos pačios plonos me
džiagos. Viši’ tikrina,, kad tam
sus drabužiai vasarai praktiš* 
kesni, todėl, kad jie taip greit 
neparodo tą“-' nuvytusį” efektą, 
kaip šviesus drabužiai;

Medžiagos, kurios dažniausiai 
naudojamės yrU: ehiffon, Šilko 
ir plono crepe. Spalvos dažniau* Lgų norį visuomet gfėžiai’ atro- 
siai naudojamos yra juoda’, ’ dyti, korsetas yra labiau feika- 
tamsiai mmėlyna ir ruda, Mar- lingas vasarą1, todėl; kad; yasa- 
gos* mėdŽ-agOš taip pat yta fa-'^riniai* dfahūįlai parodo figūrą 
bai populiafioG.- - 

—0-

Turbut svarbiausią reikmenis 
kiekvienai moterei yra geras 
korsetas, nors mes vasaros me
tu dažnai pamanėm, kad! per-

)kašta korsetą nešioti.. Bet*, jei-

ida-ugį-au, negu žieminės suknios.
!Jėigil’ nusiteksi vi'eną iš tų

Baltos lininės dfbtės paltai uau^ vasarinčs ^'W<>S kor- 
trumpom rankovėm arba se^’ tai pamatysi, kad' jie la- 

u’rba trumpi žaketui buš d'ėVi- bai včs^s ,ir nepndūbdą tiek ši-' 
mi ant šilkinių tuknių vasaros ^umos* J<aip manot, 
metu. Baltos skrybe.ės iįšj lipo Nauji vasariniai korsetai yra 
arbą (p:Q’uę} drobes yfą nėšib* padaryti iš p’bnos balistinės me- 
jama' kartu šu viršmi-netais pal- ■ džiagos — voile ir net, o šonai 

padaryti iš “elastic wcbbing,” 
kuris pilnai prilaiko figūrą. Miestas ir valstija

CROCHETED SQUARE P ATT E RN 1511
No. 1551 — Jeigu nusimegsite ją iš plonų siūlų, fai ji iš- 

.rodys taip plonute kap vortinkliai. Apačioj galit pakloti mė
lyno, r ūžavo arba žalio šilko šmotą.

SU

metu. Baltos skrybe.es i^j lipo

naujienos needlegraft dėpt.,
1739 Šo. Ftalsted St., Chicago, III.

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti inan Pavyzdi N(X .......

Vardas ir pavarde .i.

tais. «
—o—

Adresas

skrybe.es


; V"-V -
* '

Diena Iš Dienos

— ———----------------------------------  ------—-——-
.... . ■ 1 -t '    1 ■. "v/-' .

MOTERŲ SKYRIUS
• ---------------- -------------------- ■> ------------------- --

Laukia , vestuvių varpų 
suskambant ,

šeštadienį, birželio 19 d. lau
kia vestuvių varpų suskam
bant p. P. Laukis, gyv. 831 
W. 33-čią gatvėj ir p. E. Dau- 
neris, gyv. 3360 So. Emerald 
avenue. , .

Kas bus jų mylimosios ne
pavyko riė.pro rakto skylutę 
nugirsti.

Prata-

* L

Jaunasis Pratapas 
nupirko naujų 
automobili

Patirta, kad jaunasis
pas, pp. Mato ir Marijonos 
Pratapų, gyv. 2523 W. 45th PI. 
sūnūs užsisakė naują Buick. 
Senąjį DeSoto, kurį buvo ga
vęs dovanomis nuo tėvų, nors 
ir geras ir galėjo dar daug va
žinėti, žada leisti senatvės po
ilsiui.

Rep. x-y.

Florence Nightingale

44, su

su Ber-

su Vir

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Joseph Paulauskas,
Anna Lauba, 47

. ^Gustav Kotras, 22,
tHa Olson, 20

Jchn Gracious, 26,
ginia Niekus, 19

John Stein, 62, su Annie
Stokes, 56 ’’x

Dominick Ulbas, 23, su Nel-
lie Meilūnas, 22

Charles Verschoore, 26,
Margaret Greviskes, 21

Anthony Yonaitis, , 24,
Rose Galos, 21

Anthony Butkus, 22,
Lapinską, 21

Theodore Janofvvicz,
Angeline Gardas, 22

Phillip Campagna; 22, su
na Levas, 23

Mikolas Narkus, 49,
phania Narkis, 38

George Sullivan, 33,
ra Klavas, 26

Pat riek Fitzgerald,
Ann Klouda, 24

šų

su

su

24

su

su

Eva

su

An-

Ste-

Cla-

22, su

Chicagos pramogų 
komisija protestuoja 
prieš tarnautojų 
mažinimą

Chicagos pramogų komisija 
patyrusi, kad norima žymiai 
sumažinti WPA darbininkų ir 
tarnautoj ų skaičių, pasiuntė 
nacionaliam direktoriui Harry 
Hopkins motyvuotą protestą.

Buvo nusistatymas suma
žinti apie 62% tarnautojų skai
čiaus, kas reikštų, kad prie 
tos komisijos dirbančių 3,100 
patyrusių tarnautojų, netektų 
darbu.

Iš 38 valstijų Chicagos 
gyventojų skaičius 
didžiausias

Iš 38 Suv. Valstijų Chicagos 
miesto gyventojų skaičius yra 
didžiausias. Devynios valstijos 
turi daugiau negu Chicagos 
miestas, - būtent: Caifornia, 
Massachusetts, Miėhigan, Mįs- 
souri, New Jersey, New York, 
Ohio, Pennsylvania ir Texas. 
šių. metų sausio 1 dieną, Cbi- 
caga turėjo 701,700 daugiau 
negu visa Wisconsin valstija; 
1,066,700 daugiau negu Iowa; 
974,700 negu Minnesota ir 726,- 
700 negu* Kentucky.

Sp..

Norėdami parduoti arba pirkti 
real estate kreipkitės j mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

NAUJIENOS, Chicago, III.
......................... .„.i ir ........ ... ..... .....................

naujas- supratimas ir įrengimas 
ligonių patarnavime. • Florence 
Nightingale praktiškai įrod^,’ 
Kad ligoniams reikia tyro oro, 
švarumo ir sąmoningo patarna
vimo. ': „ ■

Ji suteikė mums modernišką, 
išmokytą slaugę. Šjaugių profe
siją pastatė ant aukšto profesi
jos laipsnio, kaipo dalį medici-. 
nęs mokslo. ,

šiandieninės ligoninės yra

, Stiklinės prieskoniams sudėti 
3 košimui sietai

‘ Putėms nuimti šaukštas 
Kiaušiniams plakti. šakutė,

1-Miltams sijoti sietas 
Virtuvėje geriausia dėvėti

Ketvirtadienis, birž. 17, ’87
ba žiurstą, kuris apdengia visą 
suknelę. Taip bus patogiau ir 
sarųtariškiau. Turėk parankioj 
vietoj ahriisėlius ir skuduriuką 
indams nuo pečiaus nukelti. 
Sutaupysi laiko ir apsisaugosi

M. Be.

MADOS
—-      .....................—  1 «

paprastą, skalbiamą suknelę ar- nuo sūsižėidimo

“Kankynių Demonas.”
Kas kita su vietiniais kariuo-' 

je, Italijoje, gegužės menės vadais. Jie šėlo iš piktu-
Jie jrkeikT jT'^r Jų |be ^erniško slaugymo ligoni-. 

- - - ■ - - c nes butų neįmanomos.
Josios /pats vardas pasiliko 

amžinų simboliu. Toji likt’ą’ma; 
kurią ji nešėsi .per Scutari li
goninę, šviesiai dega rąnkose 
mokytų slaugių, J , f ■

XDr. Jųlianųą^Baltrušaitienė.
. , —i..

: ■ ■ ; ■ ■A. . •■ ■; .-i- ■

Kokie Indai 
Reikalingi 
Virtuvėje,

Vandeniui virti indas
Dvigubas puodas (double 

boiler) . , ;
Katilas sutinimui mešos
Skaurados .(keturios)

r Pudingui indas \ ...
5 bliuda'i .
Duonai , kepti blėtinė,

, Blėtines keksams kepti
Kavos puodas
Arbatai -inbrikas ir puodas
Mėsai kapoti prietaisas 
Druskai medinis indas 
Miltams indas * 
Cukrui indas
šaukštai, medinis ir blekinis 
Peiliai duonai ir bulvėms 

lupti peiliukas : t
■\ Citrinai spausti stiklas

Lentelė piaustymul

- LORENCE Nightin-
.gale gimė Florencijo-

Ifflfi 15 d., 1820* m. Slau- mo» jiems, ji buvo kankynių de- 'ir • • 1 • 1 . "r • I
gyti ligonius išmoko 

“Protestonų Dekonesių Institu
te,” CarserAverte, prie Reino u- 
pės. Ją pakvietė važiuoti į Kry
mo karo ligoninę' sekretųrius 
Sidney Herbert. Ji mirė Londo
ne rugpiučio 15 d., 1910 m. Kū
nas palaidotas netoli Smoley, 
Anglijoje. Nors valdžia teikė 
Węstminister Abbey grabvietę, 
bet šeima palaidojo ją šalę tė
vų. ’ ’ • ' ' f-

oOo
Laike Krymo karo, 1854 m. 

atkeliavo iš Anglijos į kareivių 
ligoninę Scutari, priemiestyje 
Konstantinopoliaus, Turkijoje, 
Florence Nightingale su trisde- 
dešimt aštuoniom moterim, pra
mok y tom slaugyti.

šitos slaugės atrado Turkijos 
kareivių stovykloje, perkeistoje 
į karo ligoninę, keturis tūks
tančius sužeistų arba cholera 
besergančių kareivių.

Toji ligoninė arba stovykla 
buvo pastatyta aprūpinimui 
vieno tūkstančio kareivių, tad 
galima suprasti, kokis susigrū
dimas <ten buvo. Sudėjus love
les gretimai, butų keturių ang
liškų mylių ilgumo eilė. Tos 
trisdešimt •' aštuonios slaugės 
turėjo aprūpinti visus Igonius.

Ligonius ir sužeistuosius at
gabendavo per Juodąją Jurą 
laivais. .Tik pasiekus ligoninę 
jiems būdavo suteikta pirmoji 
medikalė pagalba. Iš karo lau
ko iki Scutari kelionėje jie iš
būdavo dvi savaites laiko. Tais 
laivais neatgabendavo nei ap
daro, nei maisto; patys ligo
niai ir sužeistieji gulėdavo nu
driskusiose uniformose, nepęr- 
engti; juos suversdavo į ligoni
nę krūvomis ir palikdavo—daž
niausia mirti. . <

...“Maras, Pavietrė Siaultė.”
• Jų uniformos buvo suskretę 
krauju ir visokiais nešvarumais 
iki tiek, kad negalima’ nei apra
šyti; ją kūnai buvo vienais kir-. 
minais apsidengę, ir tie . kirm- 
nai nukritę nuo jų laipiodavo 
grindimis ir sienomis šito pur
vino urvo, kur tik maras , ir pa
vietrė siautė.

Vienatinis padafas — buvo 
kietos lovelės iškeltos ant morų. 
Langai uždarinėti. Atviras ka
nalas buvo iškastas po grindi
mis. Grindys taip supuvę, kad 
nebuvo galima' jų išvalyti. Pa
klota stiprus canvas — audi
mas. Nebuvo nei .rankšluosčių, 
nei bliudų, nei peilių, nei šaku-y 
čių, nei vaistų, nei skalbyklos.

Tai į tokias apystovas pakliu
vo Flėrence Nightingale su sa
vo pagelbininkėmis. Matomai, 
ligonių priežiūra niekam nerū
pėjo. Tokia betvarkė /viešpata
vo, kad net išėjimo vietos ne
buvo parūpintos. Stųkavo šva
rumo, tvarkos ir autoriteto.

Kiemuose, prie ligoninės, gu
lėjo suverstos virtynės skrynių 
su reikmenimis. Dėlei stokos tų 
pą’čių reikmenų kentėjo ir mi
rė žmonės, kareiviai; bet tvir
tas kariuomenės regulų prisi
laikymas neleido atidarinėti tas 
skrynias,’pakol iš' atatinkamų 
viršininkų nebus leidimas.

Florence, nebodama jokių ka
riuomenės regulų, atidarinėjo 
skrynias, apvalė, išvėdino ligo
ninę, įtaisė skalbyklą. Net ir 
pastatydino naują ligoninę. Tei
kė patarnavimą sužeistiems ir 
mirštantiems.

Jie bučiavo josios šešėlį jai 
praeinant pro jų lovas. Nakti
mis nešdama liktarną, ji perei
davo’visas kamaras ir pagarbos 
balsai ją lydėjo.

mona's. < 
galvas atsišaukdavo į patį karo 
departamentą Londone, ir iš ten 
jos reikalavimus visuomet už
ganėdindavo ir josios autorite
tas stiprėjo. Ji pergalėjo visų 
valdininkėlių priešginystes. Ji 
iki aukščiausio laipsnio dėjo sa
vo jėgas, pasiaukodaųia slaugys 
mo gerovei. Ji sakydavo, kad 
josios darbu yra “pagelbėjimas 
ligoniams gyventi.” Tam tikslui 
viską teikė. - ‘

Po dviejų metų, 1856 m,,, ka
ras pasibaigė ir po keturių mė
nesių, kada jau '.ligoninę užda
rė, Florence Nightiiigale sugrį
žo į Angliją. •. >

Be jokių jos pastangų neuž
ilgo tapo įkurta slaugymo kur
sai, tai buvo tiesioginis rezulta
tas josios didžiojo darbo.

Sesers, motinos, : dukterys ir 
žmonos buvo girdėjusios apie 
darbą “ponios su likta^na?. Ja
jai ir josios ant greitųjų pra
mokytoms slaugėms visos bu
vo dėkingos už gyvybę jų bro
lių, tėvų, sūnų ir vyrų.

Fondai tuoj auš buvo sudary
ti ir slaugymo • mokyklos ati
dengtos. Prirengtos slaugyti 
slaugės nėpoilgam užėmė ligo
ninėse vietas. Taip ir prasidėjo

ešėsi: per Scutari Ii

KYLA'“"'RŪŠIES -^ PAVOJINGA
• Tiktai moksliškas paraištis tinkamai Jums | mus paraiščluL pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintaia pagal skirtingą kylos rušĮ 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo frankas. Ateikite pas
j VYRAS IR MpTER 
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

stikėjimu! > ■ . . •
Elastikinės pančiakop, diržai, bracep, 

pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki. i ' *

Specialistai Dirbtinų 
' - Kojų, Rankų, Diržų 
Visiem . Sudarkymam

PRIEINAMOS

Chicago Orthopėdic Co., 183 W» Lake St.
ARTI VRIE WĖLLS STREET > '

Balta ir spalvota maleva , 98c
Sienoms popiera,. visokia, , 5c 

rol.

79c
*1.85

Varnish removal, gal.

Grindų maleva, gal..

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

and Plumbing Suppliėš
1747 W. 47th St., Tel. Rnnlovnra ion

DIENOS | LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
< Greiti traukiniai prie pat laivų BREMĖN ir 

EUROPA Bremerhayene užtikrina patogią 
Kelionę j Katiną.

, Arba keliaukite populiariais ekspresiniais* laivais

. COLUMBUS

msisn • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

k Mes Jums pa gelbėsi m gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų . Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 ,W. RANDOLPUST., CHICAGO

D DIENAI
NUPIRKIT JAM :

BOSTON’S
f • I ■ I •

BETTER SHOES 
ir 

IŠŠAUKIT JO 
. .ŠYPSENĄ

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

$40,000 Liąuidation
New and Used Bldg. Materials

Nupirkti iš SAMUELIO L. WINTERNITZ, 
Licitatoriaus

Statybai Materiolas, Malevos, Atskiros Lentos, Stogam Padengimas, 
Asbestai, Asfalto Gontai, Plasterboard, Plieno Vielos, Geležinės Tvo
ros, Trokai, Trailers, “Saw Mill”, Guminės Dūdos, Fordson Trakto
riai, Phimberių Ręikmenos.

Pažiūrėkit į Tas Kainas
, . ' ... X 1

Nauji kedrų stulpai, šm. 10c 
Naujos Plastetbord, kvad. pėd. 2c 
Insuląting Board, kvad. p. l’/zc 
Naujos Wall Board kv. p. l’/jc 
Naujos 2x4’s .... 1000 pėdų $27 
Naujos 1” Lentos 1000 pėdų $27 
Naujas 2” stat. mat. 1000 p. $27 
Ger. naujos durys, viena $2.25 
2,000 rolių paderig. stogo, 
35-75-90 svarų rolės išdirbystės 
Barretts, Čarey, Bird’s ir 
visai naujos. / ,,, ,
90 s v. rot padeng. 108 
/ kvadr. pėdos ...............
75-sv. rol. padeng. 108 

kvadratinės pėdos 
35-sv. rol. padeng. 108

• kvad. pėdos ........  r. _. .
1,000 rolių Barrėts roofing 

felt 14 ir 15 sv. smaluota 
popiera, .-......... rolės $1.50

800 galionų malevos vartojimui 
, viduj ir lauke. '

$2.50 maleva .... . gal. $1.25
Geriausi Nauji Cviekai

‘ 100-sv. bačkelė .... . $3.00

$5
$1

4245

No. 4245 — Graži ir elegantiška 
išėjimui suknelė. Galit pasisiūti iš 
naujoviško rayon materiolo. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 16tai 
mierai reikia 3% yardų 39 colių 
platumo materiolo.

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-I 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-. 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

kitų

$1.60

$1.50

. 80c

Naujas Plywood, visokio 
didžio, kvad. pėda ... 3*/zc

Keaseby & Mattison asbesto 
back wall tile, išilgos ir skersos 
juostos. Visokio didžio ir spalvų, 
kaip už dyką.
Vonios geram stovy, viena 
Sinkos, įvairaus didžio, vien. 
Vartoti langų, rėmai (sash),

vienas ........,.......................   15c
Vartotos Durys :...... vien. 25c
Nauji Plieno rėm. $6 vertės, 

vienas .......... i... $1.75
Lath ..............,.... .j... ryšulys 12c
Pirm pirksiant bet kurį vartotą 
ar naują statybos materiolą, at- 
silankykįt ir apžiu rėkit 
platų pasirinkimą.

S. E. CORNER 22nd
V , ASHLAND.

Nash 4-dur»i Sedan .......
Diamond T Trokas ........
Lumber Trailers.... . vien.
Pielcms stalai ........... vien.

musų

ir

$60
$85
$25
$40

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

Čia J d ėdu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd; Nn , ,
Mieroi  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Visi tie materiolai turi būti tuojau parduoti. Pardavimas nuo 
8 ryto iki 5 po pietų. Tik už cash.

ATDARA NĖDĖLIOMIS VISĄ DIENA.

SOUTHEAST CORNER 
22nd and ASHLAND

t

sonsaa

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa
dos randasi
rųšies gėrimai: 
tinė, vynas, alus 
cigarai. Kurie 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit 
silankyt į mano 
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaite

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSIIEM BIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirąsti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ K,YLA f 
Užsisakykit -anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatėm bile kur 

• Chicagoje .
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia ■ 
'15% cars f.... ...................... $6.95
Pocahontas Mine RUn, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pąšaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
i Furnišių muveris, Taipgi pristatom 
anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, męs jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 Sd, Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILĄI IŠIMAMI $12
PALA GUI: PAGELBA..........  CEA

LIGONINĖJE ...............  vv
PALAGO PAGELBA SOft
' NAMIE už ....... ............
EKZAMINAVIMAS $4

OFISE —...A..... .................  I
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So.x Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
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

CONRAD
* FOTOGRAFAS

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

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

GERB. Naujienų t įkaityto
jo* ir skaitytoja! prašomi 
pirkinių reikalai* eiti j taa 
krautuve*, kurio* ikelbiaal 
Naujienoea, *
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Naujas išradimas, dėl tele
fono ir elektrikinės vėtyklės. 
Atrbdo paprastas, vienok tu
rintis taš APSAUGOS SAVY
BES tiems nemalonumams Su
stabdyti, dėl. kurių taip daž
nai pasireiškia namuose, raš
tinėse, koteliuose ir bankuose, 
J^Jbfonaitis Susidaužius.

Šio daikto iš'radėjės sako, 
kad dar niekur nėra pana
šaus. Jis jį pavėdino “TELE- 
FO SAFETY, t. y. telefono ap
sauga.

Prjtai’komas prie sienos, 
prie stalo, žodžiu', bile kur. 
Užtenka jį prisukti dviem 
šriubais ir laikysis. Beto, pri
taikinta milionų reikalavi
mams. Turi įvairiaspalvį nu- 
baigimą. Galima gauti telefo

Proga žyrhėsrtias 
vietas pamatyti

ChicagoS Apšvietos Taryba 
kartu su WPA laiks nuo laiko 
rengia speciAles ekskursijas į

1 rinktinas vietas apšvietos tiks
lu. Kam leidžia laiko aplinky-' 
bes, verta pasinaudoti ta pro
ga. Del smulkesnių informaci
jų bei specialių kliubų ekskur
sijų 'paskambinkite Calumet 
6841.
, Ateinančios savaitės progra
ma seka:

SekttiadiehĮ, birželio 20 d. 
Aplankymas , tos vietos, kur 
1893 metais būvo paroda; t. y. 
Jackšbn Parkų ir Ėoėehwaldo 
muzčjų, tiešenai athaujihtnš Ja
ponų budinkūs, darželius ir sa
los miškelį.

Stisiriilkti 3 v. p. p. JAckson 
Parke prie Stony Island RVe.

Antradienį, Birželio 22 d. 
Ekskursija j Chitagoš Uhiver- 
sitetų, Rockefellerio koplyčią, 
Ida’ Noyeš Hali ir International 
House. ‘ - L F* * ,

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
\ universiteto koplyčios.

Trečiadienį, birž. 23 dieną. 
Ekskursija į modernišką pieno 
apdirbimo Įmonę.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
1526 South State g.

Ketvirtadienį, birželio 24 d-i 
Vizitas | AtmouU Technologijos 
Institutą. Čia bus proga pama

SUSIRINKIMAI
Ilumboldt Park Lietuvių tblitikos Kliubo sUsiHrikiihaš įvyks 

birželio 17 d. 8 vai. vakaro Alitiira ŠiinOhs sVet., 1640 N. 
Hahcoek ši —Vaidyba.

Cicero Lietuvių KūltUrds draugijos pdšmetiriis šuširinkimas 
bus pėriktadierij, birželio iš d., LiUosybts svetainėje, 49th 
Ct. ir W. 14tb Ši; Vhtdžia 7:30 yakare. kairiai kviečiama 
!) r i ’> i ii t i, yra daug reikalų tariniui. —J. t Inikas, sek r.

šį pėnkUdlehĮ, birželio 1$, tferbiriinkų svėtatajė, ib413 So. 
idičhigAh AVedtle, |Vykš itiitibų ir braiigtjų SUšivienijimo 
sUšlrinkiUins. visi bariai ir hhrės aki'ank; kilę paskirtu 
laiku šiisirihkimah. —J* VafaRsRušitaš. rašt.

Tel. bOUlėvątd 4552

turkiškas, sieros IR ElEcTROS GYDYMAI 
ULTRA VIOLET IR SAULES SPINDULIŲ MASAŽAI 

ELEKTRQS V ANA IR .KAMBARYS $1.50 
* MOTERŲ DIENA UTABNiNKAIS.

1657 Wešt 45th St., Mnipaš S.,Paulina St 
Citi'CAGO, ILLINOIS.

’|'; r**'

no juodumo špalvoš, galima 
'gūųti Walhūt, Mahogany, 
. Oak, Cooper t)xidižėd ir t. t. 
ėadaryta\ » ŠALTAI VOLY- 
TO PLiĖNO, stiprus ir sau
gus. •

Tinka ir abieįų telefonų dy
džių styliams.’ Tinka š'enajarh 
statiniui tėlefonui ir naūjdjain 
French Cradle iypo telefonui. 
Ir visuomet atsako visiems 
patogumo reikalavimams. Ro
dos, kad jau toks daiktas tik
rai yH rėi’kalibgas višiį tėie- 
fohų kiašių vartotojams, kaip 
yra ir" Vidutinių ftariių, rašti
nių, restdurantų ir Kotelių 
bei bankų eTektrikihių vėtyk
lių (fan) vartotojams.

Kreipkitės Box J—1739 So. 
Halsted Street, ChicagO, III.

tyti inžinieryštes mokyklos bu* 
dii- . .. , ičiU

Susirinkti 2:30 v. p. p. ptie 
Armohr Institutd, 8300 Fėderal 
gt. Tą pačią dieną Meno Insti
tuto aplankymas. Programoje 
graikų menas.

Susirinkti 2:30 vai. p. p. Me
no Instituto koridoriuje.

Pehktadieni, birželio 25 d. 
Aplankymas negrų kulturoš įs
taigų. . : I'
- Susirinkti prie Hali Library, 
4$ ir Michigan avė.

• šeštadiėnį, birželio 25 dieną. 
Proga pamatyti populiariausius 
ChicRgos ekskursijų laivus, ap
lankymas prieplaukų ir kitų da
lykų. .

Susirinkti i 0 v. p. p. prie til
to MičBigan ir Wa‘ckeB tftdve.

Tą pačią dieną ekšktitsija į 
Jane Addahis namus kainiy- 
nineš įstaigas. Tai bus pinha 
proga pamatyti naiijtiš WPA 
statonius nAihtiš ir klVas apy
linkėse esančias garsenybės..

'SuslHhkti 2:30 V. jV« ii'45 
Vėriidh Park j?l„ 650 įletūbše.

ViSBs ekšktirsijos į^ykš ne
žiūrint koks bus oras. Šp.

Chicag()S Policijos 
Parengimas

Literos 4 ir 5 dienomis Co- 
miskey Pdrkose* p&skūi liepos 
11 d. WHgley Fieid jv^ks me
tinis Chicagos policijos p'aren- 

girnas’. Chicagos miesto ^yVbii- 
tojai turės progoj pamatyti fr 
susipažibti šii policijos bajėgd- 
mis ir j Oš darbais. Rengiamas 
didfeiiš' Mlbtibiš programas.

Pelnas nuo . šio pareligimo 
skiriamas policininkų našlių ir 
vaikų fondui. TikiettfS parda
vinėju tik policija.

Sp* .

Beįidraiikime Su 
Liėt Jauhijhd Kul
tūros Ratelio 
Natiais

jų tarpe skamba iieiuvįškoji 
sutartinį.

Apie Lietuvių jaunitno feait 
tuta Ratelį jau daug šykiį 
šbahdoje buvo rašyta. Tad dai
gelis bus skaitę ir apie jo gra
žią veiklą* Bei kidmėl dalyvau
ji ratelio, tt'arių Susirinkimuose 
ir pišliibOShiiiiniubše, tik tuo
met pilnai gali įsitikinti kalį) 
malonu ir gera bendrauti sh 
tuo jaunimu, kuriš tik bėšendi 
yra iš Lietuvos atvykęs.

Tisai jaunimas yra šusibux 
ręs į savy tą turelį dėl, lietuviš-; 
kos darbuotes, Narių tarpe vL< 
Šur ir visuomet skamba sava1 
lietuviška kalba, skamba gra- 
žids liaudies sutartinės, šokiai 
ir žaidimai. Jfendiiu tiems v4- 
šiėmS, kurie myli savo kalbą it} 
papročius. t

• . k • «'

Todėl visa lietuviškoji visuos 
menė yra kviečiama birželio 20 
dieną į didžiuli, linksmų ratelio 
pikniką, kuris įvyks Dambraus
ko Ukėje, Willow Springs, 111. 
BUs proga linksmai laiką pra
leisti ir pasidžiaugti žydinčiųja 
vasara. —Hriino.

Bandys įrodyti, kad 
skubus važiavimas 
neapsimoka

■H,- -<■ n i

ABinahėią savaitę įvyks įB- 
licijoš ręngiambš lehktybėš; 
tiksli? įrodyti; kad Ąkubėjiibds 
automdbiiiaiš neatsiekia tiks
lo.

Lenktynės įv yks pehfeidse 
gatVėse Vidbtibieščio krybtįmi. 
Važiuos bo du . amornobniU : 
viedaš važiįibš ktefe galint ^rbi- 
čiaii; 6. kitas bėddugiati kaip 
35 ihyliaš į vatandd, btišiUi- 
kydaihas višlį tbafikuš taisyk
lių. z .

istmhėš kttltOš 
tiriftėjiftib darbiis

■ šė’šUdiėiiį išydŽitiBJA šbįity- 
nioš įbotėryš ir dėslhitS ^yriį 
ChiįAgdš j bhiVeršitetp 
logijbs §tb<tenttį į Mėtebbfej 
m. .TėhAi jte .ta įib į&Ota 
kasMSmb wta bVdijbhų 
prieš istoi-ihei tiii'tbrai tibti.

r .i...i- ..

Persiskyrė. sų( šiuo pasaulių 
birželio 18 d., 1936 m., sulau
kęs 39 m., gimęs Kėdainių ap
skrity, Survišlgų par., vien- 
kifeHųo. .GVabęvo..

Paliko didfeliafab riųliudirnė 
du brdliiiš, Bronislovą ir Vla- 
dislėvĄ. dyi .bfolieiięs, ( StėllĄ 
ir Ąirttdnettb,. ir. jxį, fifeihįyMs įr 
gimihea;, o Lietuvoj Ųipųplę 
Ahąšta'žjiją, 14 btoliųs,,. Jųožšbų; 
Petrų,, ŠWtiĮ^Jbv4 ir Edvardą.

Liųdhaį. ktmihčirii MilšV sū
naus ir brplid btis laiko teps 
Šv; Mišios Sy. Kryžiaus baržįp'. 
bažnyčioje 18 <L birelio mite., 
1937 m. 7 Hl. W-

Kviečiame viktis giminės, 
drku&tis , ir .pažištariids atsi
lankyti i pūtealdaš.

.tav^, SOL jfe 
suhau, niekuomet neužmiršime. 
Td į&s milą heb.ešiigŪsi, Lėt 
mes ąnksęįaųs ar vėliaus . pas 
tave dtėišiikk. Lauk mūšų.

Nuii'tJidę liekinVe’:
Motina. Broliai ir Giminės.

NMJJIRNOS; ežieaM

jamUs t i, h.
IR J0 MtoĄk, buvusi DĄ1S 
Duke, Amerikos tabako 
“karaliaus” milijonų įpedi- 
dS, kiiridos sovietų poliėiju 
Maskvoje buvo areštavusi 
uz traukimą paveikslų prie 
Kremliatiš: koiifiškaiviisi Mi
mus, policija suimtuosius 
paleido. “PaVeiksluš trdūkti 
prie KrerfiliaUš yi?a griežtai 
uždrausta.

Atsidarė Vasaros 
maudymosi 
sezonas ■

Antradiehį atsidarė vasaros 
mdudymbsi sežonas dvidešimt 
kfeturios'e vietoje. Pastatyta ir 
gyvybės Sargai tarnybon. Di-

1 L' * K ♦

džiausios : Chičagdjė maudynės 
skaitosi Rogets Patk, prie 
Tpuhy ; Avev . Rainb6w, prie 
75-toS gąt. iF’fincky Ledge, prie 
79-tos gatvės,( ,

Liepos mėh'L 1 d.
budės 126 gyvybes 
per visą vasaros 
-24o:' -

K

sargyboje 
sargai, o 

sezoną
?■ /i

■ V

Skelbia kryžiaus 
karų T. I -----

Sifeirihkę Lpyola Uhivbršite- 
te 65,0 , katAiikįškų|iį kbfegijų 
Ir hiokyklų deiėg'AtAi htltarė 
Vėsti prbpagaiidą pblės ikbmu- 
hišthš tędtrhš. Tąs o kaip 
įr kryžiaus karas vyks dHmc: 
formoje visuose didžiuose 
Milb'šė,

OS 
ihie-

Vėi-Šim Pigi
,. . . t-r,7~:—'■—- .
^igiatišidi Šių sdvnitę 

birkšįtė vėrMehą; nbo bt^ko, 
iibb įtnišies ir tL’TęaijpB ne- 
bbdbgidi /gdbšitė rūkytų mo
šų, ypatingai kumbitiš.

ii irsi-

-fc.

s-roN is
. |sil Šiu6
birželio 16 Jižną, 3:30 valandą 
po pietų, 1937 m.; sulaukęs 68 
ųi.ętų amžiaus, gimęs Žvingių 
parap., Rašeių kaime, Taura- 
gėš 'dtMritį. Ąr,

Amerikoj išgyveno 37 metus
Paliko dideliame nuliudime 

draugu?, ,it, pažįstamus.' 
. LaidOtUv£tais rūbihaši Mr. 
4hd Mis. Pėtet Mh'rtirikai.
. .Kūnas pašarvotas Yahdasi 
4Š05 Šo. Paiiiina Št.

Midothyės, įvyks Šeštadlėriį,' 
BMęiio lt) h 8. vAl. fvtb iš 
ųdmų . į šv.. Kryžiaiiš „ėatap. 
bažnyčią, kūKjpįlė . atsibus gę- 
duįih^oš pabaldos Už .vėlionio

, Viši A, A.’, Mykolo , Štoūio 
gitainėš, Mta. įvytai 
j»sat ūhošivdžtai kvięčiami, da
lyvauti iaido.tuvėšė. ir. suteikti 
jĄih pąskūtiųj įjat’aiti h Vinių ir 
atsisVeikinimĄ.

• - ' ' 1 • b“ •, ■ ■

Nuliūdę lietame,
Dratigai ir pažjstaini.

Patarnauja Lrid. dir,
Zolp, Tel. • Boulevard 5203

.(‘t y..

L J.

tėbėkbvoja Už gUso 
kainų pakėlimų

Pėoples Gas,, Lighiž • &' Cbke 
komįanijA teBekoVoja už gaso 
kainų pakėlimų. Ji rengiasi pa
kelti $3,000,000 į metus. An- 
trAdiėMį apygardos feišiiie pro- 
kiiPorAš Otto R'ėhnėr pdreiške, 
kad kbmpdiiiia ir dabar pelno
si iki $7,14d,Bbi) i Bib.tife, gau- 
dartia 5j5%diulo ;saVo iHvėst- 
rnėRlĮį. ,Jo iiUohibii’e tai yra pa* 
kAnkkiliai.

Ši kompanija turi išviso 
800,000 gasb vartotojų.

Į Į || II ,,,11 ■     ^11 n ...— Į ii ■* * »■ BlM II «

Nauja
KULTŪRA NO. 5
Tik k< dtėj6 naufd KūltiiFa, Rtitidš 

turinys yra kaip seka:
ARib Pasauležiurd’s Fot.ihaš—

4 J. Lązdauskąę
Ispaiiijbš piliėtiriid karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys -t-

.... ............ . Prof. P. Leonas 
EilėfMŠčiai J......,..:..... H. Lukauškaitė 
MjĮžitias ............   Saltykoy-Sęedrin
Pasaka ................ . H. Lukaiiskaitė
Pastabos apie naūjuOŠiūš romanus ir 

pūdšhųji šillib....--.... J. Radžvilas 
Nemunui ....... ....... Danais Pumputis
Julius Janonis šiauriuose —

Kp, Petronis 
Dar riėšpaušcnntaš eilėraštis ■—

.....'..„„..L.............. Juliūš Janonis
Kaind 45 centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South. Ualstfed Street,

■ CHICAGO, ILL. ’' ■ - -...... ; » - '• ■ ... y * •• - • ■■
ll l ■■ ■ ■■» ■■ I. ■Mll—I

CLASŠIFIEDADS
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Miscellaneotis
.U Įvairus

frlNANŠUOSlM 193,7 miesto, val
stijos laisnius. ;NERĖIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMę- 
KeTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa- 
taisymas1; malevojinias; apmušalas, 
tairąi- batarėjos, autpmobiliiį radibs, 
viršai1 saugumo stikląi, fenderiai, 
ete,; j Apskaičiavimai ir towing dykai. 
^'Woa94i5 įSu^AUkER AVej

Visi- telefonai Belmont 4844

Namij Savininkų Ilomei
Kambarius ,9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; .JkartU, stt popiera'2-79
x KAMBARIUI, t i

t BRABEK’S
Telefonas PROSPĘCT 0994 -

..m. II      ■ r -j,„i ‘ ‘ t

COAL
> •Ahglys . y::;

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGM. .ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS ĖVšifeS ANGLIS

WlLAilNGTON bOAL .

»4.75™, *6
PIRIkiT DABAR 1! VĘŽlMAJŠ

KAINOS BUS DAUG AUKŠTEŠ-

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRjEmteSČlVOŠE .h

§eeiey 0329 
Dr. K. Nurkaitas

yrk su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ąyė., 8519. Com- 
mercial Avė. So, Cnlęagų,^ 111. Pri
taiko naujųę Ąkljhiiūs ir 
nūs. Valandos: 9 iki 9 

r-, -1

taiso se- 
kžti-6.nūs. Valandos:

Akiniai itrit kredito 

bh k. i. kfeHtoVite 
3505 S. fralšted St.

Tet Yatdš 3565
Visą darbą, garaųŲioJS

Lensus dublikitaja-freinius pataiso

Urba Flower Šhdppe

4 . PapuoŠimahis. <
4180 Archer Aveiiue

Phone tAI?AYETTE..580» „

■ iii-i'■•U/i H ‘Siunčiam GėlėsLOVEIKIS
’ Dalis.

KVI0TKININKAS
i r ’ įSr ■ ::U- •;Gėlės Vestuvėms, Bankietams

Jr PaferąbaĮns •, '.
3516 Sd. Halsted Štrfeet

Tel. BOULEVAKD 7311

ČLASSlFIEt) ADS.
a.i.  n II IIII —

£■ _______ ______ ,________iiit'iiiipmiĮili I —

Aliscellaheotiš
įvairus 

sloGDENGYS'r®
Mes dengiame i» pjaUisoihė višiĮRips 
rųšies stoguš, Uipgi ditbiihe blŠties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
<iaBlwGĖPORT RŪOFING CO.

3216 S<h Hklsted Street
.'.“-A' .J^uriiišhed Rooms

REIKALINGAS ftii-pi^bot^, garu 
d^ildbippš Rąmp^rys pavieųRun ■ vy
ruk ^ūr|^būti arti 35-tos ir Halš- 

Bouievahd 1144
r- '. £ ' ,'.į . .b " v' j-į-yr ■■■=*=4!?

PARTNERIS reikalingas i EleC; 
britai Appliapcęs biziij. Turi turėti 
$4,000,. ar $5,000. investųpti, . Gera 
ąįiėlihkė. 9 metai tol pačioj vietoj. 
Biznis yra išdirbtas’.
-, Rąšykit:!i 1739 South Halsted St., 
Chicago, 111., Box 634.

Help Wanted—Female
, __^Darbiniiikių Reikia

P.ĄTYRŲSI, VIRĖJA
vakarienėms *

Ljj Tea Ropint 
vakarienėms . tiktai;. pieną savaitėj 
liubsą. Lbhgbeach 3191.

,.1 r J- < »- w*..'  H . f. H*..- »^^it-.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų jjąrbąs; labai geras ųamąs; 
neFa virinio; niažaš apartmentas; 
pastovus, darbas. Oakland 3157;

PILNAI PATYRbsi mergina; 
abelnas namų darbas; gera virėja; 
pasilikti; rekomendacijos; $15.00.

Lakeview 2920.

JAUNĄ MERGINA; abelnas na
mų darbas: pasilikti; $3,00, 

WhiteHall 4542 Apartniėiit C 2.

MERGINA; 18—30; namų darbas; 
patyrusi,;. gera, virėja; 3 vaikai,; pa
silikti'; $8—$12; South Shote 9048.

PATYRUSI MERGINAI namų 
darbas; turi būti gera virėja; nėra 
skalbimo; savas kambarys; $10.00.

Ailstik i’(W0.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
turi būti gera virėja; išvažiuoja va
sarai; $8—$10; Bev'ėrly 0311.

MERGINA; namų darbas; galinti 
užrašyti telefonų pranešimus; pasi
tikti; geras namks; mokestis; ASH, 
2410 West 51st St. ■j__ į_______ t

.MERGINA;' A-l abelnam . namų 
darbui; rekomendacijos reikalingos; 
Plaza 7937.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys maišytiėm skuduram sor- 
tuoti. 6623 So, Wentworth Avė.

SKALBINIŲ PROSYtOJOS dirb
ti prie šilko dresių valymo (cleaning) 
dirbtuvėj. Kreipkitės.: .

2123 Lincoln Avenūe.
—■   —-----------—— - feitiUn -

pRdsYtoi'OS MeRgINOŠ, paty
rusios, taipgi mokinės dirbti valy
mo (cleanipg) dirbtuvėj.

Kreipkitės . .
2123 Lincoln Avenue.

ttelp Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBU YRA MAšINšAPĖSE, 
spaūstuvės, knygų siuvyklose (bin- 
dery), garažūbse, fabrikuose, amat- 
ftįbkam ir pgpraštiem darbininkam, 
vytam ir moteriškėm*

.jUtmLL <
184 Wėst Wašnihgtoii, 3 Aukštas.

RfeikAtiNUAŠ vyras ar teeVgihA 
prie trtiftįų. orderių, short brderš, 
į ‘valgyklą. Turi būt patyrę.
/ PHIL’S RESTAUĘANT

■ 4 Šo. Wells Street.

Help Wanted—Malė
Darbfninką Reikia

reįkąuin.GAsI duonkSepis
prie jubdbs duonos ir Biscųits.

10502 So. Michigan Avė.
• yv v;-:;/ . -y-vi'

193ą PLYMŪUTli Sėdan. tikra< 
pirkiny?, tik $?45.

Nfevvbetry, 1025 No. Clark.

IŠPARDUODAME BARU FIK^Ę- 
RIUS 1937, Visokio di 
Baksaiš Ii sinkbm. 
fikčerius dtel blle įūHo _ ,— .7 
ta n t švifrštyfclbš, rė&istėHūk i t itJė 
baksius, , CašA., krite ėht iėihoROhid. 
PamatykltŠ ftiūs pllro bėgti pirksi- I -t • 1 L 4*.

CALumet '5269

TAVE^'OS kARAs, įr
BAR, jl6 toiĮtį, motfehiištišta, pa
siduoda pigiai

2744 Sotith RidgewftY
--------—.... r. įj.' r4..į irii» .i., 1.1'.i**

BUšinešš Chahceg
Pardavimui Bizniai .

PARSlDUobA TAVERNA—su ar 
be namO—-Pilnai irėnkta.*

5642 West 65th St.
TT-V'. p i ..

PARDAVIMUI TĄVEĖNAŠ. -
4342 Šo. Ashland.

f- g.,**! fejftĮSB
Business ChancteS

Pardavimui Bizniai

TAVERNĄ ĮR RESTAURĄNTĄS, 
išdfthta; 800 VąldŽlote samdinį. flir- 
ją ssersąi gatve. Reikia parduoti 
mojau. .Partneriu, nesusitaiko. 

1834 West 89th Street.

. PASIRENDUOJA BUČERNE, su 
M be flkčerių.

3824 Ste Keta Avėntfė 
Lafayette 0427.

tą. 5413 Wentworth Avė.

TAVERNA PARDAVIMUI; gera 
vieta; išdirbtas biznis; išvažiuoja iš 
miesto. 2331 North California Avė.

ČAitSiDUdlU ŠATt) TAlštMO 
Šaįte. Dideles įplaukos, Švari apie- 
lirikė. 2547 W. 69th St.

TAVERNA PARDAVIMUI; ne- 
bi'angiai; gera vieta.

Š1X POINT TAVERN 
4558 So. Laflin Street.

PARSIDUODA TAVERNA arba 
RriidiA | pai-trteriŪs. Blždiš Išdirbtas 
įer tris, įdėtus.. Kampinis namas. 
Pirežasti patirsite . ant vietos.

959 Wėst 71st Štrėėt.

šfezbNO geriAušiAs bIrgėnas
TAVERNA pilnai įrengta, didelis 

baras, stalai ir budelės. Išdirbtas 
biznis, maža renda, rimta priežastis 
liardaviniui. 3147 So. Ralsted St.

PARSIDUODA TAVERN — Ge
riausia vieta South Sidėj. Ptiė teat- 
rd—nėra kito tav’ėrno arti. Joe.

6822 Šo. Halsted Street. 
Normai 8743.

- * - -- • T .... n , 1 •.r.....tlįį i I fc 1 i......
Real Ėstate For Sale 

Namai-Žeme Pardavimui
PAUL M, BMIT.H and , COĄIRANY 
Real UstAVe, Loans and Inbur&tice

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ua- 
mtlš, lotus, biznius ir farmdšl hteiu- 
rinąmę bailius, rakandus ir Auto
mobilius. TAipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenuą; greitas ir. teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pki tės

4631 SO. AS^AND AVĖ. .
Ofisas 2-ros lupos su J- J. Grish

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

yąs ,, naųias su . tavernos f iRturiąis, 
parduosiu ar mainysiu i mažesnį 
na'mą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prošpect 3938.

2GREITAM PARDAVIMUI 
aukštų medinis namas; 3—4 kamba
rių apartmentai; taverna ir 2 lo- 
t&i. Mažas jmbkėjimas; visai ne
brangiai. South Side.

5230 South Ashland AvenUe

REZIDENCIJA; BARGENAS^. 8 
kambariai; elosed in porčiaij; geras 
namas daktarui; North SIdb.

Wėllingtoh 4541.

PARDAVIMUI ARBA MAiNy- 
MUI Brighton Parke, ąht 42 ir 
Washtenaw avė., 6 kambarių na
mas karštu vandeniu apšildomas. 
Nėra morgičių, mainysiu ,‘arit dides
nio hamb, pardiiosiū labai įpigiai su 
mažu jmokėjimū. . , (

C. P., SUROMSklS ah'd CO. 
&551 SO. Kedžiė AvehŪe 

Grovehill 036'6.

,, Hftšibu'obA, juzniavas na- 
MAS, Stomas. i> 2 Halai iį skfepu. 
Taš .fcąts rėhdhūrtlhkas IdiKŪ ĄkVfer- 
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimAiš. Taipgi kitų 
bargėnų.

Z, S. MICKEVICE and CO. 
6816 $o. Western .Avenue 

Hemlotk 0800.

INSURANCE

(APDRAVDA)
k, blRKIMO-PARDAVlMO , . ' 
Paskolų ik visokius kitus 

raštus PADARO , pATYRŲS 
' VIEŠAS NOTARAS ..

J. J. HėrtthaniviŠiUs
r«i. cAibtafcr &«i.

Tabaitt) krauttiVfei
Tobacco Stores

fUHto

Kviečiame | ftiiisų
4 Krautuvę.
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C.I.O. vadas J. Lewis 
šiandien Chicagoje

Pranas Šalkauskas baigė Ar 
mour> Institutą su technikos, 

inžinieriaus laipsniu.

R-
i ■

• I“ K"

Unijos rengia demonstracijas ir mitingus; 
vakare iškilmės Stadione

Pasinaudodama savo vado 
John L. Levvis’o vizitu Chica
goje, C. I. O. unijos ir tūks
tančiai darbininkų šiandien 
rengia mieste demonstracijas, 
masinius mitingus ir konfe
rencijas.

'Visų ceremonijų ir konfe
rencijų finalas bus masinis 
mitingas, kuris įvyks Chica
gos stadione prie Madison ir 
Wood gatvių. Ten susirinku
siems J. L. Levvis pasakys kal
bą, kurioj palies plieno strei
ką, dabartinį gyvą darbininkų 
judėjimą šalyje ir ateities pla
nus.

Senato Tyrinėtojai 
Chicagoje.

Vakar prie tos dirbtuvės 
lankėsi keli federalės valdžios 
investigatoriai, kuriuos atsiun
tė Chicagon La Follette “Pi-

Ketvirtadieni, birželio 10 d. 
baigė Armour Institutą joniš
kiečiu F. ir S. Šalkauskų sū
nūs, Pranas Šalkauskas. Mok- 
slainę baigė siu pagyrimu. Chi- 
cagos universiteto rūmuose 

i buvo įteiktas jam - technikos

NAUJIENOS; Chicago, III

‘I!! I Kas tinka vaikams 
atostogų metu

Mukyklų atostogoms prasi
dėjus, dažnai pasitaiko* taip, 
kad vaikai neturi kas veikti. 
O naudingas vaikų laiko su
naudojimas gera ir tėvams.

štai Marųuette Parke yra 
rengiamas vasaros programas, 
kodėl juo nepasinaudoti, čia 
bus galima pasimokinti rank
darbių, žaidimų ir pasinaudoti

Jannusch’ai gyvena . 1 
6029 Schoob street. Velionis 
tarnavo už presmanp pagelbi- 
ntnką. y

Rytoj Bridgeporte 
Atidarė‘‘Lietuvos
Sandėli”

Rytoj Čia atsidarys vieninte
lė tokios pušies krautuvė. A- 
me riko j e— “Lietuvos Sapdė- 

I lis”. ■ Įstaiga parduos produk
tus, iimportuotus iš Lietuvos,1 Parky teikiamomis žaidimui vie- 

i inžinieriaus diplomas ir tuoj, kaįp mgsps preparatus, saldai 
i r 1 rvi "fl zy.Ii ZY Ir /Iii Al n vi J- Y •

Ketvirtadienis, birž.; 17, ;37

JAUNUOLĮ BUŽĄ NUTEISĖ DVIEMS 
METAMS AREŠTO

Federalis teismas jo pasigailėjo ir 
nepasiuntė kalėjiman

Federalis
Wilkerson
Roselando

nubaudė

dviems

Kadangi rengėjai spėja, jog 
visi žmonės nesutilps į salę, 
tai lauke bus pastatyti gar
siakalbiai, kurie perduos ne
tilpusioms kalbėtojų žodžius.

renka* visus faktus apie sker
dynes, kurios įvyko prie tos 
dirbtuvės. Komisija nori nu
statyti kraujo praliejimo kal
tininkus. Vakar tie investiga- 
toriai taipgi matė skerdynių 
filmus, kurie buvo- nutraukti 
Pa.ramount bendroves ir vieno 
pastoriaus.

Atsakydama prezidento Ro- 
osevelto paraginimui pasira
šyti sutartį su unija, Republic 
plieno bendrovė vakar atkir
to, kad ji sutarties nesirašys, 
nes “C. I. O. yra komunistinė 
ir

mokslainoS rekomenduojant, 
Indianos Valstijoje gavo gerą 
darbą.

Tam jaunuoliui šviesi atei
tis jau šypsosi. Tė^ai tajpgi 
patenkinti sūnaus ištvermė ir 
pasižymėjimu. Pranas mano 
apsigyventi pas tėvus, 1118 E. 
65 th street. Iš čia 
traukiniu važiuos į

Pp. Šalkauskų 
sūnūs Albertas yra 
gyvena su savo jauna žmona 
prie Michigan ežero, savo 
naujam vasarnamyje. —IC Š.

kasdien 
darbų.
vyresnysis

vedęs ir

uitis, surius, ets.
Krautuvė bus įrengta adre

su 911 West 33rd Street, ir ją 
operuos pp. Marijona Moskie- 
nė ir jos duktė Michaelina. •

Rytoj ir šeštadienį įvyks 
“grand opUnįng” atidarymo 
iškilmės. Ta firoga, visos vieš
nios bus, pavaišintos arbata iš 
importuotų saniovarų ir lie
tuviškais užkandžiais.

. /L- (sp.)
Liet. Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos Kliu- 
bo Pranešimas

tomis. Bus ir kiti dalykai.
Dėl informacijų kreipkitės į 

instruktorę Dorothy Frasor.
Parkų patogumais leidžiama 

pasinaudoti ir suaugusiems. 
Bet instrumentalės muzikos 
klasės vasaros metu neveiks. 
Rudeny atsidarys iš naujo.

. Sp.
. --- —--- --- -------

Bus oficialus - 
Marųuette Road 
Atidarymas

teisėjas James H.
vakar 
lietuvį jaunuoli

Joną Antaną Bužą 
metams arešto, (probation).

Per visą tą laiką berniukas 
bus po teismo priežiūra ir 
periodiniai turės pasirodyti 
valdžios agentams ir saugotis 
prasižengimų pakartojimo.

Bužas buvo suimtas ir tei
siamas už rašymą grąsin an
čių laiškų garsiai filmų akto
rei ir šokėjai Ginger Rogers. 
mui daktaro sveikatą gelbėti.

Teisme buvo atsilankę jau
nuolio tėvas ir motina, kurie

neprisiųs jam $500 pasamdy- 
Jis grąsino “ją nužudyti”, jei 
užlaiko alinę, adresu, 10895 
So. Wabash avenue. Jie liudi
jo, kad jų sūnūs pirmą kartą 
prasižengimą papildė, ir jis 
nemanė nieko blogo. Reikala- 
,vo pinigų ne kokiam blogam 
tikslui, bet sveikatai, kurią 
būtinai reikia gelbėti.

26 d.,

------------------------------------------------------------------------w--------------------

Atspausdinta 
Nauja Pašto, 
Ženklų Knygelė

teroristinė organizacija.

Mitingas prasidės apie 8 vai. 
vakare. Plieno streikieriai at
vyks iš Indiana Harbor ir So.’ 
Chicagos suorganizavę did
žiulį automobilių paradą, ku
ris prasidės apie 2-rą valandą 
po pietų. Streikieriai pirmiau
siai sustos demonstracijoms 
prie streiko paliestų plieno 
dirbtuvių. Prie Republic dirb
tuvės, South Chicagoje, kur 
neseniai 9 streikieriai buvo 
mirtinai pašauti, įvyks gedu- ilgiau prieš darbininkus nesi- 
lo apeigos. į spirs,

Pabaigą
Van Bittner, rajoninis plie

no streiko vadas Chicagoje 
vakar pareiškė, kad jo nuo
mone, “streikai netrukus bus 
likviduoti.” Jis aiškina, kad J. 
V. laivyno departamentas yra 
pasirengęs išduoti $160,000,000 
kontraktų plienui' karo lai
vams.

Plieno bendrovės niekuomet 
nepraleis progos tais kontrak
tais pasinaudoti ir dėl to daug

Išgriebė iš Ežero 
Jaunalietuvį 
Skenduolį

Apskričio lavoninėje vakar 
paaiškėjo, kad skenduolio; la
vonas išmestas iš ežero perei
tą sekmadienį buvo jaunuolio 
Arthur Jannusch, 24 metų 
žiaus. ...

Velionis buvo atrastas 
Montrosc avenue kranto,
reitą savaitę jo tėvas raporta
vo policijai, kad Arthur neži
nia kur dingo.

am-

prie

WEST SIDE. *— Lietuvių 
Darbininkų Pašalpos 
nariams . pranešama,Kliubo 

kad pramogos komisija ren
kasi pas p. Rudaką pikniko 
reikalu, kuris įvyks birželio 
27 d. .

Pasirodo/ kad daugelis narių 
pakeitę antrašus, nėra prane
šę kliuhui ir, todėl, laiškai grį
žta. Prašoma kiekvieno pasi
rūpinti šį reikalą^ Sutvarkyti.

Beto, pranešama, kad kliu- 
bo sekantis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 20 d., .vie
toj birželio 27 dienos dėl pik
niko. Pradžia 12:30 vai. p.p,

■ •>■ ; .
■ m i. . .................................  i. ...................................

šeštadienį; birželio 
7:30 y. p.p., įvyks oficialus 
Marųuette Road ir California 
avenue atidarymas.

Apylinkės gyventojus kvie
čia iškilmėse dalyvauti. Pro-..................
gramoje numatyta dykai kru-jgiant 1936 m. gruodžio 31 d.; 
tomieji paveikslai, dalyvauja 
žymesnieji visuomenės vadai ir 
bus gatvėse šokiai. Programas 
įvyks prie 67-tos ir California 
Avenue.

Atspausdinta nauja pašto 
ženklų knygelė. Knygelėje ap
rašyta visi pašto ženklai pra
dedant nuo 1847 metų ir bal

Sp.

toj pačioj svetainėje, Leavitt 
ir 25 gat. Prašoma susirinkti 
skaitlingiausiai, ries reikalinga 
bus darbininkų piknikui išrink
ti.

S. Baranauskas, koresp.

IliUstracijos pilno dydžio.
Parsidavinėja Superinten- 

dent of Documents raštinėje 
po 25 centus, o su medžiagos 
apdaru po 75c. Norint gauti 
paštu reikią rašyti Superinten- 
dent of Documents, U. S.. Go
vernment Printing Office, Wa- 
shington, D. C. Su užsakymais 
siųsti pinigus arba čekius, žen
klais nesiųsti.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

Sp.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

. ...„A,, ..../..........___________________ __________

t JĄ UŽPUOLĘ — Patricia Douglas, f j linų “ekstra”, 
kuri sako, kad chicagietis David Ross ją kriminaliai 
užpuolęs laike vakaruškos filmų sostinėj, Hollywoode, 
Californijoje. Dabar eina tyrinėjimas.

kelio ginkluotos policijos saugo traukinį ir bėgės iš Republic liejyklos prie War- 
ren, Ohio, iš kur bandoma gabenti streik-laužių pagamintą plieną. Warrene Repub
lic užvedė bylą prieš paštą, bandydama priversti jį pristatinėti maisto 
siuntinius streiklaužiams dirbtuvėje.

NAUJAS NAZIŲ KARO LAIVAS — “Bluecher”, nau
jas 10,000 tonų karo laivas, kuris neseniai buvo nuleis
tas jūron iš Kielo dokų. Kartu su Vokietija, spėkas ju
roje sparčiai didina ir Jtalija su Anglija.

’ NAUJAS MAJORAS 
Brigadier-gend^rolas George 
E. Leach, triukšminguose 
balsavimuose išrinktas Min- 
neapolis, Minn., miesto ma- 

' j oru. Jis yra republikonas.
Nugalėjo farmer-labor gru
pės kandidatą Kenneth E. 
Haycraft. t

PRIŽADA PAGALBĄ 
plieno streikieriams — Ho- 
me'r Martin, C. I. O. auto
mobilių unijos prezidentas, 

< kuris pareiškė, kad jo uni
jos nariai sustos dirbę au
tomobiliu^, jei plieno bend
rovės nepasirašys sutarčių.

Oįll

w
NAUJAS MIESTO MENA- 

DŽERIS—<Clarence 0. Sher- 
rill, išrinktas Cincinnati, 
Ohio, miesto menedžerium, 
Buvęs menedžeris C. A. Dy- 
kstra, buvo pakviestas į 
Wisconsin universiteto pre
zidentus.

PAMESTINUKAI — Jiinmie ir Ernest, du jauni pa
mestinukai, kuriuos motina paliko Clijcagos autobusų 
stotyje, išėjusi “kelioms minutėms laiko reikalais”, Kū
dikiai buvo atiduųti šv. Vincento vaikų prieglaudai.

I; ATIDARĖ “BYČIUS” --' Parkų adimnistracija šios 
savaitės pradžioje atidarė 24 “byčius” Chicagos ribose. 
Paveikslas parodo “gyvybių sargus” laike skenduolių 
gelbėjimo pratimų.;

1
iiiBį




