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Vokietija ir Italija Pasitraukė Ispanijos Kontrolės
Betgi pasiliks neutra

liteto komitete
Vokietija ir Italija atšaukė savo laivus iš 
Ispanijos vandenų, bet nebandysiančios 

keršyti Ispanijai
LONDONAS, birž. 23. — Vo

kietija ir Italija pasitraukė iš 
keturių valstybių Ispanijos pa
kraščių kontrolės ir atšaukė iš 
Ispanijos vandenų savo laivus, 
kurie patruliavo Ispanijos pa
kraščius.

šis Vokietijos ir Italijos žing
snis sekė po to, kai Anglija ir 
Franci ja atmetė Vokietijos rei
kalavimą nubausti Ispaniją už 
tariamą torpedavimą Vokietijos 
kruizerio Leipzig, padarant prie 
Valencijos įspėjančią keturių 
valstybių karo laivų demonstra
ciją.

Apie Vokietijos pasitraukimą 
iš tarptautinės kontrolės prane
šė atstovų butui užsienio reika
lų ministeris Eden. Tuoj po to 
Italijos ambasadorius pranešė 
Edenui ir apie Italijos prisidėji
mą prie Vokietijoj, žingsnio,

Vokįetijos jr Italijon karo lai
vai patruliavo rytinius Ispani
jos pakraščius, neva žiūrėdami, 
kad svetimos valstybės nesiųs
tų į Ispaniją ginklų ir kareivių. 
Kitos dvi patruliavusios Ispani
jos pakraščius valstybės yra 
Franci j a ir Anglija.

Bet nors Italija ir Vokietija 
pasitraukė iš tarptautinės kon
trolės ir atšaukė savo karo lai
vus iš Ispanijos vandenų, betgi 
abi jos ir toliau pasiliks tarp
tautiniame 27 valstybių nesiki
šimo (neutraliteto) komitete.
Vokietija nesistversianti keršto

Dėlei tokio Vokietijos* ir Itali
jos žygio susidarė labai pavojin
ga padėtis, bet abi valstybės, 
Vokietija ir Italija, pasiskubino 
užtikrinti, kad jos norinčios 
“taikiu budu” išspręsti Ispani
jos civilį karą, kuriame jos gink
lais ir kareiviais remia sukilė
lius.

Be to Vokietija pasiskubino 
užtikrinti, kad ji pasitenkins 
vien atšaukimu savo laivų ir ne
bandys daugiau keršyti Ispani
jai, kaip kad ji prieš kiek laiko 
sauvaliai bombardavo Ispanijos 
miestą Almeria kerštui už lėk
tuvų bombardavimą Vokietijos 
kruizerio Deutschland.

Dar nežinoma ką dabar darys 
Anglija ir Francija, nes Vokie
tijai ir Italijai pasitraukus iš 
kontrolės, išrodo, tektų vien 
Anglijai ir Francijai pasiimti 
patruliavimą visų Ispanijos pa
kraščių ir žiūrėti, kad fašistinės 
valstybės nešmugeliuotų į Ispa
niją ginklų ir kareivių.

Viskas rodo, kad Vokietija ir 
Italija, pasitraukdamos iš tarp-

tautinės kontrolės Ispanijos pa
kraščių, ne tik nemano atsižadė
ti rėmimo Ispanijos sukilėlių, 
bet yra pasiryžusios dar labiau 
juos remti, pasitikint, kad sų jų 
parama sukilėliai ilgainiui lai
mės pergalę ir už tą gerai atsi
mokės savo rėmėjams.

Anglija ir Francija negali 
prileisti vokiečių ir italų įsiga
lėjimo Ispanijoje ir todėl turės 
stvertis griežtesnių priemonių 
suvaldymui fašistinių valstybių.

Italija dar labiau remsianti 
Ispanijos sukilėlius

RYMAS, birž. 23. — Gerai 
painformuoti fašistai sako, kad 
Mussolini yra nusisprendęs dar 
labiau paremti Ispanijos sukilė
lius.

Tą rodo ir tai, kad vardai 
400 žuvusių Ispanijoj italų bus 
įrašytLgreta fašistų “kankinių” 
ir žuvusių Ethiopijos kare ka
rių. Tas reiškia, kad valdžia 
viešai pagerbia žuvusiuosius ka
re su lojalistais italus.

Fašistai taipjau sako, kad at
šaukimas patroliaus laivų dar 
nereiškia, kad Ispanijos vande
nyse neplaukios kiti Italijos ka
ro laivai, kurie “apsaugos Itali
jos vėliavą” ir veiks vien Itali
jos valdžios įsakymais.

Oficialiai paskelbtomis žinio
mis, ikišiol Ispanijos kare žuvo- 
438 italai jų tarpe 43 lakūnai. 
Italijos lakūnai nušovę 218 Is
panijos valdžios lėktuvų.

50 amerikiečių pa
skendę Ispanijos 

pakraščiuose
VALENCIA, birž. 23. — Išsi

gelbėjusieji žmonės praneša, 
kad apie 50 amerikiečių žuvo 
geg. 30 d. ties Magra, Ispanijoj, 
torpedai paskandinus Ispanijos 
laivą Ciudad de Barcelona, ku
ris plaukė iš Marseilles, Franci- 
jos, į Barceloną. Laivas pasken
do už 10 minučių po torpedos 
sprogimo. Virš 300 žmonių iš
gelbėjo kiti laivai, bet apie 100 
žmonių žuvo.

Lojalistai nušovė 200 
sukilėlių lėktuvų

VALENCIA, birž. 23. — Is
panijos valdžios generalinis šta
bas paskelbė, kad nuo spalio 
mėn. valdžios lėktuvai nušovė 
arti 200 sukilėlių lėktuvų.

ORHS,.
Italija valdys plieno 

pramonę

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempera

tūra Chicagoje buvo 73°
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:29 dos Elba saloj
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LIUDYS APIEŠIMTASAPIE FolletteSenato La
apie streikiežmo:Liberties Komisija šaukia apie 100

rių skerdynes South Chicagoje. Tarp liudininkų bus policijos ir streikierių. Tar
dymas prasidės liepos 7 dieną, Chicagdje. Dabar komisijos agentai renka žinias 
apie skerdynes South Chicagoje. Paveikslas viršuj parodo vieną skerdynių sceną: 
policistai muša bėgančius streikieriuęi ir moteris. Ant žemės krūvos sužeistų. Po
licija užmušė dešimts, sužeidė apie 100. Acme Photo

ILLINOIS ĮVEDA MED. EGZAMINACLJĄ SUSITUOKIANČIŲ

Vokietija tikisi pasi
pelnyti iš dabartinės 

suirutės

BERLYNAS, birž. 23. — Vy
riausio Hitlerio padėjėjo gen. 
Goering organas tvirtina, kad 
Anglijos atsisakymas paremti 
Vokietijos reikalavimą nubausti 
Italiją, gręsiąs visos Europos 
;aikai. Girdi, > nesirūpindama 
bendromis jėgomis apsaugoti 
Vokietijos laivus Ispanijos van
denyse, Anglija verčia Vokietiją 
stvertis savystovio veikimo, kas 
stato pavojUn nesikišimo Ispa
nijoje politiką ir abelną Euro
pos taiką.

Vokietija dabar turinti Kuo
sas rankas ir galinti daryti ką 
tik norinti, o už busiančius įvy
kius bus kalta Anglija ir Fran
ci j a, kurios nenusilenkė Vokie
tijos norams.

Naciai mano, kad dabartinė 
internacionalinė padėtis yra la
bai palanki Vokietijai. Naciai 
jąja ruošiasi pasinaudoti ir gero
kai iš to pasipelnyti.

Rusija yra susilpnėjusi delei 
sušaudymo savo generolų, Fran- 
cija yra užimta naminiais rei
kalais. Todėl vokiečiai gali eiti 
daug toliau, negu jie drystų 
prie normalių aplinkybių.

Vokietija dabar nenori karo. 
Bet ji mano, kad ji gali daug 
pelnyti drumsdama ramybę ir 
baugindama kitas valstybes, kol 
viešpatauja dabartinė suįrutė 
kitose valstybėse.

RYMAS, birž. 23. — Italijos 
kabinetas sudarė koncernų ko
ordinuoti ir valdyti visų Italijos 
geležies ir plieno pramonę. Kon
cerno kapitaleas sieks $47,000,- 
000. Kabinetas taipjau įsakė iš
kasti milionus tonų geležies n*-

Susilaukė maisto

BILBAO, birž. 23. — šiandie 
į Bilbao atplaukė keturi laivai 
su maistu. Tai buvo pirmas 
maistas, kurį miestas gavo nuo 
to laiko, kai jį prieš kelias die
nas užėmė sukilėliai. Kadangi 
jau ir pirmiau miestas veik vi
sai badavo, tai sukilėliams ūžė* 
mus miestą kilo tikras badas. 
Nebuvo net ir vandens. Dagi 
paukščiai išskrido ' iš miesto 
dėlei stokos maisto.

Egzamipacija prasi 
dės nuo liepos 1 d.

Arkivyskupas iššau
kė krizį Lenkijos 
^kabinete

Gubernatorius Horner vakar 
’ pasirašė bilių, reikalaujantį 

sveikatos* liūdijimo iš susituo
kiančių.

SPRINGFIELD, III., birž. 23.
— Gubernatorius Horner šian
die pasirašė veik vienu1 balsu 
legislaturos priimtą Saltiel bi
lių, įvedantį medikalę egzami- 
naciją susituokiančių.

Einant tuo biliu, pradedant 
nuo liepos 1 d. visi norintys su
situokti Illinois valstijoje, pirm 
gaunant sutuoktuvių leidimą, 
turės pristatyti daktaro liudiji
mą i kad abu susituokiantys ne
serga jokiomis lyties ligomis, 
ypač sifiliu ir triperiu (gono- 
rHiea). Egzaminacija turi būti 
padaryta ne vėliau kaip už 15 
dienų prieš sutuoktuves.

Sergantiems lyties ligomis 
leidimai susituokti visai nebus 
duodami, o sveikiems išduotas 
leidimas susituokti , galios 30 
dienų.

Pravestų medikalės egzami- 
nacijos. susituokiantiems įstaty
mų tikslas yra sumažinti gimi
mą apkrėstų lyties ligomis kū
dikių.

, Svarstant tą bilių buvo prasi
tarta, kad dabar norintys tuok
tis nenorės pasiduoti egzami- 
nacijai ir bėgs susituokti į ki
tas valstijas, kurios tokios eg- 
zaminacijos nereikalauja. Bet 
jiems buvo atsakyta, kad jei 
pravedus tą bilių nors keliais 
nuošimčiais sumažės apkrėstų 
vaikų gimimas, tai jau daug 
bus pasiekta. Be to bėgančių į 
kitas valstijas tuoktis nedaug 
rasis, nes j tokius bus žiūrima 
su nuožiūra, o sveika pora nie
kad nenorės mesti ant savęs to
kios nuožiūros.

Illinbis yra pirma Valstija, ktf-

Kro-

Felicjan Sla- 
įteikė kabi- 

prezidentu'i

VARŠAVA, birž. 23. 
kuvos arkivyskupo Sapieha atsi
sakymas leisti Rumunijos kara
liui Karoliui įeiti į Krokuvos 
katedrą, nes karalius nėra ka
talikas, iššaukė kabinete krizį 
ir privertė kabinetą paduoti sa
vo rezignaciją, kuri betgi nebu
vo priimta.

Premieras gen. 
wo j -Skladkowski 
neto rezignaciją
Mosčioki, dėlei ištikusio kon
flikto tarp vyriausybės ir arki
vyskupo. Bet rezignacija nebu
vo priimta.

Karalius Karolis atvyksta į 
Lenkiją šeštadieny kaipo valsty
bės svečias. Jis panorėjo pama
tyti Krokuvos katedroj esantį 
maršalo Pilsudskio karstą. Ar
kivyskupas atsisakė tai leisti ir 
valdžia nutarė boikotuoti arki
vyskupą laike iškilmių Rumuni
jos karaliaus garbei.

Arkivyskupas atsisakė atmai
nyti Savo nuosprendį net po to, 
kai prezidentas pasiūlė Pilsuds
kio palaikius išvežti iš katedros, 
kur karalius Karolis galėtų juos 
pagerbti.

Tikimąsi, kad karalius visai 
nesilankys katedroj, nors visas 
dalykas veikiausia bus perduo
tas Vatikanui, reikalaujant jo 
įsikišimo.

Suemč amerikieti
MADRIDAS, birž. 23. — Iš 

Barcėįonos pranešama, kad ten 
tapo suimtas amerikietis, tūlas 
Villar J. Findley, 38 m., iš Wa- 
shingtono, kuris yra įtariamas 
šnipinėjęs sukilėlių naudai.

Generalinis Streikas 
Warren, O.

Taikymo taryba tebetęsia pastangas su
taikinti plieno darbininkų streiką

i'-1--------------

WARREN, Ohio, birž. 23. — CLEVELAND, O., birž. 23.— 
Industrinio Organizavimo Ko- Darbo sekretorės paskirtoji tai- 
mitetas paskelbė generalinikymo taryba tęsia pastangas 
streiką visose Warren dirbtuvė-sutaikinti plieno darbininkų 
se. [streiką ir šiandie tarėsi su strei-

Tuojaus užsidarė šešios dirb- ko paliestų nepriklausomų lie
tuvės, o iki vakaro buvo tikimą-jyklų viršininkais, 
si uždaryti visas kitas dirbtu
ves.

Nors greitos taikos dar nema
nyti, bet tarybos pirmininkas 
Taft pareiškė:

“Jei aš netikėčiau į galimybę 
Sutaikinti, tai aš bučiau namie”.

Pasitarime su taryba nedaly
vavo tik RepUblic Steel Corp. 
prezidentas Tom Girdler,

Darbininkai suruošė mylios 
ilgio paradą paraginimui kitų 
darbininkų prisidėti prie strei
ko. Prie streiko prisidėjo ir 
1,000 WPA darbininkų. prezidentas Tom Girdler, kurį 

Streikas tapo paskelbtas pro-pašaukė į Washingtoną senato 
testui prieš milicijos prisidėji-Civilių laisvių komitetas liudyti 
mą prie atgabenimo ir išgabeni-dėl South' Chicago prie kompa- 
mo reikmenų iš streiko palies- nios lieyklos geg. 30 d. įvykusių 
tos Republic Steel Corp. liejyk-'skerdynių, kuriose policija nu
los. šovė 11 streikierių, o apie 100

sužeidė.
Jau 28 dienas besitęsiantį plie

no darbininkų streiką atvyko 
tirti ir nacionalės darbo santy
kių tarybos atstovai. Bet ta ta
ryba negali įsikišti į streiką,

Liejykla Visai mažai dirba ir ' 
šiandie ji paleido 150 streiklau
žių, kurie išbuvo užsidarę dirb
tuvėj per 28 dienas. Iš liejyklos | 
juos išlydėjo milicija.

Po ’fhfiicijbš•Vfeha putfč' iifepraše 
lą įvažiavo 100 vagonų su viso- (jos1 pagelbos streiką taikinti ei- 
kiomis reikmenimis, kurie ne-pant Wagnerio darbo santykių 
galėjo įvažiuoti jau per 10 die-aktu.
nų. Tiek pat vagonų bus išvež- šiaip visoje streiko apielin 
ta iš liejyklos su gaminiais. kėje yra ramu.

Nušovė liudijusi se 
natui Harlan kaun 

tės deputy

CIO organizuos fede
ralinės valdžios 

darbininkus
HARLAN, Ky., birž. 23. — 

Wash Irvin, 33 m., Harlan kaun- 
tės šerifo deputtas, kuris liirdi- 
jo senato civilių laisvių komite
tui apie nuožmų organizuotų 
darbininkų persekiojimą Harlan 
kauntej, rastas nušautas auto
mobily ant nuošalaus Tinę kal
no.

Irvin ir kiti du depučiai rezig
navo po to kai kauntės teisėjas 
Saylor pašalino iš vietos deputą 
Lee Fleenor.

Kova prieš organizuotus ang
liakasiui tebesitęsia ir vienos 
kasyklos savininko sūnūs liko 
apkaltintas už senato panieki
nimą, kadangi jis grūmojo 
nato komitetui liudijusiam 
rifo deputui.

se-J 
še-

Baudžia samdytojus
— v* v. v**** .o nuo 
atsitikimų kasa.

apie 
30 darbdavių už nedraudim? 
kasoje darbininkų. Uždėtos pa
baudos siekia nuo 10 ligi 100 
litų.

KAUNAS. — Draudimo 
nelaimingų i 
fiomis dienomis nubaudė

WASHINGTON, birž. 22. — 
Industrinio Organizavimo Ko
mitetas išdavė čarterį naujai 
unijai — United Federal Wor- 
kers of Am., kuri susideda iš 
septynių Washingtono lokalų, 
kurie pirmiau priklausė Ame
rikos Darbo Federacijai.

Naujoji unija, prie kurios 
jau dabar prikauso 3,200 fede
ralinės valdžios darbininkų, 
tuoj aus pradėjo vajų suorga
nizavimui visų 8,000 federali
nės valdžios darbininkų visoje 
šalyje.

Unijos prezidentu* ir vyriau
siu organizatorium ilko paskir
tas Jacob Baker, buvęs FERA 
administratorius, o dabar dir
bantis už padėjėją WPA admi
nistratoriaus. Jis iš tos vietos 
pasitrauks liepos 1 d. ir tad? 
visą laiką pašvęs naująjai uni 
jai, kuriai paramęs tikisi su 
laukti ir iš prie Darbo Fede 
racijos priklausančių fed. vai 
džios darbininkų.

Naujoji unija yra uždraudu 
si streikus ir pikietavimą.

NEW BUFAALO, Mich, birž 
22. — Mary Ann Hootman, 11 
metų, iš La Porte, Ind., prigė 
re besimaudydama Michigai 
ežere kartu su kitais vaikai: 
iš La Porte. Jos tėvas panašit 
budu prigėrė šeši metai atgal

OSGOOD, Ind., birž. 22. — 
Pečkuris ir breikmanas liko 
užmušti ir inžinierius sunkiai 
sužeistas, sprogus katilui Bab 
timore & Ohio geležinkelio gar
vežio.

BERLYNAS, birž. 23. — Vo
kietijos radio stotys atsisakė 
perduoti žinias apie Braddock- 

. Louis kumštynes. Vokiečiai skai- !_________ _____ u.__
nes greitai įvyksiančios Max 
Schmeilling ir Tommy Farr

ri įvedė medikalę egzaminaciją to tas kumštynes nesvarbiomis,
susituokiantiems ir pasėkos bus 
su susidomėjimu sekamos visų 
kitų

O
i';.'',

v $4
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NEW YOBK, birž. 23. — Pet 
pastaruosius tris metus New 
Yorke vyrų 15 kartų daugiau 
prigėrė negu moterų. Priežastiį

kumštynės už “čempionatą”. tokio reiškinio nežinoma.

ž

ROCKFORD, III., birž. 23. - 
Roy Lawrence 1 metų, bešliau 
žiodamas po virtuvę rado puo 
dūką su kerosinu ir jį išgėrė 
Už trijų valandų kūdikis mirė
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. Birenau nusiskundėm 
kelias? iš Lprado • ir 1 
Ląrądo j (arba Laredo)i
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UVQ? 

labai lygus j ir Neįdomus. <Betį 
tai nebuvo jyisar teisingą, įąeąį 
■kai pasįekįeme B^onterrey mie
stų, apie 145 mylias krašto gi
lumoje, tai buvome apie 2,-. 
500 pėdų aukščiau juros pa
viršiaus. Bet ir tokia aukštu
ma atrodė daugiau kaip že-i 
muma, palyginti su kalnais, 
kuriais mums teko zigzaguoti 
tarp debesų, netoli Meksikos: 
sostinės — Meksikos Miesto. * ■ ■’ ***    *' ■ •

Įvažiuojant į Monterrey mus 
pirmiausiai pasveikino eilės 
didžiulių rekliamų, siūlančių 
tuzinus visokių rūšių alaus ir 
kitų tiek įvairių cigaretų. Mek
sikiečiai ir cigaretai atrodo ųe; 
perskiriami. Nuevo Corado 
mieste gatves huvo pilnos vy
rų ir moterų, kurie piršo .pra
eiviams tai .vienokius, taj ki
tokius cigaretus (“cigarrps”). 
Kai kurje cigaretai, .matyt, bu
vo uždrausti, nes pardavėjai 
apie juos kuždėjo prospek
tams i ausis, tuo pačiu laiku 
dairydamies ar netėmija poli- 
cistas.

Kaip Chicagoje, taip ir Nu
evo -Lorado ir Monterrey mie
stuose yra daugybė alinių. 
Ten jos vadinamos “cantiny- 
omis”. Amerikiečiai paprastai 
nebando,, bet meksikiečiai su 
dideliu pamėgimu traukia aš
trų ir stiprų bespalvį gėrimų 

ir čiulpia citrinus.
Vyrai vaikščioja ant galvų 

užsikrovę didžiules šiaudines 
skrybėles “sombreros”, o mo
terys apsisukusios skaromis 
“rebozo”. Provincijoj e, ^ir /įkįi 
k ur miestųosė. įkaęaę. 
persimetę per petf dilime ja ir 
vyrai. r

Rodydami pirštais į musų 
automobilį, vienoj provincijos 
vietoj meksikiečiai kuždėjosi 
tarpusavyje. Kų jie kalbėjo — 
nesupratome, bet aiškiai gir
dėjome vienų žodį — “eoche” 
Vėliau patyrėme, kad “cočhe’ 
—tai musų automobilis. “Co 
che” jiems įtartinas, svetimas 
dalykas. Jie dar neturėjo pro
gos automobilyje važiuoti, o 
gavę progų, vargiai ja pasi
naudotų, nes, argi jie neatsi
mena, kad kai tos dvi mote
rys pabandė važiuoti, tai tuoj 
susirgo “ceche” liga? (kurių 
serga pirmu kartu važiuojanti 
laivais per didelius vandenis).

Pasiekę Monterrey, sustojo
me ir M.onterrey viešbutyje ir 
išėjome apžiūrėti miesto įdo
mesnes vietas. Nustebome pa
matę. kad ir viešbutis, ir 
krautuvės ir rūmai mažai kuo 
skyrėsi nuo musų Chicagos. 
Krautuvės ypatingai persič- 
m usios amerikietiška atmos
fera, ir ištaisytos pagal vė
liausių madą.

Monterrey turi apie šimtų 
s u virš tūkstančių gyventojų ir 
skaitomas stambiu pramonės 
centru. Čia subėga kelios gelž- 
kelių linijos, yra bravorai, 
plieninės, malūnai ir cemento 
dirbtuvės.

Miestų įkūrė ispanai, 1560 
metais, ir pakrikštijo jį vardu 
Santa Lucia, bet vėliau prigi
jo dabartinis vardas Monter* 
rey.

(Bus daugiau)

tai nebuvo

' 1 '■■■................... ... ■■ ■ ’•

Detroit, Mieli.
Svarbus .laisvamaniu suisrin- 

( kimas: bus paskaita
.. ——

Lietuvių Laisvamanių Eti-‘ 
įneš Kultu'ros 2 kuopa, rengia 
paskaitų, kuri įvyks penktadie-. 
pį, biržeįio 2$ d., šRįUsų darbi-į 
ninku svetAinėjėe, 921:9 Russelli 
St. Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakaro, o paskui drg. A. 
M. Metelionis laikys paskaitų 
tema'“Burtai ir kam jie reika-

Visi esate kviečiami paskai
tos pasiklausyti. Tikrai bus įdo
mu patirti, kaip burtai atsira
do ir kokių žalų jie neša žmo
nėms.

Visus kviečia kuopos valdy
ba.

Sekretorė M. J. Kemešienė

Pradės veikti priver 
čiamojo darbo 

Įstaiga

.4

PASKUTINES DIENAS 
“THE LAŠT NIGHT“ 

Pradedant Penktadieniu Sovietų, 
Rusijos Pirmas Visus Spalvų 

Filmas 
‘VIEVERSYS” 
SONOTONE 

Van Buren arti Wabash
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 

—35c iki 6:30

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus Insurance 
INFORMACIJOS f)YKAI.

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

T-”"-

hm tat® Nuo
UZKBĖJIMO

X

^Hayta ikeliolika hamų. Staiga 
pakilęs ųpeįio vąhdyo nųne-

į Perskaitykite JąHka W -Wm.: 
C. Billings, 1380 19th St., Denvel*, 
Coloradop “Kada aš pavalgydayau 
pusryčius, ‘•aš jąūsdayaus suglebusiu. 
Porai dienų praėjus, ;aš iu^ėftaVaįi 
gėrti liuošuojančių vaistų.

“Vieną x rytą į išvalgįąu torelką 
AL^LrvBRAN. Tai1 suipuša vjąus liuo-' 
ąūojančius vaistus, nes jis palaikę! 
kasdien sveiku.” I •

-Kiekvienam yra žinoma, kad emi-s 
mas vaistų, kiekvienu sykiu yra ne
sveika^ pąprotys. O kaip geriau pa
baigti ’ paprastą užkiėtejimą, varto
jant šį saugų, natūralų maistą! ;.... #

Kellogg’s ALL-BRAN pagydo pa
prastą užkietėjimą dėlto, kad jis: 
suteikia kunui reikalingą “rupumą”.; 
Jis sugeria dvigubai savo svorio 
vandeny, Švelniai mankšto ir išva
lo vidurius kaip su kempine.

Pabandykite vieną savaitę. Jei ne-*

Du kupini.
pasitenkins it, Kellogg Bandrovė su 
grąžins jums pinigus.
šaukštai kasdien paprastai būna gą-

“ “* ‘" "J ' su
kiekviemT’maistu. Valgykit su pienu, 
arba vaisiais. Parsiduoda pas visus 
krautuvninkus. Gamina Kellogg in 
Battle Grėbk. :

na, o užįfcisenčjušiais atvejais — 
kiekvienur’maistu. Valgykit su pf

Didelė audra Vii- į 
niaus krašte

? .s r r
-»l ...... .

katorių■ ąja(y
f 

i*

KAUNAS — Praėjusiais me
tais Seimas yra priėmęs pri
verčiamojo darbo įstaigų įsta
tymų. Pagal tų įstatymų pri
verčiamojo darbo įstaigose 
bus laikomi administraciniu 
būdu nubaustieji ir sulaikytie- 
;i asmenys. Jie dirbs valstybei 
reikalingus darbus. Iki šiol sa
kyti asmenys atlikdavo baus
mę paprastuose kalėjimuose.

Priverčiamojo dafrbo įstai
gos etatai taip pat jau priim
ti ir jos viršininku nuo birže
lio 1 d. paskirtas Kauno mies
to policijos 6 nuovados virši- 
niįikas Jonas Eigelis.

Steigiamoji priverčiamojo 
darbo įstaiga bus Kretingos 
■Ąyskrityje Mitravos dvare; ji 
Jiradės^ veikti J.muL-šių metų 
Tiibželio 10 rdičrfosX

VILNIUS — Po keliolikos 
karštų dienų, pereitos savai
tes pabaigoje per Vilniaus 
krašto kai kurias vietas pra
ėjo smargi audra su ledais. 
Švenčionių ir Breslaujos aps
krityse audra , labai didelių 
nuostolių nepadarė, tačiau 
Vilniaus -— Trakų apskrityse 
daug kur audra išgriovė tele
fono stulpus, išvartė medžius, 
o ledai visiškai iškapojo pa
sėlius. Vietomis per audrų In
dai krito apie karvelio kiauši
nio didumo. Siauru rėžų, kur 
buvo pats audros centras, nuo
stoliai gyventojams padaryti 
labai dideli. * . •

Švenčionių apskrityje dau
giausia nuo audros nukentėjoj 
Svyrių valsčius^,Čj.^^bųvo am 
drds išmušti pasėliai“' ‘ir’ su-

>. jėatib-.. \vWS4 
km^r^yyęptojas 

Jurgiį Kandrotas prąnešė po
licijai, kad W. 1 d. haktįj 
phs j,į įsilaužęs Šiliškių .yąl. 
gyveriąs M. Pankevičius dar 
su djviem vyrais ir reikalavęs 
eiti šii juo lipdyti priešvalsty- 
binius atsišaukimus ir vaduotii 
“suimtųjų brolių“. Priešingų^ 
atveju grąsinęs hužudyti. Jisj 
atsiklaupęs ar ^fdd'avęs paliki 
ti ramybėje, f Ję mažametis* 
vaikas išbėgęs į kiemų ir šaų-i 
kęs pagalįios. Pankevičius ne-’ 
šinas įrepŠį atsišaukimų, pa-; 
sišalinęs.

Pankevičiui .puvo iškelta; 
kaitybinė įkvotą. Ūkyje pąda-. 
ryta jkratą, bet Kandroto skun-į 
įdąs nepasitvirtino. Pavyko nu-; 
statyti, kąd Pankevičius ramus! 
ukininkąs,. prie jokių riaušių 
ninku nesidėjo, neraštingas.' 
Kandrotąjs jį meĮągingąji 
kundė, keršydamas už skolas; 
išvaržyto jo ūkio. ' Paganau,;

AL 
Pečią

a»

■Mn

SUTAUPYKIT 40% MUSŲ KRAUTUVĖJ

K

t

i
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2 Ofisai
Parkraustom ^iapus Ir

visokius rakandus' bei Stonis 
arti ar toli.

3406 SOUTH ; , 
HALSTED ST. WKS 

Yards .3408 1

6921 -SOUTH 
iW-ES.TERN AVĖ. 
TĮėthldck 5040 
....... 1.1.

i

'M^11 ■' . .......
ųkivąizdoje s^iri^tų prieš j J 
i|įųo(pieuų, Kaųd^tas, ikad po- 
:Mci|^i‘ dųętas parodymas ir 
įskundimas' yra melagingas, 
išgalvotus, niejko panašaus nė
ra ;buv.ę ir Bah’kevi^ių yįskun- 
įįęa $Už 4ai ^Kauno 
apyg. teismas paskutinėje- Aly
taus jsesij o j e J..? Kandrotų nu
baudę 4,5 inetų| sunk, darbų 
•kalejimo.t’ v ! . j

Mjs. Anelia K. Jarusz į

įtaisyk Stogą, ir
Wnasda®ar

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

stogų dengčjas.

3750 WALLAC1-: STREET 
Tel. HOUDEVARD 0250

Physical Therapyi 
and -Midvvife 1 

§63Q Sq. AYęstern; 
Avė., 72nd flpor.

H«mlbek 9252i 5 
Patarnauju prie, 

gimdymo namuo
se ar IigdrilBlSse,’ 
d U O d^U ma&šafce’ 
eleetrie ^re-ai- 

’ ment ir magnę- 
itic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms , patart
inai dovariai.

__________įį

ADVOKATAI j

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

2201 22nd Street]
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 H’-

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį WSo. California Avįnjie <
M'ffflUM* «ei«bUe >W

Ofiso Tel. Bouievard 5918

Cor. ,of 35th ąnd Halsted StB.
Ofiso valandos nuo J-8 nuo-6:80-8:80 

Nedeliomis pagal sutartį 
i^ez. 4910 SO. ^kSHGAN BUVO.

Tel. K«nwood 5107

;W

GRANE
COAL COMPANY
5332 Sę. Long Avė.

Tel. Rępublic 8402
FOCĄHONTAS Mine Run $7.40
.(Screened) ............. . tonas
Sitf-UL^SNES " $745:

Tonas

K. P. G U G i S
ADVOKATAS

■Miesto ofisas—127 N. Dearbom St.
Kamb.-1481-14 84—Tet Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. IJoųlevard 4310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais —

pagal sutartį. J

-Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus sęred >mis ir subatomis.

žeinos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MQKeKIT $4
Sąlygos i I SAVAITĘ ®

DR. O’CONNELL

JOSEPH J. GRISU
■LIETUVIS ADY0KA1AS

Telephone: Bouievard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. -Rodcvrell Lt.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
■ ūdytojas ir Chirurgas
Kisąs 4645 SO. ASHLAND AVĖ

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

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

135 SO. STATE ST.
rorw

waul

*

ukėe’Ar. sTun'lRtcd Št 
PMrk ' 3234 Madlaon St. j

OLOSKD SUNIIAT
r
■JL

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
L^IpOJIMO IŠTAIGA

M
, bm ' ■■ ; g ■ ■ ■ O fj

F. Eudeikis^ 
j.A«60TuyiŲ MWi'0Rres e- -■< C/ AMBULANCE Č /

: PATARNAVIMAS X U■ PATARNAVIMAS . *
, , IR NAKTJ . . >

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 £
4605-07 So. HėHwitag.e Avė. N

■Šouth iFaįrfield ĄVcnųė N
Tel. LALAYE'JTE 0727 Q

T ' A . -5 koplyčios visose V
1—1 ęhieagos dalyse v

&, JURGELIONIS
ADVOKATAS

340,7 ’JUoyYe Avė. • Tel. Yards 2510;

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
Namu Te).- — Hyde Parį- 339b f

WlPlaAUSTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

lįuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. va’ 
lic z į ti cn ei j a

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

TO.

-Phone Bouievard 7042

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

■

Laidotuvių Direktoriai

*39-50

ilsisi 
Virš

f » l

Klausykite iųųsų‘Lįetjivškų £adiį» ;progra^ų'Pįrmą$epio yąkaraįs, 1-0:00 
vai. vakaro iš VV.H.F.č. stoties (1,420 K.)—-Pranešėjas P. šaltimietas.

■ J ■ - .......„.j;.......... —.............................      ■ . ■ ............ ........................

« r • w < . . r

vartoja garsieji 
ir ligoninėj — 
juos luksiniuose 

laivuose, kaip

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
5954 So. Hals;te(d Street Bouievard 4089

5 J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

; A S. P. MAŽEIKA Y1,rds 1139 i 
.3319 Lituanįca Avenue Phone Yards T138

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

! A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avėnue Phone Bouievard 4139

NARIAI 
Cliicagos, 

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance 
1‘atarna vi
lnas Pieną 
ir Naktį

BEAUTYREST MATRASAS
Populiariausias pasauly matrasas. Milionierių Miegu ant jo 
milionai žmonių visų tautų ir iš visų gyvenimo pašaukimų. 
2,500,000 Amerikos šeimų vartoja Beautyrest; 59% iš jų yra arba 
darbininkai, arba kiti su apribotomis pajamomis. Beautyrest yra 
vienintelis matrasas su garsia “Floating Action”. 837 atsikrai-su- 
dėtos springes švelniai palaiko miegantį bet kurioj pozicijoj.. Ypa
tingas Iškripimui-Nepasiduodąs Krantas visuomet pasilieka dailus ir 
tiesus — jis priduoda smagumą visam matrasui iki paties kranto — 
jus galit sedčt ant kranto kiek tik norit. Pasirinkimas keleto dailių, 
vaiždžių Frahcuziškų Sienų Kaųrų-Damasko padengimų. Guzilkų 
pluošteliai ir stiprios rankienos lengvam vartymui — tai yra inatra- 
sas, kurį 
viešbučiai 
jus rasit 
vandenynų
Queen Mary ir Normandie.

CRAND OPENING IŠPARDAVIMAS
NEW CITY fURNITURE MARI

1654-56 West 47th Street
Telefonas BOULĖVARD 3534

Dykai puikios dovanos laike Grand Opening 
Išpardavimo nuo 

BIRŽELIO 26 iki LIEPOS 3.

I. J. ZOLP Phone Boui. 5203
1646 West 46th Street Phone Bouievard 5566
' • ». i ._____ . ’ \ p ? • ?' : < ____________ ___________________________________________________ 1 ________

f • f' •» • > i •.»■»'« 4 - t» ■ < A J *.«, ,. •«, • A ' • 1

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe .3377

LACHAWI.CZ IR SŪNUS.....
2314 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515 ,
SKYRIUS: 42;-44 Eąs.t Į,98th St.rėet Tol. Pullman j270

juoząpasIFijdeikiFir TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mąna 20,. jnetV, p praktikavimas, 
jūsų garantavirtias. .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,' 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaininųvimąs daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-. 
taisomos. Valandos puo 10 iki 8 v. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
47J2 South Ashland Av.

Phone Bouievard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo \ 
iki 9 v. yak.> Trečiadieniais ir 

b ’ Sek^DąJįeniais susitarus 
,, OF1SĄS IR REZIDENCIJA \

43(ft)'Š6. Eairfield Avė.'
Tel. Lafayette 8016

| Kiti jLtetųviai Daktąra.

Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3(1 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, II.L.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuve
756 JYėst 35th Street 
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI AK dantistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Pitone Hemlock 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 Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 l

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouleyajd 1401

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

R.OSE L AND—CHICAGO, JLL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Svenciskas
DANTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki v 
Vai . vakaro. TreČ ir sek m. pagal 

susitarimą.
4300 S. FATRFIFLD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1110 

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

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v. 
■Phone Maywood ^1.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Grerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas . 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metydus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central1 7464

Dr. Charles Segal
.OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. k 
OFISO VALANDOS: X

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.) 1 - ‘

Phone M1DWAY 2880
— ----------- ;—«----------:------------ -—

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

dfiso valandos:
')N,uo 10 iki 12 dieną, 2 iki ,8 po pietų

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

ą

LACHAWI.CZ


■fj
■

v Ketvirtad.,-birž. 24, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III.

CLEVELANDO omo ŽINIOS
Panaikino savaitinius pasus. — Lietuvių Šventė.

— Pinigai lietuvybei palaikyti. — Sunkiai 
buvo susirgęs Alekna. — Pakėlė algas savo 
darbininkams.

Gatvekarių kompanija panai
kino savaitinius pasus, kurie 
parsidavinėjo po $1.25. Kas įsi
gydavo tą pasą, tas per visą 
savaitę galėjo važinėtis nors po 
kelioliką kartų per dieną Cleve- 
lando gatvekariais. Tai buvo 
didelis parankumas ypač, tiems, 
kurie turi daug važinėtis. Ne 
tik parankumas, bet ir ekono
mija. Dabar už kiekvieną va
žiavimą teks . ašituonis centus 
mokėti, o už septynis tikietus 
— 50 centų.

Maža to, bus panaikinti ir kos.
specialus tikietai, kurie buvo Visai kitoks reikalas yra 
pardavinėjami vaikams, — tik- šiandien. Kai kurios draugijos 
sliau sakant, mokiniams. Tie ti-! nenori nė girdėti apie parengi- 
kietukai 1 
centus kiekvienas.

mais Lietuvių Svetainėje. Kal
bos daugiausia sukasi apie tai, 
kaip čia butų galima daugiau 
publikos sutraukti. Dalykas tas, 
kad prieš kelis metus į paren
gimus sueidavo labai daug pub
likos. Senesniuosius traukdavo 
programos, o jaunesnieji atei
davo pasišokti. Rengėjams iš 
to, žinoma’, būdavo didelė nau
da, — jiems likdavo nemažai 
pelno. O kada parengimai bū
davo sėkmingi, tai ir įvairios 

; organizacijos nesibijodavo rizi-

parsiduodavo po du j mus. Mat, jos keliais atvejais 
nudegė nagus: iš savo parengi- 

Tai jau 
tikrai nemalonus dalykas, kada 
reikia tiek daug sunkaus darbo 
įdėti ir dar nuostolių turėti.

Kas čia atsitiko?
O atsitiko Šiai kas: parengi

mai Lietuvių Svetainėje nebe- 
sutraukia publikos. Na, o kai 
publikos nėra, tai, žinoma, ne
galima tikėtis ir biznio. Jauni
mas į šokius nesirenka.

Svetainės direktoriams reikė
tų rimtai pagalvoti apie tai, 
kaip čia butų galima jaunimą 
patraukti. Kai su jaunimu pa
sikalbi, tai iš jų sužinai gana 
įdomių dalykų. Jaunuoliai pri
kiša didelį svetainės gaspadorių 
apsileidimą. Jie sako, kad sve
tainė visai netinka šokiams. Ji 
būtinai turėtų būti atremontuo
ta ir sumodernizuota. Be to, ir 
senesnieji turėtų su jaunimu 
žmoniškiau elgtis. Esą, yra bu
vę atsitikimų, kad senesnieji 
visai be jokio reikalo jaunes
niuosius pusėtinai apstumdę.

Jaunuoliai, su kuriais man te
ko kalbėtis, tiesiog pareiškė, 
jog jie nematą jokio reikalo 
Lietuvių Svetainę lankyti. Gir
di, mes už tokią pat įžangą ga
lime šaunesniojo svetainėje pa
sišokti. Ten ir orkestras geres
nis ir niekas nesikabinėja bei 
prie tavo kailio nesigretina.

Į svetainės direktorius įeina 
jauni vyrai, kuriems jaunimo 
reikalai nėra svetimi. Jie turė
tų pasirūpinti tuo, kad jauni
mas vėl pradėtų Lietuvių Sve
tainę laikyti. Tai nebus sunku 
padaryti, jei tik bus pasirūpin
ta šiek tiek svetainės išvaizda. 
O kai jaunimas pradės šokius 
lankyti, tai draugijos ir vėl 
pradės rengti visokius vakarus 
ir koncertus. Iš to turės nau
dos ir svetainė ir rengėjai.

Lėšos lietuvybei stiprinti
Spaudoje teko pastebėti, kad 

Lietuvos valdžia paskyrė gero
ką sumą litų lietuvybei palai
kyti užsienyje. Vadinasi, nori
ma sulaikyti ištautėjimas tarp 
svetur gimusio lietuvių jauni
mo.

Man visa tai gana' keistai at
rodo. Ir štai kodėl: pačioje Lie
tuvoje žmonėms yra draudžia
ma laisvai kalbėti ir laisvai ra
šyti, o tokiomis sąlygomis lie
tuvybės palaikymas nėra leng
vas dalykas.

Kitas dalykas yra tas, kad 
nepasakoma, kokiais keliais bus 
bandoma eiti prie lietuvybės pa
laikymo. Vadinasi, kas tą lietu
vybę palaikys ir kas tuos litus 
doros. Pavyzdžiui, imkime A- 
meriką. Čia juk mes turime 
žmonių, kurie lietuvybės reika
lais rūpinosi dar tuo laiku, kai 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
mažai kas ir svajojo. Turime 
laikraščių, kurie prie lietuvybės 
palaikymo tikrai daug prisidėjo. 
Bet tie žmonės ir tie laikraš
čiai, žinoma, lietuvybei skiria
mų litų negaus, nes jie Lietu
vos žmonėms ne tik lietuvybės 
trokšta, bet ir laisvės.

Apskaičiuojama, kad dėl tų turėjo nuostolių.
pasų ir tikieitukų panaikinimo 
gatvekarių kompanija per me
tus uždirbsianti vieną milijoną 
dolerių su viršum daugiau. Va
dinasi, kompanijos pelnas nepa
prastai padidės.

Miesto gyventojai neprivalė
tų į visa tai pro pirštus žiūrė
ti. Ypač jie turėtų atkreipti 
savo dėmesį j valdin’nkus, ku
rie prieš rinkimus buvo visokių 
lengvatų pažadėję. Prieš perei
tus majoro rinkimus beveik visi 
kandidatai į miesto tarybą ža
dėjo visais budais dirbti, kad 
butų numažinti gatvekarių “fė- 
rai.” O dabar mes matome, kad 
atsitiko kaip tik priešingai, — 
važinėtis gatvekariais faktiškai 
brangiau atsieis, negu pirma. 
Tai tau ir lengvatos!

Netrukus ir vėl bus rinkimai, 
tai piliečiai turi atsiminti tuos 
neklaužadas, kurie vienaip , kal
ba, o kitaip daro. Nėra mažiau
sios abejonės, kad kompanija 
prie kai kurių tarybininkų mo
kėjo “prieiti” ir šio to pažadė
ti. štai kodėl ir piliečių intere
sai liko užmiršti. Bet jeigu tie 
tarybininkai dirba kompanjos 
naudai, tai piliečiai nieku gyvu 
neturi to užmiršti.

Dabartine miesto administra
cija turi didelį vietos laikraščių 
pritarimą. Tie laikraščiai kiek
viena proga stengiasi iš adatos 
vežimą priskaldyti, atseit, ir 
mažiausį administracijos nuo
pelną nepaprastai išpusti, žino
ma, niekam nėra paslaptis, kad 
tie didlapiai tarnauja didžiųjų 
kompanijų interesams.

Kalbant apie miesto adminis
traciją, bus pravartu pažymėti 
tas faktas, jog per paskutinius 
metus išlaidos žymiai padidėjo, 
nors miesto darbininkų skai
čius gerokai sumažėjo. O tai j- 
vyko todėl, kad visokiems di
desniems valdininkams algos li
ko pusėtinai pakeltos. Pavyz
džiui, miesto tarybos nariai pa
sikėlė sau algas nuo $1,800 iki 
$3,000 per metus., Vadinasi, 
kiekvienas tarybininkas dabar 
gaus $1,200 daugiau, nei pirma.

Kaip sau norite, bet tai visai 
neblogas pridėčkas. Juo labiau, 
kad beveik visi tarybos nariai 
turi dar ir kitą kokį darbą,— 
daugiausia verčiasi advokatūra 
ar kuo kitu.

Plėšikams nepasisekė
Du ginkluoti vyrai įėjo į vie

ną kepyklą ir kasierei Uhle į- 
sakė pinigus atiduoti. Toji mik
liai spėjo mygtuką paspausti. 
Plėšikai išsigando, manydami, 
jog tai yra ženklas policijai, ir 
be niekur nieko spruko lauk. 
Tokiu budu $600 liko išgelbėti.

O tuo tarpu tas mygtukas 
buvo tik kamoflažas. Vadinasi, 
su jo pagalba jokio alarmo 
buvo galima sukelti.

Lietuvių Svetainė ir 
parengimai

Daugelis jau kalba apie 
kas bus su visokiais parengi-

ne

itai,

Lietuvybės litus greičiausiai 
sudoros visokie prisiplakėliai ir 
“profesionališki patriotai,” ku
rie yra, geri “patriotai” ti}< to
dėl, kad jiems už tą patriotiz
mą yra mokama.

Astuonių metų berniukas 
' mirtinai pašovė du 

plėšikus
Į krautuvę, kuri yra prie E. 

65 gatvės, įėjo trys apsigink- 
;u,vę plėšikai ir iš savininko pa
reikalavo pinigų. Tatai nugirdo 
užpakaliniame kambaryje buvęs 
astuonių metų krautuvininko 
sūnūs. Berniukas žaibo greitu- 

I mu pasigriebė šautuvą ir palei
do kelis šuvius. Du banditai su
dribo ant žemės mirtinai pašau- į 
ti, o tretysis spėjo pasprukti.

Policija drąsųjį berniuką ap
dovanojo medaliu.

Sunkiai susirgo Jonas 
Alekna

Prieš kiek laiko sunkiai su
sirgo Jonas Alekna, SLA 136 
kuopos narys ir geras vietos 
vietos veikėjas. Lake Side ligo
ninėje jam buvo padaryta ope
racija. Dabar jis jau parvežtas 
i namus ir po truputį pradeda: 
sveikti.

Linkiu p. Aleknai greit pa
sveikti ir vėl darbuotis organi
zacijose.

P-as Alekna yra senas cleve- 
landietis, kuris daug yra 'veikęs 
įvairiose organizacijose.

Svečiai iš Chicagos
Pas Joną Jarų atsilankė sve

čiai iš Chicagos. Būtent, atvyko 
ponai Vi'tkai. Vitkienė yra jo 
močiutė. Išbuvo apie savaitę lai
ko, ir ita pačia proga aplankė 
savo draugus, kurie gyvena 
Pittsburghe.

P-as Motiejus Vitkus yra se
nas chicagietis. Jis gyvena ad
resu 4321 S. Maplewood avė.

Nusikalto jugoslavų klubas
Valstijos svaigalų departa

mentas suspendavo*-penkiolįkąi 
deinų jugoslavų klubo laisnį. 
Laisnį suspendavo dėl peržen
gimo tam tikrų valstijos įsta
tymų, kurie kontroliuoja svai
galų pardavinėjimą.

Klubas yra adresu 5376 St. 
Clair a've.

lė nuo šešių iki\ septyniolikos 'didėjo nelaimės su automobi- 
centų per valandą, f liais. Buvo iš kitų miestų pa-

Kompąnijos dirbtuvė yra va-;įkviesti ekspertai, kad ištirtų ne
laimių priežastis. Tie ekspertai 
per kelias diena? studijavo vie
toj. trafiką ir priėjo išvados, 
kad būtinai Clėvelandui reikia 
daugiau policininkų, kurie pri
žiūrėtų tvarką.

—Jonas Jarus.

karinėje miesto dalyje. Dirba; 
iš viso apie 70 darbininkų.

Susirūpino automobilių 
nelaimėmis

Per paskutinius kelis mėne
sius Clevelande nepaprastai pa-

r PILSEN
a^CLEANER

Užganėdinimas arba Cash Grąžinama

KOŠĖS MUILAS VALYTUVAS 
NUVALO VISOKĮ PAVIRŠIŲ 

Reikalaukit jo savo malevų ar gelež. krautuvėj

TV

f

kitko ir dėl susidaužymo

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS

ĮSIGIJIMUI N71MO

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

“In my each refrigerator,
amounta of water m “ u Cubes solid. Gru

I MAGINE!
.Ss.s I5t I DAT FOR
UDlIlONtO BlffllSiimOH

>937 QRUNOW Model «HWO
AMAZING BENEFITS OF 1937 GRUNOVV 

revealed in Margaret
SaVVYER’S* EXHAUSTIVE 14-DAY 

“SIDE-BY-SIDE” TĘST!
• Its 4-point superiority decisively sūb- 
etantiated by Misa Margaret Sawyer,* 
one of America’s top-flight home ečono- 
jnists, the new 1937 Grunow wins a 
«lear cut victory in 14-day “side-by- 
sidę” tests with other leading refrigera- 
tors. and further establishes itself aa the 
vorld’a fineat protector of fooda and the 
family pocketbookl In winning Mar
garet Sawyer’a coveted “Seal of Ap- 
proval Grunow led all thė othera in 
jasl freezinį, in unifprm shelf tempera- 

| ture, in food odor pfayention and in ice 
cube capacityl Ihesejl pointa of Grunow 
superiority are performance features 
every woman wants,ąnd needsin a re- 
frigerator. Come to our store and let the 
new 1937 Grunow J>rov4e itself before 
yoųr eyea buy your new
fefiriįeratorl 'v
Get Amazlng Home Demonstration FREE! i
See Grunow’e amazing demonstrator maka 
ice in 2 minuteal See Grunow back its claima 
that CARRENE ia euper-safe, odorless, non- 
explo8ive, with proof you can really see. Ask 
for thia remarkable demonstration . . . in 
your own home. . . Th^re is no obligation.

f

t. TAtr
FR8EZIN4-

tŲNI F OkM 

’ ihelf

o
“Of 811 the re^r'5er^tg^rior< circulation of 

tion waa assured..

. . .„p T used foods with puw

Musų Spulka 
Sveikina 
Lietuves 

Jaunamartes

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVINGS ASSOCIATION 

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

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą, čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansas 
' $150.00 

200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
370.00 
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
s Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAČ AGENTŪRA

TeL Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS

Kaštai 
12 mėnesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24 
35.06
37.69

Kaštai 
18 menesių

18 
mėnesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

A I6P0UHM

‘•In my °FniT%°?^now if iu doubte^ce

168 cubea, even m the

806 W. 31st Street
. V '

garanti-

Pakelė algas
Bayley Wallpaper Co. pakėlė 

savo darbininkams algas. Pakė-

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINĖ y

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

Dėl Sveikatos!
Tūkstančiai Geria 

MALVAZ
‘ Jėgų Atsteigčją”

Jei esate nusilpę—be gyvumo— 
nerviški—neramus— negalit mie
goti, neturite apetito, padarykite 
štai ką: Nueikit

HTfl

Jei Neveikia Jūsų

pa

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Breųien ar Hamburgo.

Mes jums pagelbčsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jųsų , Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTHGERMAN* LLOYD W
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Reikalaukite DEGTINES
......

pas savo gydy
toją, ir jei jis 
nesuras jokios 
o r ganiškos li
gos, jis be abe
jo patars jums 
g*erti MALVAZ. 
maitinantį gai
vinantį maištin
gą gėrimą — 
MALVAZ. Pa
bandykite jį su 
musų

MALVAZ DARO MONARCHE 
BEER ALUDARIAI

Carton 24 būt........................ $2.75
50c už tuščius butelius

Carton 12 būt........................ $1.40
25c už tuščius butelius

Išgerkit keletą butelių, ir jei bu
sit nepatenkinti, tai mes pinigus 

sugrąžinsime.

New City Furnitisre Mart 
1654-56 West 47th Street 

Telefonas BOULEVARD 3534

- GRAND 0PENING IŠPARDAVIMAS
Gražios dovanos laike Grand Opening Išpardavimo nuo 

‘ * Birželio 26 iki Liepos 3.

įI; 7 HIENOS Į LIETUVĄ
P J ANT

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLANO 
HAMBURG • NEW YORK

S.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS lįlSTRIBUTORIUS

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO GAMTA
I 1

Viduriai, Vartokite

Nida Neri) ąbb*b
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA lAHIfflATORIES,K 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
*he Lithuanian Daily Newa 

Cuhiished Daily Ezcept Sunday by 
Che Lithuanian Newe Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Ųbakyao kalnai
Chicagoje—paltu:

Metams -------- -- —------- - $8.00
Pusei metų .....-----------  4.00
Trims ių8nesiąixųĮ - ----------  2.00
Dviem mSnesįajpš---------— 1J>Q
Vienam’ mSnesiui ------------------ .75

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija 8c.

Savaitei - ------------------- - — 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Čhięągoj, 
> paštą:

Metams ......--------- ---- -------- $5.00

Subscription Ratea:
$8.00 per yeąr in Canąda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

Pusei metų ...-----------------  2.75
Trinią ipęnęsiąmą .................... 1,5Q 
Dviems mėnesiams ____ ,.1... 1.00
Vienam mėnesiui .............  75
Lietuvoje. Ii? kifur užsieniuose 

(Atpigintą)
Metane    $8.00
Pusei ipetų ...............    4.00

Or4ęnu kartu gU

Naujienos eina kasdipn, išsfcir|ąnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bęn- 
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 85Q(į.
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Nauja Francuzijos Vyriausybė

MWWUW1-1JM.*'
ReMrfaa., Wrž.' 24, 193'
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LENKAI KONFISKUOJA
LIETUVIŲ RAŠTUS.

Margos žinios iš Lietuvos Dr. St. Jakubką

Naujas Francpzijps ministerių kabinetais jnažaį te
siskiria nuo Bhinfo kabineto. Ęadikajlį vądąs Chau- 
temps (išt.: šotąn, su kirčiu ant a), kuris buvo valstybes 
sekretorius Blum’o kabinete, dabar bus premjeras, ę 
Blum bus valstybės sekretorius ir vice-premjeras. Vieto
je socialisto Auriui, finansų ministerio portfelį pąeipė 
radikalas Georgės Bonnet (dabartinis ambasadorius Wa- 
shingtone), o Auriol pasidarė teisingumo ministeris, 
t Daugelis kitų ministerių pasiliko savo senose vieto
se. Verta pažymėt, kad radikalas Delbos bus ir toliau už
sieniu reikalų ministeris — vadinasi, Francuzijos ųžsįę? 
nių politika nepasikeis. Francuzija stengsis kooperuųįtį 
su Anglija.

Komunistai iki šiol, grynai partiniais sumetimai^ 
dažnai atakuodavo socialistus, kai jiems nepatikdavo kas 
nors valdžios politikoje, nes premjeras buvo socialistų 
vadas. Dabar, Blum’ui pasitraukus iš premjero vietos, 
komunistai turės mažiau progos . varinėti demagogijų. 
Tai, gal būt, bus svarbiausias rezultatas įvykusio val
džioje pasikeitimo.

Kairiųjų partijų valdžia tebėra galioje.

Keistų Gaivalų Butą Sovietų Valdžioje
Kruvinas “valymo” darbas tebeina visame neišma

tuojamos SSRS plote. Paskiausios to valymo, aukos, apię 
kurias praneša žinios iš Maskvos, tai — “Osoviachimo” 
viršininkai, vienas Tolimųjų Rytų direktorius, stambus 
sovietų šulas Donbase Maksim Anikiev ir visa eilė ce- 
mento trusto viršininkų.

Osoviachim yra sovietų pilietinės apsaugos organi
zacija, kuri ruošia civilinius žmones karui, kad jie, rei
kalui atėjus, galėtų padėti armijai. Tą organizaciją su
sideda iš pusseptinto miliono narių. Jos vadas, gen. Ęi- 
deman, buvo neseniai sušaudytas (kartu su maršalu Tų- 
chačevskiu, gen, Pųtna ir k.), kaip “išdavikas,” parsidą- 
vęs Hitlerio žvalgybai. Dabar atidengta, kad yra “išda
vikai” dar keturi Osoviachimo viršininkai. Vienas jų, yi- 
ęe-prezidentas Danilov, yra kaltinamas, be to, kad jisąį 
pasistatydinęs brangų vasarnamį ir laikęs muzikantų 
“benų,” kad jį linksmintų. Iki šiol Stalino žvalgyba “be
matė,” kaip tas komisaras gyvena!

Dar įdomesnių kaltinimų iškelta komisarui Maksb 
mui Anikievui. Jisai, pilietinio karo laiku, 1920 metais, 
tarnavęs gen. Denikino armijoje ir sušaudęs šimtus bol
ševikų. Sako, kad jisai dabar “prisipažino” tai daręs. Ta
čiau jisai iki šiol buvo aukštas sovietų valdininkas ir nie
kas “nežinojo,” kas jisai per paukštis!

Taigi daugiau, kaip per pusantros dešimties metų 
tasai “baltagvardietis” padėjo Rusijos bolševikams val
dyti kraštų, naudojosi visokiomis komisariškomis privi
legijomis ir — “budavojo socializmų.” Ar ne juokinga 
yra ta visa valdžios sistema, kurioje šitokie “socializmo 
buadvotojai” gali iškilti į viršūnes?

Ir juk tie Anikievai tai ne atskiri asmens. Jų tūks
tančiai. Jeigu tikėti Maskvos pranešimams apie kasdien 
atidengiamus Sovietų Sąjungoje “šnipus,” “išdavikus” ir 
“kenkėjus,” tai tokie ir panašus gaivalai knibždėte knibž
dą visose sovietų įstaigose, kaip kirmėlės puvėsiuose!

Tai ve kas slepiasi po diktatūros dąnkčiu.

Lenkų valdžios represijos 
prieš lietuvių spaudą ir organi
zacijas Vilniaus krašte vis nesi
liauja. štai, “V. Žo(jįs’? įį^ųp^a, 
tokių žinių: ; , / J

“Lietuviškas Bąr^ąll 
110 puslapių apimties prieška- 
Fjpių ję pokpjpįų ppętų “petur. 
viškus kprię tačįfip.
Miesto Storąstijos įsakymu, 
šiomis' dienomis sukonfiskuoti. 
Ęigk tenką'.
ti ųž Mąironip gw-
me” re "Trakų, pili,’’ .

Kita žinia:
Mokyklų inspektprątąį (Vil

niaus krašte) išsiuptippjo mo- 
ky^liį. ve^ęjsTO 
draudžiama privatinėse ir vals- 
tybippsę pradžios pmKyktyse 
naudotįs^ vąd<*v$ia$, 
Kąnnę. Be to, neleidžiama' mflr 
kyklose naudoti^ ir Vįjmųje 
leidžiama' “Aušpęle” bei Itaiįjp? 
j e leidžiamomis “fy^čių Ži- 
piomįs,”

Kilojo žinioje pranešama apįp 
uždraudimą spausdinti lietuyj^ 
ką ląikrą^tį:

“Vladas ĮVįaminsKąs s^yų 
Kų prąimšė Šyepčionių Storastai, 
kad netrokų^ Pradės JoMM.
Čionyąę lietuvišką fe
kraštį “švenęįpnių Bąlsą.,? Sto
rasta j pranešimi ahM neat
sakė, yadmąsi? sutiko, Mąmins- 
kas pradėjo kalbamą lilkraštj 
spausdint}. Tąči^? jptisejus 
darbą, šipmm dipnipM 'stpras- 
ta spaustuvės savininkui. Ųevi- 
nyi pranešė, kad gpąnądinįi 

:“Švęnčionių griežtą},
draudžia.

THeMIMĄĮ. kratos ir

<fVilpiaĮ|s M^ąlip m. 
i d- ląidęję l?ašpmą;

‘'Vilmąąs yąįyadijpa įsaky
mu, šyę^jiiį
birželio į dįęųps trę jiems 
metamą ištrėmė $ pasienio, 
ruožo Šiuop tėyų sąmdomus 
lietuvių mokytojus: 1) Kazi- 

4 mierą Radusį iš Grikepelės
k., 2) Oną šalnienę iš Pelė- 
dęlės k-, B); Praną Antąnayi- 
čių įš Antanelės k., ir 4) A- 
leksandrą Mecienę iš Kaukiš- 
kės k. Pastebėtina, kad visi 
ištremtieji išvardytuose kai
muose turi sąvo, ūkius, kur 
gyvena jų šeimos ir tėvai.”

• ;* V * • '

Pranešama taįp pąt iš Šven- 
Čįopįų:

“Gegužės mėn. pabaigoje

■■jy ,i ui., IU|

glaudą Sovietų Rusijoje nuo vo
kišku, austriško ir lenkiško, fa
šizmo.;

Londono “Daily Herald” spe
cialią korespondentas pranešą 
iš Maskvos, kad sovietų žyąjgy* 
bą; ei^ė ąreštuoti, kaip “šnipus, 

ir žmonių prięšųs,” 
Lenkijos, Austrijos 

ir kitų Šalių komunistus, kurie 
oyeijo pabėgę nųp.
^iįįtatorių, jpp, psę suimtą, dvi 
Vokietijps ^WWpįst,y, grupė? — 
Viena iš. 16 žmonių, ąptra iš 6.

yrą,'?. ?pkp ko- 
rpąppnaęptipį, ’tjagipz Neu- 
mann, kuris buvo Vokįęitįjos 
kmpunistų vadas 1929-3Q m., 
Imi, partija buvo pa^iękusi 
aukščiausią kąyingo. veikimo 
laipsnį,;

ęhs gvę^ąpijpj^) W ir 
HitlBįa reikąįąvų jį .išduoti, 

t Ępt ■|vęįpąr|ją;ątąjgąkę ir Neu- 
' mąpp ątvyko į lijągkyą.

‘^Kitąs sųįmlą^ yra Her- 
mąpp Kęmip9ię, .bųyęė komu- 
piątu atstoyąs r$$}$agę.

■ ‘fPrąpešąjpą? kąd: WW Le“ 
qw, kuris viepti tepu buvo 
Vokiętijos Komupįstų Jaų- 
ĮluomRčs Sąjppgo^ pirminin- 
kąs, tapo sųąreštųpfas Vokie
čių Volgos ĘęsppbiiKpjc, kur 
jisąį buvę nųsiųste su spe- 
ęįąlipe propągąpdfiS misija.

“Sako, kad taip pat yra su
areštuotas Hermann Schu- 
bert> buvęs kompistų atstovas 
ręiclĮstejge, IflĮijfe gyveno Mas- 
kyoje pp vąj;dų Ęic^er.

’^aj-p ApgĮrijp^ pįliečių, 
ppįe spėmijnj. kajpama, 
yra Fritz Stammbėrger, ku
ris buvo, spyglį įrtogrąfijo? 

! trust<>.|alva<'(S<)jiisfoto).
“Stammberger jų-a Austri- 

iš-jpp pilieti,% bet yrą. gepąj ži^ 
noma's ir Vokietijoje, IpiF ji” 
spj 'Ob PW koĮpuni'Štų jąik- 
raši-io prieš lajkus.’i 

! Tąigf ’w ir Vokietijos ir 
Auą^ijpg komųpistų vadąi, ku- 
rie. yrą p|)?pgg nuo ^šiznjp, pa- 
yjgįp §pyiĮ?t|į įĮĮgijoip “šnipais" 
ir '*žmpnjji Į^jpyjl^aią’'!

’ Kur yra' riba Stalino mani
jai?

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Geležinkeliečiai

streiką
Liepos 'pabaigoje susirinks 
unijų nariai Chicagoje deĮe- 

gątų pasiųlymui 
nubalsuoti.

Vėl Kuro Pavojus.
Hitleris ir Mųssolini vėl pasitraukė iš tarptautinio 

“nesikišimo” komiteto, grūmodami atvirai pavartoti jė
gų prieš Ispanijos respublikų. Pretekstas šitam pasitrau
kimui yrą tas, kad Ispanijos vyriausybininkai ^iųgsi 
torpeda paskandinti vokiečių skraiduolį Lęipzig.

Jokių įrodymų šitam kaltinimui Hitleris neturi, taip 
kad net Anglijos konservatorių valdžia atsisakė be tyri
nėjimo daryti demonstracijų prieš Madridu. Bet Musso- 
lini remia Hitlerį ir jų dviejų bęndri grūmojimai iššau
kė naujų krizį Europoje. Ar ilgai Europa duosis tiem 
dviem ąkyplėšom terorizuojama?

&&
fgiiM ,U1$S
yglišką, kai
me, oįį samdomas 
minip
Policija ieškojo oelegalių lie
tuviškų knygij, bet 
Kita žinia sako:

“Pereitą sekmadienį, 
gegužės 3Q Kaltanėnų po
licija drauge su Švenčionių 
slaptosios policijos valdinin- 
k#is padarę keljįjose kaimųo- 
se kratas ir suėmė 8 asme
nis, kurių dąjį tuojau įštap- 
džiusi paleido, o, Iptį būtent, 
Hub. Gudelaitis. iš Seniškio, 
Ant. Vasiliauskas iš Kurįnią, 
J. Jatulevičius ir VI. Pruns- 
kus iš Ku^įli^ s£$į gy^įpj- 
nių kalėjime.

“Vjsi M1
neva dainavę per valstybinės 
mokyklos mokytojo Dzilę- 
vicz’iaus Sekminėse sureng
tą Luknoje vakarėlį lietuviš
kų, priešvalstybinių dainų.”

* . v ■ i. ■■ ■ \ ' Į’,. /

STALINAS AREŠTUOJA PO
LITINIUS TREMTINIUS^;

■■■ ■,■ . iįiij i»wy ’■

mas svetimtaučių, radusių pne-

Šiomis dienomis posėdžiavę 
pępjdų gęJžikelięcių unijų ąt- 
įfcovąį Chiąągpje nutarė pa- 
sipljyti narįapąs streiko reika
lą pubąlsųofi. patarimuose 
dAlyvavo atstovų, 

§ką|Ųingąj delegacijai 
pirmiauįiąį pasiūlyta
algų pakėlimo įcląusipias. Ko
misijos pąsiulymąs buvo pa
kelti 20% nuo gegužio 1 die
nos t. y. nuo dienps, kada pa- 
sjbąigę unijos koptraktas. Pa
siūlymas buvę ęriįnitąs.
....Ątgietė darbą sąlygų pakei

timo pąsiųlygius.
Be algų klaųąjpio buvo svąr- 

statyta ir kiti, labai svarbus 
darbo sutvarkymo plausimai. 
Svarbiausieji bene bus šie: 
pusantro laiko atįygmimas už 
virš išdirbto ląį.kp^ pąsįkui ųž- 
dąrbip minimumu garantija 
j,r sMi-
čiąus sumažipiinąs, Mat, ei
nant sutartimi, negalima su
mažinti patyrpsil| dą^biniU^U 
skaičiaus žemįgu^ metų 
ąausio mėn. 1 j. lygins. Tie 
pasiūlymui atmesti.

Prįę upijų pribląuso apię 
** TO organfeą- 

vę į penkias brolijąs arbą 
unijas. /

Kiek šios žinios yra tikros, 
|ąį sunku pasakyti. Bet vis dėl
to mes laukiame atvykstant iš 
Anglijos žymįų politikų, tiki
me^ kad vienus nąinįsterių at
vyks iš Švedijos ir labai gali
mas daiktas, kad iš Suomiu kas 
nors irgi ątsiląpkys. Tai visą 
tai rodo, kad šį}ię vyrai, kaip 
ir Mąrątas, be reikalo nevažį- 
nęją. Karalius taip sau, vien tik 
dėl jų geros širdies, net jų ' 
runavimo metu taip sau 
sveikina.

Spaudos Fondas
Jei užsienio gyvenime vis 

rime žengti stipresniu keliu, 
tikriau tąrup, tvirtesnių keliu, 
tąi čia yidąps gyvenime tupčio- 
j'ątyę vietoje, o gal kai kuriais 
atsitikiip^ žengiame atgal. 
Be| Juk 'visuomet taip buvo, o 
dabar ypač, kas vietoje stovi, 
tas atsilieka.

$tąį mažiukas pavyzdėlis.
Vos spėjo Lietuva bent kiek 

valstybiškai savo gyvenimą ap
tvarkyti, mokytojai, o daugu
moje pažangieji mokytojai, tuoj 
Suskato sudaryti saVo koopera
tyvą, kad privatiški verslininkai 
perdaug jų neišnaudotų.

Taip ir gimė šiandien jau di
džiulė įstaiga Spaudos Fondas. 
Spąudos Fondas metai į metus 
tarpo, augo. Daug gražių kny
gų išleido, daug visokių vado
vėlių pagamino ir pradėjo leis
ti lietuviškąją enciklopediją. 
Spaudos Fonde būrėsi daugu
moje pradžios mokyklų, gimna
zijų mokytojai ir universiteto 
profesoriai. Valdomuosius ir 
priežiūros organus šio koopera
tyvo taip pat sudarydavo veik 
^šimtm^v pelytoj ai, arba švie- 
timo'darbo veikėjai. Tai buvo 
daugiausiai pažangusis elemen
tas. Čia klerikalų nebuvo, nes, 
jie turi savo visokių šveptųjų 
vardais vadinamus knygynus ir 
knygų leidyklas. Mokytojų tar
pe itautininkų visai nebuvo. Tik 
tautininkams įsigalėjus ir vy- 
riausybę į savo rankas suėmus, 
kaip kas iš mokytojų pradėjo 
glaustis pas. tautininkus. Vė
liau jie net sudarė savo sąjun
gų.

Kai kurie tautininkai, žino
mą, nąu j ai pasidarę tautininkai 
mokytojai panūdo Spaudos Fon
dą paimti į savo rankas. Taip 
ir padarė. Į Spaudos Fondą pri
sirašė daug tautininkų, žino
ma, daugumoje tai valstybinių 
įstaigų tarnautojai, kurie dabar 
tautininkais yra tapę.

Valdininkai ir mokytojai
Šitie valdininkąi sugužėjo į 

Spaudos Fondą, tuoj ir savo 
valdomuosius ir priežiūros 
ganus sudarė, tai yra iš tų 
ganų visus kitus išstūmė, o 
tautininkus išrinko.

Ir kas gi atsitiko?
Seniau Spaudos Fondo valdy

bą ir revizijos komisiją suda
rydavo mokytojai, arbą profe
soriai, ar švietimo darbo veikė
jai.

Štai jau antri metai, kaip 
Spaudos Fonde valdybpn renka
mi tik vidaus įr finansų minis
terijos valdininkai ir vos vienas 
yra' gimnazijos direktorius. Ir 
dar kokie yąldinjnkąį, — tai 
vis departamentų direktoriai, 
kaip štąi vidaus reikalų minis
terijos administracijos direkto
rius, finansų ministerijos pre
kybos departamento direktorius, 
Lietuvos banko prokurista, tik 
vienas švietimo ministerijos re
ferentas ir vienas gimnazijos 
direktorius. Vadinasi, net sa
vieji tautininkai mokytojai iš 
Spaudos Fondo valdomų orga
nų išstumiami, o į kontrolės or- 
gąnus visai neįsilęįdziami. O juk

ka- 
ne-

no-

Ęet mokytojų i|epasįtikįmą. 
Tai visai natūralų. Mokytojas, 
koks jis nebūtų, vis dėlto ar
čiau liaudies reikalų stovi ir vi
sai skersai tos liaudies intere
sų atsistoti, negali.

Todėl labiau pasitikia vidaus 
reikalų ministerijos ir finarsų 

valdininkais, neguministerijos 
mokytojais.

Sakysite, 
narių tarpe

or- 
or- 
tik

jei Spaudos Fonde 
yra dauguma mo

kytojų, tai dėlko kad ir tauti
ninkai mokytojai nepasirenka 
savo vyrus j valdybą, arba re
vizijos komisiją.

Nepasitikima net savai 
mokytojais

,Į valdybas asmenis atrenka ne 
Visumos, sakysime, kokios nops 
apylinkės tautininkų narių su
sirinkimas, o tįk valdyba sky- 

irimo budu nužiūri, kas turi bū
ti į kitų organizacjų valdybas 
repkamas. Tai jau kad ir tauti
ninkai mokytojai šito negali pa
daryti, nes pas juos nėra pir
kimų. O be to, patys mokytojai, 
kad ir tautininkų tarpe, šito iš
kelti negali, nes čia veikia su
siklausymas, ką vyresnieji pa
sakė — kiti turi klausyti, vyk- 
dinti, o ne kritikuoti.

Todėl net tautininkų moky
tojų tarpe dėl Spaudos Fopdo 
darbuotės ir jo veikimo kryp
ties esama daug nepasitenkini
mo, bet jie viešai šito nedrįsta 
pasakyti, juk su vidaus reikalų 
ministerijos 'valdininkais nela
bai pasiginčysi. Be to, čia mo
kytojus dar verčia' ir ta apysto- 
va nesitenkinti, kad vidaus rei
kalų ir kitų ministerijų .aukštų 
kategorijų valdininkai keturis, 
tris kartus gauna didesnį atly
ginimą, negu, sakysime, pra
džios mokyklų - mokytojai. Išr 
mo^slįnimo prasme Kaune jie 
visi vienodi, nes visi daugumo
je yra baigę V. D. universitetą.

Taigi šitų mokytojų viekas 
kitas būdamas Spaudos Fopdo 
valdyboje, arba revizijos komi
sijoje, vis dėlto bent kiek dar 
užsidirbtų. Mokytojai tokių pa
šalinių uždarbių yra reikalingi, 
o jau tie aukštų kategorijų val
dininkai gali ir be jų apseiti.

Taigi, Spaudos Fondas, ne tik 
kad pavestas tautininkams 
tvarkyti, bet tikrieji jo šeįpn- 
nipkai. ir įkūrėjai mokytojai vi
sai iš čia išstumti. Jų balso čia 
nesigirdi, nors ir tasai balsas 
bųtų tautininkiškas. Mokytojas, 
kad ir tautininkas, vis dėlto' ne
turi savųjų tarpe tikros pagar- 
bps ir reikiamo pasitikėjimb.

Kur kur, bet Spaudos Fdnde 
derėtų tam mokytojui, kad ir 
tautininkui, pirmoje vietoje 
pasirpdyti, bet jį čia nustelbė 
finansų ir vidaus reikalų minis
terijos valdininkai.

Suprantama, dėlko Spaudos 
Fonde dabąr eina dideli nesu
sipratimai ir mokytojai tauti
ninkai jo y.eikjmu yra labai ne
patenkinti.

Tai tokios pas mus naujienos.
Klaipėdos uoste iškilmingai 

priimame SSSR karo laivo ĮMa- 
rato jurininkus, juos vaišina
me, o čįa Kaune iš Spaudos 
Fondo išstumiame mokytoją, 
nors tasai mokytojas butų ir 
tautipinka's.

atidaryti
Mokslo užbaigimo proga 

vai surengė šaunią puob 
BRIGHTON PARK. — 

Stanley Jakubką, dabar 
vęnąs kartu su savo tėv 
2850 W. 40 gat. jau rengi 
ir ofisą atidaryti. Bet apie 
vėliau.

Su šių mokslo metų pal 
ga Dr. Stasys Jakubka bs 
LoyoĮa universitetą su den 
terijos daktaro laipsniu, 
proga jo tėvai pp. Geo. 
kubkai, norėdami pasidal 
savo džiaugsmais su 
siais bei draugais, 
šaunią puotą.

Į svečius atvyko

artin 
sure

daug

gardžios vakarienes, vak 
vedėjas Dr. Petras Luomą 
iš Rockfordo pakvietė visą 
lę giminių ir draugų pa 
bėti. Jų tarpe S. Biežis, 
Bložis, Dr. Yovaish iš R< 
fopdo, vaistininkas p. Tu 
inžinierius p. Byanskas, 
Shąrkiunas, p.p. Milleria 
Evanstono ir, pagaliau, ; 
celebrantas Dr. S. Jakubk

po Įkalbų buvo kita pu 
programo dąlis. Viepi £ 
polkutę . prie p. Labanai 
muzikos, kiti aluti girsi] 
Vėliau pasirodė ir Naujos 
dynės choras, kuris vado' 
j ant p. J. Stęponavičiui, 
daipavo keletą dainų. I 
p-lė Mileriutė choro vi 
naujam daktarui įteikė ir

WESTINGHOUSE
ROASTER

Naujas Skanumas—Visi 
Jūsų Mėgiamų Valgių

Roast^ Ba
Stews B r
Grilis F

Nereikia Įmokėti 
mjAND OPENIN 

SPECJALĄS

—Jūsų Keistas.
(GALAS)

Valstybėj iždasvąistypęs izflas re 
mią bažnyčių statybą

KAUNAS. — Kaune, žala
jame kalne, pernai pradėta 
tyti Prisikėlimo bažnyčiai

C”

sta- 
iš 

valstybės iždo (1937 m. sąma
tos) paskirta 100 tukst. lt. Iš 
viso šiemet katalikų bažnyčių 
statyboms ir remontams iš val
stybės iždo paskirta 138 tukst.

tautininkai dabar jąų turi daug ^00 lt., evangelikų liuteronų
jęokytoju, ir žymi jjj' ^a- 

lis priklauso Spaudos Fondui.
bažnyčioms 6 tukst. 300 lt 
dų sinagogoms 2 tukst.

žy-

$5Q.5O
ir aukščiau.

WESTINGHOUSE

PLOVYKLl 
Vienas iš puikių Westi 
hoųse modelių. Didžiam 
įtalpos. Stambus streaml 
nusausintojas. Didele; 
kiai, švelniai dirbanti Į 
vyklė visam gyvenimui.

New City 
Furniture 

Mart
1654-56 W. 47th S
Tel. BOULEVARD 353‘

GRAND OPENIN 
SPECIALIAI 

Dykai dovanos laike Gra
Opening Išpardavimo n 

Bjrželio 26 iki Liepos
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Ar ręjkią seimininkėms ato
stogų 3 Tai yra laĮtep aktualus 
klausiipąs ir \ aš šiame savo 
straipsųyj lųėginsiiĮ savo nuo- 
ippnę išp-eikŠtir Mąnp suprati- 
n)ų, kiekvieną! šeipiiųinkei rei
kią turętį atąstogas^ jęi tik yra 
galiiąyb£$ išyaįsiupti. į^ors vie- 
pą kartą j mptųs kiekviena šei- 
įpipipkę tupėtu padaryti pa- 
stangaą kPr noi$ išvažiuoti pa
ilsiu!, Q ypątįngąi jpjną reikė
tų m^gipti išvažiuoti vasarą, 
kada gąip|a yrą graži, žavingą 
ir gaivinpntj. Aš gerai žinau, 
kad švari ip pavyzdinga šeimi- 
pinkč visupmet yrą užimta su 
nąrpų darbų, nes namų darbas 
yrą nepabaigianiąs; kuo dau
giau namie dirbi, tuo darbo ja- 
ipe daugiau raudi. Gęrai šeimi
ninkei nėra laiko bėgioti pas 
savo kaiminką ir kitų reikalais 
rūpintis; ji turį užtektinai sa
vo bėdų ir reikalų. Aš tik va
dinu tas pavyzdingomis šeimi
ninkėmis, kupos savo reikalus 
geriau žipo nęgu kilų, ir to- 
įiopis šeimininkėms ypatingai 
reikia atostogų,., nes užlaikyti 
savo pamą švarų ir pavyzdin
gą.. reikią 4ąpg pąsįšventįmo 
ir triūsu.

Dąąg yra šejn)inin|fįM, ku
rios gali išvažiuoti ir joms bi
tinai reikia atostogų, nes jos 
yra pavargusios pųo kąs<Įieni- 
ipo namų darbo. Bet beda su 
jomis,, kad. jos tą jo palikti sa
vo vieną Vyrą'nįiniid. Bijo, ka.d 
kita jo nepaviliotų, tad ir sėdi 
susiraukusi ir nuvargusi ną- 
mie. Aš tikiupsi, kad galiu mo
terims tiek pasakyti — nesi
dėkit namie, bet važiuokit ato- 
stogojąsį, neą jei jų§ų vyrai 
rėš su kitoms ‘-flirtuoti”, 
flirtuos nežiūrint kiek juos 
bosit. Jie vis ras progą su 
tomis pasimatyti.

Yrą ir tokių moterų, kuriąs 
1^4, jei jos Bąlįks sayp 

vyrą vieną namie, taį jau jįą 
tj^rąi w|jįp bado, Gįrdžį u 
dažnai mą|eris išsitariant: “Vą- 

v»ję iSva.žiayąų j?ppū m-
— grįžau namon ir rį- 

dau baisiausią betvarkę; go
riausius indus išdaužęs, pinigų 
ąptra tiek išleidęs, menkai vąl- 
gęs” ir taip toliau. Aš toms mo
terims patariu važiuojant ato
stogų savų vyrui “di^ių” nu
pirkti iš “dešimtštorio”. Ląi 
tas lėkštes daužo. O jeigu vy
ras buvo mažai valgęs per dvi 
savaites, tai ir tas yrą jūsų 
naudai, nes kai grįžusi jam iš
virsit gerus pietus, tai vyras 
supras kokią gerą šeimininkę 
jis turi. Jūsų išvažiavimas į 
atostogas ir persiskyrimas pa
darys jus daug Viens kitam įdo
mesniais. Kad vyras išleidžia 
antra tiek piųigų kai jus išva- 
^įųęjątę atostogoms, tai irgi 
neverkite, nes jjis būdama ato
stogose irgi išleidžiate daugiau 
negu namie 
niausią savo

n,Fonini m
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Rašo “Danutė”

“Išvažiuok ąr numirk,— 
dos gerų liksi,” — sako lietu
viškas priępudiS, bęt ąr i^tikrų- 
jų taip yra? Aš sakysiu, 
nę, neą žmugUS, lTO$. 
pąjięką.po jjąpą&ms įvykiu W 
rėja įr anhs^ąų ma^ą Uampe- 
lį kitų širdyse, bet (Ipl įvairių 
sųmrtlmų tią jausmai 
dpmi. Tik išvažiąvųs ar mirus 
žrppąės turi progos išreikšti Sų- 
kąųptąą mRtj^ ’ W W 
metus veržėsi iš ^rųtiągaįTr te 
dą žmogus ąori, kad vis^s pa
saulis tą brangų asmenį pažin
tų, žinotų jo prakilnius siekius 
ir 1.1. Tas, mano nuomone, yra 
^girtinas dalykas? nos žmogus? 
pąsidąrbavęs, žmoni j pa labui, y- 
rą ųžsitkrnuyęs tos pagarbi

Dąžnai manyje kyla mintis, 
kąd dingusį asmenį dalinai, nų- 
skriąudžiame? nedupdamp 
išgirsti ir Patirti viąg tp nw 
šjrdnmp ir ivertinimp? ko| dar 
jis su mumis-

žmogaus gerus valios pagyri^ 
mas, t. y. jo darbų apibudini
mas, nepakeis blogoji pusėn nig- 
kadps, bęt atvįrkšęiai, daT dau
giau jame rasis energijos ir np- 
rp dirbti-

Ęiąk mes žymių darbuotojų

Ką Moterys

Rašo V.. Ryąnskįęne

i . ..... J"' " T“
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Bukim
Gražioj

M AIST AS
Veda Dora Vilkienė

ną- 
jie 
da-

V -* •

Hi-

Ląi

Paeita tręčįa4įpi)j, Uisnuu-k 
viešbutyje, Chicągos Lietuviu 
Moterų Kliubo nąrcs turėjo ma
lonumą gę^įaų >ų§įpą^mtį įr 
priimti į savo tarpą kaipo gar
bės narę dabartiųio Chicągos 
Lietuvos Konsulo žmpną, popįą 
J. Daužvardįęnę.

Po pasveikinimų, 
reiškė kelios nąrės, 
vardieųė maloniai

būdamos, ir daž- 
vyro pinigus.
vįsęms šęimiųin- 
jei tik galite, va
dė! Dievo meilėj 
nesirūpinkit apie 
namus. Jei nega-

įvairiose srityse. turime pąį- 
šaulyje! Kaip butų malonu dąur 

W t** ^r~ 
.šte w. w
Ptete? te ir ‘‘Nąpjieflų” 

lįąty.: M. Jursteniepe. n. (3u- 
gieng, w

ir 
tegeii W Pa'-
Ot, $ fu mštų. liet ton upo 
to, jpj tjtei Bp^alo 
nprėčįąų ąpif) ji] P»-

epateje ir gau tea> 
te tetea O) atyriftųg sjęai- 

te PFirte
teo te tetia pte^iau 

te teMte ai?te

teste niirtis tetekę perga
lėję tesite te? jo
tete, Mffli Bpt kaip
mugu tete W I>ci’Sįkai- 

m dąinos
“Ote tente” te#QS te 
t<>Fte — Ij9mp9?nwiws miręs, 
Tąip l)iivp k pasi-

’gjcaityti apie jį neteko, apėmė 
bęgąlinią gąįĮpfiig, l$ad pervėląi 
j j. teori
te W
šįpti tepi jję tetete

Valgius Reikia 
planuoti

(Pirmas ątrąįpspi§.; Kiti 
po vienų kas savaite).

turi

<
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i“i

TDtff
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NEEDLEPOINT MOTIFS
No. |5p9 — Tąi ypąjingai grąžus įr ąųgštps rųšįes išsiu- 

vinėjimas paduškąį arba kedei apkloti. Jums jis patiks, jeigu 
turėsit kantrumo jį gražiai ir įygiąj i$siųtį. ?

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DERT., 1
1739 So. Halsted St., Chicago, III. I

Čia įdedu 1Q centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No........ ............... '

Varpąs -jp. pavajrdg

Adresas

'■p t A s 41 J te1'
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Miestas h valstija ......

PATTERN 1509
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Vaikas ir MpkykL
■r' ttuy - - 1 .. . ......į- ■■ i ■ ■ •

• < Rago L. <
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Ęašo Madatpę X-

&

Saules Spinduliai Ken- 
ksmįngi Plaukams

Gcrbįamoj i Redaktorė:
Kądąngi dabar yra sezonas 

žemuogių ir ananasų (pineąp- 
p|e), tai aš jums 
keletą sąvo ištirtų 
juos sunaudoti:

Jūsų,

pasiunčiu 
būdų kaip

BORUTĖ.

darant po

kuriuos pa- 
poųia Dauz- 
prixėmė po

nios pirm. Kiriepės pąkv^ihią 
bpti KJjBbs m w tetų 
ryjįirbiauH.

Sprendžiant iš p. Daužvardie- 
nės visuomeninės darbuotės 
rytuose, jos pateipijimų ir vie
šų kalbų ęhicągoję (išreikštų 
ypatingai gražiai lįetuyių kal
boj), lengvai supratau, kad po
nia konsulienė labai plačių pa
žiūrų ir gerai susipažinusi su 
visuomeniniu darbu Amerikos 
lietuvių tarpe. Taigi, neabejo
ju, kad p. Daužvardienės pata
rimai C. L. Moterų Kliubui bus 
labai naudingi.

Chicągos Lietuvių Moterų 
Kliubas turi gražią prąeitį nu
veiktų darbų labdarybės srity
je ir taip pat turi galimybės 
atlikti daj* geresnius darbus 
ateityje.

Mintis Iš Tėvų 
Dienos Straipsniųkėms patariu, 

žinokite ir, 
išvažiavusius 
savo vyrą ir
ptę raųiiai atostogas paleisti, 
tai geriau sėdėkite namie, nes 
rupesnis jus dąugiaų nuvargins 
negu namų darbas.

Ona Kubilienė.

Skelbimai Naujienoj 
duoda nąudą (UĮtp, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Birželio 19 d. “Naujienų” lai
doje vienas “Dzūkų Jonas” iš
reiškė savę tėviškus “skaus
mus” ir nusiskundimą, kad jo 
moteris jam nedavė indus su
plauti.

Aš nežinojau, kad randasi 
tarpę lietuvių tokių entuziastiš
kų vyrų, kurie prisidėtų net ir 
prie indų nuplovimo.

Jeigu4 mąpo vyras taip pasi
siūlytų padaryti, tai aš jam tą

Kiekviena šeimininkė 
stropiai ir su atyda pasirinkti 
ir planuoti kiekvieną valgį, ar 
tąį pusryčius, pietus arba vaka
rienę. Vajgįs turį būt ne tik 
skanus, pigus, bet ir naudingą^ 
sveikatai. • »

Y^ęąąs iš svarbiausių dalykų, 
tai tas, kad maistas turi būti 
įvajrąs, Bet kaip tą padaryti? O 
tai jau sekretas. Išmok ątsį- 
ROM valgius grupėmis taip, 
kaip jie sųkMfflkųptb Pa'si- 
steągk sutvarkyti jpps taip, 
kad valgiai, kuriuos gamihsį, 
susidėtų iš Visų penkių, grupių.’ 
Peržiūrėk čia surašytus recep
tus ir parink, kaę reikia arba 
patinka, štai viskas kas reika
linga, kad valgis butų subalan
suotas ir naudingas. Atsimink, 
kad nepaduotum perdaug vie
nokio maisto. Padėkime, vengk 
panašiai sugrupuotus pusryčius:

Dešrelės, keptos bulvės bei 
blynai- čia gausi perdaug tau
kų, kurie neątpeš jokios nau
dos, bet bus blėdingi.

Vakarienei vęngk paduoti 
vienu sykiu žirnių sriubą, mė
są, makaronus su suriu ir iš 
miltų pagamintų dezertų, nes 
čia gauni kombinaęįją sųsidę? 
dančią iš perdaug proteino, ku
ris vien atsteigia suvartotą rau
menų energiją.

(Bus daugiau)

malonę suteikčiau dieną ir nak
tį, peš iš yįsu pąmų darbų in
dų plovimas man mažiausiai 
paįinka.

Norėčiau pinoti kaiP 
“Dzūkų jono” žmona taip 
maniai ir gudriai išmokino 
vo vyrą.

Gąl ji manąs išduos tą gerą 
paslaptį. How ‘about it? —JZ.

xta 
su- 
sa-

“Velys žiedai”
1 T

Musų (lar^e auga dų medžiai 
tos pačios veįsjės. Vienas anks
ti pavasaryje jau turi lapus 
ir anksti žydi. Antras' mestis 
visai sudžiūvęs. Visi kaimynai 
ragina mus nukirsti antrą, re
gimai mirusį medį- Bet laikui 
bėgant šitas antras medis pra
deda žaliuoti ir netrukus po to , 
jis pradeda įr žydėti. Per visą 
yą sąrą abiidu medžiai labai 
grąžiai auga ir taip gražiąi at
rodo, kąd negalima tarp jų pa
stebėti skirtumo.

Kai kurie medžiai turi vėjus 
Žięfiu^ Taip ir su vąikaįs. Vte 
na s vaikas greitai išmoksta 
skaičiuoti, antras “slębizupti”, 
trečias skaityti ir tąip tojiau. 
O kiti vaikai turi keblumus su 
viena arba su kita mokslo ša-' 
ka. Tas nereiškia, kad vaikas 
hera gabus arba kad jis nieka
dos neišmoks tą dalį mokslo, 
kuri jam .dabar yrą su’nki.

Gal tokiąm vaikui reikia pra
leisti daugįąu laiko tomą pa
mokoms. čal jam reikia mo
kytis lėtai, Gal jjs yra, kaip 
tie medžio “vėlus žiedas”.

žinoma, reikia išskirsti nuo 
šios grupės tuos vaikus, ku- 
riems yrą. sunkų mokytis/ nes 
jų fiziškas sudėjimas yra ne
sveikas ; kuriems reikia ąkįnių, 
kuriems “ton&įjs” turi būti iš
plauti, ir tuds yaįkmb kųrię 
nėra normališki protiškai.

Šitie vaikai, kuriuos ♦ vadi- 
pam “vėlais žiedais” gali būti 
normališki fiziškai ir protiškai- 
Yra daug priežasčių, kodėl tie 
vaikai pasilieka |yia|ose nuo 
kitų mokinių, žemiau sumiriim 
dvi svarbiausias priežastis.

Gal būtį kad vaikas peląnkė 
mokyklą tomis dienomis, kada 
mokytoja dėstė pagrindinius 
dėsnius, su koriais vaikas įuri 
susipažinti, kad gąjętų toliau 
mokytis. Vaikas grįžta į mo-
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kyklą ir jaų4čįa§i paskendęs įr 
pražuvęs, nes kiti mokiniai jį 
greitai pralenkia. Dėl to labai 
svarbu, kad vaikas lapkytų mo
kyklą kasdieną.

Gal bul, kad vaikas dar nž- 
rą išmokęs atkreipti atydą į 
pamokas. Jeigu Jis jausis, kąd 
jis ką mors išmoksta^ tai jjs 
kreips atydą, kad jįs galėtų pa
sirodyti tųp ką jis moka.

Atostogos yra geriausias lai
kas duoti tokiems vaikams pa
galbos. Jeigu vaikas nelanko 
vaSąripę mokyklą, tai tėvai tu
rėtų pamokinti tuos vaikus na
mie arba pasamdyti mokyto
ją- - '

Nežiūrint ąr tčyai, ar brojis, 
arv sespp, ąr pipkytoja mokina 
vaiką, svarbiausias dalykas yra 
tas, kad tos lekcijos butų lai
komos reguliariškai ir kad tam 
tikras laikas butų paskirtas 
vien dėl to dalyko. Yra nesyąr- 
bų4, kad lekcijos butų laikomo® 
kasdieną, bet svarbu, kad butų 
laikomos reguliariai.

Tėvai gali patirti apie savo 
yaiko silpnumus susikalbėję su 
nulytoj a. Tėvams apsimoka 
nueiti į mokyklą keletą sykių 
kas terminą ir pasikalbėti, su 
mokytoja apie savo vaiko pro
gresą. Mokytoją maloniai (Juos 
pątąrįmųs kaip tėvai gali vai
kui pagelbėti.

i Bet rętąį tėvai naudojasi, to
kiomis progomis. Tankiąusią 
jie ateina į mokyklą ir peikia 
mokytoją už jų vaiko nepasise
kimus. Gal tas vaikas yra “vė
lus žiedas”. Tėyąi tųrętų iš 
vieno dirbti su4 mokytojoms iš
gelbėti tokį vaiką nuo faę.- 
reikąlingo yąrgp.

SaUlės spinduliai kenksmingi 
plaukams, todėl reikia jų saur 
gotis. Jus, be abejo, pastebėjo
te, kad pas ukininksu arba tuos, 
kurie vasarą dažnai vaikšto be 
skrybėlės, plaukai išrodo kaip 
šiaudiniai, sausi ir sutrupėjį 
Plaukai išdžiūsta, nes jie nus
toja natūralių riebumų. Vasarą 
reikia plaukus stropiau prižiū
rėti, negu žiemą.

Plaukus reikia kasdien nors 
5 minutes su šepečiu šukuoti. 
Pradėkit šukuoti ne iš apačios, 
bet iš viršaus, nuo šaknų; §ų- 
kuokit į viršų. Tuo budu pa- 
liuosuosit plaukus nuo pleiska
nų, išvalysiu susikaupusias dul
kes, stimuliupsit kraujo bėgi
mą, plaukų šaknis ir giles, ku
rios gamina’ riebumą.

Plauku šukavimui reikalingas 
taną tikrąs šepetys. Jis turi bųt 
gan aštrus, su ilgais šeriais, 
kad galėtumėt * pasiekti galvos” 
odą. Jeigu šukuosit plaukus 
kasdien, jeigu jus juos laikysi t 
švariai ir tik truputį pabusi t 
saulėj, tai jūsų plaukai išrodys 
gražiai ir sveikai.

Atsiminkit kassyk muiluota
me vandenyje išplauti šukas ir 
suvyniojus į švarų skudurą pa
dėti. Nešvarios šukos gali pada
ryti daug blėdies.

(Liepos 1 dieną pažiūrėsim 
sau į ąkis, kaip jas reikia už
laikyti gražias ir patraukian
čias.

Į’atternu 
Užsakytojoms

Naujie
nas” užsisako suknelių ir raiįk- 
dąrbių pavyzdžius, pranešame, 
kad jos butų' kantrios ir nepyk
tų aht mų®./Pavyzdžiai gauna 
mi ir užsakomi New Yorke, 
dėĮ imą. savaitę iki kiekvienas 
orderis išpildomas ir pristato
mas paduotų mums adresu.

. —Pątternų Departamentas.

Toms, kurios per

MA D Ų 
Patarimai

la- 
to-

Ve

PARYŽIETĖ
*

Sako, kad šviesių spalvų siu
tai, kaip balti, mėlyni, rudį ir 
žaliai mėlyni, atrodo labai
sus ir elegantiški vasarai, ypa
tingai, kuomet dėvimi su bliu- 
zėniis, kurios yra dažytos nau
jausiomis spalvomis (kaip liine- 
Šyįesiąį žalią spalvą, šviesiai
žava, dųsty pink, arba ąvi^čių 
spalvą—rąspberry).

Prie baltų siutų tinka v 
kios blįuzės nuo šviesiausių 
tamsiausių.

ru
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SįreiLimai Nąujienpsv 
luoda naudą dėlto, 

,)$ąęl pačios Naujienos 
yrą naudingos.

Prezervius (konfitūrus) darant po 
bisk| kiekvieną savaitę, nepajusite 
kąip greit jūsų lentynos prisikraus.

P^kant uogas, žiūrėk, kad jos 
liūtų gerai įsiąrpųsįos, bet ne per
daug miųkštpš*

Žemuogių (Strawher- 
ry) Prezervai

Paimk 2 kvortas žemuogių, už
plikyk Verdančiu vandeniu ir laikyk 
vandenyj per dvi minutes. Gerai 
nusunk ir pridėk 4 lygius puodukus 
cukraus ir pavirink 2 minutes nuo 
to laiko kaip pradės gerai virti. At
imk nuo pečiaus ir kada nustos bur
buliavusios, dadėk 2 puoduku cuk
raus ir vėl virink 5 minutes. Tada 
išpilk j didelį indą, kad prezervai 
nebūtų daugiau kaip 1% ar 2 colių 
gilumo. Laikyk taip per naktį. Ryto
jaus dieną sudėk prezervus į gerai 
išplautus ir išsterilizuotus džiarus 
ir užsuk.

Vatojant šitą metodą, uogos pa
silieka gražiai išparpusios ir nepra
žudo savo gražų raudonumą.

Štai Antras, Greįtesnis 
Metodas;

Prie 4 svarų uogų pridėk 6 lygius 
puodukus cukraus ir pamažu virink 
kol ištirps cukrus ir sunka išbėgs 
iš uogų. Tada atsuk pečių, kad butų 
didesnė liepsna, ir virink kol sunka 
pasidarys tiršta kaip sirupas ir uo
gos bus išpurpusios ir beveik per
matomos. Sudėk į karštus, gerai iš
plautus ir išsterilįzuotųs džarus ir 
tuojaus užsuk.

Neturint daug laiko, galima gerą 
dezertą padaryti šįtokiu budu:

Pirma gerai nuplauk, nusunk ir 
nuskink žemuoges. (Aš patyriau, kad 
susitaupo daug uogų sunkos jeigu 
nuskini vėliau negu nuplauni). Su- 
piaustyk kiekvieną uogą į 2 arba 
4 dalis, žįųrint kokio jos didumo, 
ir į vieną kvortą uogų įmaišyk V2 
puoduko arba 8 didelius šaukštus 
“powdered” arba “confectioners” 
cukraus ir palaikyk bent pusę va
landos. Kol vakarienę išvirsi dezer- 
tas bus geras.

Nepaprastai gražus ir 
skanus pineapple 

dezertas
Del 2 asmenų, perpjauk į pusę iš

ilgai 1 pineapple. Tšskuopk vidur] 
iki paliks nedaugiau kaip kokio 1 
colio storumo aplink.

Prieš dedant ant stalo, pripildyl 
kiekvieną porciją su Vanilla ic< 
creamu. Pastebėkit kaip jūsų šeimy 
nos narių, ypač vaikų, akys prašvis

Likusį išskuoptą iš vidurio pine 
apple galima supiausttyti į mažu: 
šmotukus, užbarstyti paprastu cuk 
rum. ir laikyti refrigeatoriuje ko 
reikės. Arba gali padaryti:

Pineapple Prezervius
Supiaustyk pineapple smulkiai i 

ant 1 svaro pineapple pridėk 3/ 
svaro cukraus ir biskį vandens. Pa 
virink 20 minučių. Išpilk į karštu 
sterilizuotus džarus ir užsuk.

Šitokiu budu galima čielus pi 
neąpples suvartot. Vietoj supiausty 
ti į mažus šmotukus, galima gera 
nulupus pineapple sutarkuoti. Tai 
padarius, turėsi taip1 vadinam 
“Canned Grated Pineapple.”

se
iki

Jautiena, veršiena, 
aviena.

Kraulųyęse pilna visokių bliu- 
zių (kurias galimą pririnkti su

* i . v • 1

zių (kurias galima pririnkti 
pągęlba priedų pririnkime Spe
cialisčių ■— kurios dabar ran
dasi beveik kiekvienoj did< 
krautuvėj mieste (Matched 
cessories Dept.).

Ac-

Šią savaitę nebrangiai nusipirks: 
taip vadinamus “short ribs c 

beef”, kurie išvirti su daržovėm: 
vra labai skanus ir maistingi. Avi< 
na ir vešieną galit tušint $U darž< 
vėmis arba prikišus su duona p? 
‘tepti. Tokią mėsą galima prireng 
iš vakaro ir nusivežt j pikniką ark 
išvažiavimą. Bus skanu ir nebrang

te
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Diena Iš Dienos
st.

Visiems žinotina
Kas ketvirtadienio vakarą, 7

federalio

Antrašas:' 701 West 14 gatv.

~Sp.

Jų dviejų dabartinio biznio
7New City Furniture Mart— 

oficialis atidarymas arba 
Grand Opening prasidės bir-

Kasmauskio sūnūs, kuris ture- , Sav>ninkai kviečia visus lie
jo didžiulę rakandų krautuvę tuv,lus ats'lanky‘.1, ! b,?,na’
adresu 1741 W. -47th Street.^1,y,71'“T^T 
Antrasis yra Bell Bazaras - Mart’ 1654’56 W‘ 47th street 
taipgi turįs gerą patyrimų ra-

M

Ww>0<#0<<

p

RADIO įę»?

Budriko programas

d ie-
kiai parašyti 
vardę ir adre

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

• You save money on this special 
būt that’s not all. The light būt rug- 
ged construction of the big Westing~ 
house motor-driven brush Clean- 
er, and the extra-powerful y et ąuiet
motor give you thorough cleaning of 
your floor coverings ... without extra 
pounds of pushing. And for cleaning 
upholstery, draperies, and dozens of 
daily cleaning jobs, the Hand- 
Cleaner is a great time and energy 
saver. It has nearly as much power 
as many large cleaners, yet weighs 
only five pounds. Put these two great 
“cleaner-uppers” to work for you dur- 
ing the spring cleaning season.. . 
save vvhile this syecial offer ląstą.

Henrotin 
padaryta 
tai stai- 
susirupi-

vardadienio 
sveikatos ir

puota “Baby 
Įvyko p-nios 
653 W. 61 g.

Comblnation

SUPPLY OF

FINALAS — Joe Louis eina į ncutralį kampų, ištiesęs ant grindų James J. Braddock’ą, I 
Kumštynės įvyko White Sox parke, Chicagoje, ir sutraukė apie 58,000 žmonių. Nokautas įvy
ko aštuntam raunde.

With This

A YEAR’S
KVP DUSTING

PAPER
3 ROLIS—$1.50 VAIDE

i
>

Apsivedė Petras 
Drungle su 
Stella Bugaila

Tik ką apsivedė Pejtras Drun
gle su Stella Bugaila iš Connec- 
ticut. Po jungtuvių apeigų, 5 
vai. vak. prasidėjo vestuvių 
puota p-nios Drungle namuose.

Vargu butų galima suminėti 
visų svečių vardus, nes jų bu
vo apie 300. Tad atleisite, jei 
nepateks kieno nors vardas po 
mano plunksna.

štai, p. Sam Drungle ir p-lės 
Irene Wahala ir Betty Kuraze 
—garbės svečiai, paskui, pp. 
Waitkai iš Genville, Detroit, p. 
Eddie WaMkus iš Detroit, Ru
dy Wadow iš La Šalie, Ilk, An
ton Žitkevičius, Tony White iš 
Cicero, pp. Bugailai iš Pennsyl- 
vanijos, pp. Yaismantai iš Con- 
necticut, pp. A. Winslavai iš 
Wesftsidės, pp. P. Rozmus ir jų 
duktė roselandiškiąi, pp. J. 
Drungle, Jr., p-lė Mary Raukas 
iš Rockfordo, pp. F. Juniuliai iš 
Burnsidės, pp. J. Victor, Sr.

Tvarką prižiūrėjo p. ..Steve 
Mante.

Jaunavedžiai apsigyv. 11756 
So. Peoria.

progos linksmai laiką praeisti.
Jonas Lapinskas yra siuvė

jas. Pirma gyveno labai gražiai 
ir nieko nestokavo. Priklausė 
prie draugijų, daug joms yra ir 
pasidarbavęs. Bet štai liga ir 
jau antras metas kaip jis kan
kinasi. Vienok yra viltis pa
sveikti ir tikimės kad Jonas ir 
vėl darbuosis savo 
pe.

Jonui Lapinskui 
proga linkiu geros 
pasisekimo!

Nauji biznieriai, jau
ni vyrai — Lietuviai
Town of Lake, 1654-56 

West 47th Street

želio 26 dieną. Laike atidary- va^» Henry Booth Settlement 
m o iškilmių įvairios prekės Patalpose jvykstaa ---- -—
bus parduadamos nupiginto- muzikos projekto koncertai, 
mis kainomis. Be to, ir gra-

dovanos bus dalinamos |O šiandien bus taip vadinami 
veltui kostumeriams, taip sa- sukaktuvių daininka1*, kurie pro- 
kant, pirmos pažinties ar pa- gramą išpildys lauke, 
žinties atnaujinimo proga.

žios

4371

Susilaukė 
Baby Shower 
p nia Lewis Shafer

Sekmadienį, birželio 13
ną, įvyko P-i°s Lewis Safer 
laukiamo kūdikio 
shower.” Puota 
Lagger namuose,

čia tai tikrai visi turėjo 
“good time” ir sma'giai laiką 
praleido, o p-ia Shafer apdova
nota labai gražiomis dovanomis. 
Neapsieita ir be ginčų tarp vy
rų ir moterų. Vyrai linkę už 
berniuką, o moterys už mergai
tę. Mat, kiekvienas vis už sa
vo.

Svečiuose, be kiltų, buvo: pp. 
Frank Nedvid, pp. Frank Mar- 
tinz; pp. Paul Sta’ek, pp. Kari 
Frederick, p-ia Brenan, pp. Wil- 
liam Meter pp. Joseph Lagger, 
p. Theodor Lagger.

—V. Makaitienė.

Staiga susirgo 
p-nia Zaura

Praeitą šeštadienį staiga su
sirgo p-ia Zaura, gyv. 1937 S. 
48 et. Ligone randasi 
ligoninėj, kur buvo 
sunki operacija. Tuo 
giu įvykiu buvo labai
nusi ir jos motina p-ia Juškie
nė. Tačiau, kaip matosi, gal ir 
be reikalo. Ligonė jaučiasi ge
rai ir leidžiama ją lankyti.

P-ia Zaura priklauso prie Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. Pra
šoma, kam leidžia' laikas, ją ap
lankyti. ____ D.

Praeitą sekmadienį Budriko 
radio orkestrą išpildė keletą 
puikių muzikalių numerių, 

draugų tar- Tasai Budriko radio progra
mas buvo duotas iš WCFL 
stoties nuo 7:30 iki 8 vai. vak. 
Be orkestros buvo ir dainų, 
kurias tinkamai padainavo 
dainininkas Stasys Rimkus. 
Kadangi WCFL yra didelės 
pajėgos stotis, tai šie progra
mai yra girdimi ne tik Chica
goje, bet visoje Amerikoje ir 
Kanadoje.

Patartina pasiklausyti ir ki
tų Budriko programų, kurie 
kas ketvirtadienis yra duoda
mi iš WHFC stoties,U420 k., 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro, pas
kui penktadieniais ir pirma
dieniais iš WAAF stoties, 920 
kil., nuo 5 iki 5:30 po pietų.

Dideliausias Grand Opening 
—atidarymas įvyksta už kelių 
dienų neseniai atidaryto ra
kandų — furniture biznio, už
vardinto Ncw City Furniture 
Mart, adresu 1654-56 West 
47th Street. • '

Šios krautuvės savininkai 
yra du jauni vyrai lietuviai, 
su eile metų patyrimo tame 
biznyje.

Vienas jų taiuWilliam Kas- 
mauskis, mirusio AntaĮno

S
n

Buvo šaunios p-lės 
Zajauskaitės ir p. 
Žilvičio vestuvės.

Neseniai Įvyko p-lės Antane- 
tos Zajauskaitės ir p. Bruno 
Žilvičio vestuvės. Vestuvių puo
ta buvo nepaprastai šauni, kad 
Liuosybės svetainė prisirinko 
pilnutėlė. Jaunųjų tėvai biznie
riai, seni vieitos gyventojai, tad 
ir savo vaikams galėjo tokias 
šaunias vestuves iškelti.

Po vestuvių jaunieji išvyko Į 
Wisconsin medaus mėnesiui pra
leisti. Grįžę mano apsigyventi 
prie jaunosios tėvų, 1444 So. 
51 Avė. Jaunasis p. B. žilvitis 
rengiasi gydytojo mokslui. Tad 
jam geriausios pasekmės!

TARP MUSŲ

34 metai kai siuvėju

2635 W. 39th place. 
nuo ankstybo ryto iki 
vakaro taiso, prosyja 
vyrų ir moterų drapa-

Nauja
KULTŪRA NO. 5
Tik ką atėjo nauja Kultūra, kurios 

turinys yra kaip seka:
Apie Pasaulėžiūros Formas—

................. ....... J. Lazdauskas 
Ispanijos pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

.... .................. Prof. P. Leonas 
Eilėraščiai .... ............  H. Lukauskaitė
Milžinas ................ Saltykov-Sčedrin
Pasaka ...............  H. Lukauskaitė
Pastabos apie naujuosius romanus ir 

puošnųjį stilių....... J. Radžvilas
Nemunui ................ Danąs Pumputis
Julius Janonis šiauriuose —

..................... ,....... Kp. Petronis 
Dar nespausdintas eilėraštis —

................................ Julius Janonis
Kaina 45 centai 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

BLUE CASTLE

!CE CREAM
3456 So. Halsted St.
Viskas šaltakošės Eilėj.
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.
Tel. Boulevard 0567

NAUJAI ATIDARYTAS

x 911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BiALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

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

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

■______ _____________ / ____________________

FREE

o. 4371 Mainytei suknelė. Gra
žiai pasiūta ir gerai išrodanti vasa
rinį suknelė. Joje bus vėsu kai ateis 
vasaros karščiai. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę.

M orint gauti vieną ar dau- 
: giąu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- 

• to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd; No............. .

Mieroi___________ per krutinę

(Vardas Ir pavardė)
T

NEW CITY FURNITURE MART 
1654-56 West 47th Street 

Telefonas BOULEVARD 3534

GRAND OPENING IŠPARDAVIMAS 
Gražios dovanos laike Grand Opening Išpardavimo nuo 

Birželio 26 iki Liepos 3

I

E V E R Y HOUSE N E E D S W E S T i. N G H O U Š E 
» * - » - » .

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa- 
; dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė, vynas, alus ir 
cigarai. Kurie mylit 

t smagiai laiką pra- 
i leisti, malonėkit at- 
! silankyt i mano už- 
leigą. Savininkė 
| Martha Grigas- 

Nakrošaitė 
3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

Garsinkitės Naujienose

DAILY BUSINESS DlRECTORY
' I'

Buvo ir p. Malvinos 
Bagdonaitės vestuvės

Atsibuvo ir p-lės Malvinos 
Bagdonaitės iš Henry Parko 
vestuvės. Puota įvyko p. šeme- 
to svetainėje. Jaunieji gražus ir 
energingi, turi gerus darbus: 
vienas dirba General Electric 
Co., kitas Western Elektric. Me
daus mėnesį pasirengė praleisti 
Black Rivers Falls, Wis. Grjžę, 
mano apsigyventi Benvyne.

Linkiu jiems geriausios pa
sekmės !

BRIGHTON PARK — Kas 
iš chicagiečių nepažįsta Frank 
Kuzmarskio, kurs, užlaiko dra
bužių siuvyklą (tailor shop) 
adresu 
Čia jis 
vėlybo 
ir valo
nas. Frankis yra ne tik geras 
kriaučius, bet ir geras muzi
kantas. Su savo amatu ir mu
zika, jis yra kaip ir suaugęs. 
Frank Kuzmarskis jau ir Lie
tuvoje, Tauragės Naumiesty, 
buvo pagarsėjęs, jis jau tada 
skaitėsi iš gerų siuvėjų ir mu
zikantų. Beto jis yra draugiš
kas ir linksmaus budo vyras.

Užtai niekad; nestokuoja jis 
ir draugų. — Rep. B. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

—D.

Laurent (Madison, 
su Graca King, 28
Morkūnas Jr., 23, su

Tel. BOUlevard 4552

A. F. CZESNA BATHS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porčių, stogams popie- 

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

BUILDERS’ SI
M. ZOLP, Savininkė

3562 So. Halsted St Chicago, III.
Tel, YARds 2576. Atdara vakarais ir nedėliomis.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jut gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Jono Lapinsko 
pagerbtuvės

Pereitą šeštadienj įvyko p. 
Jono Lapinsko pagerbtuvės. 
Pranui Lapinskui pasidarbavus 
ir keliems draugams padedant, 
p. J. Lapinskų namuose, 1609 
S. 50 avenue įvyko šauni puo
ta. Visi prie gražiai valgiais bei 
gėrimais apdėtų sitalų turėjo

Francis
Wis.), 35,

Michael
Alberta Kukeckas, 20

Anton Povilaitis, 26, su Lila
Harris, 21

George Zonsius, 31, su Erna
Krueger, 29

Victor Gapsewicz, 27, su Wi-
nifreda Potocki, 20

Dan Turner, 27, su Ethel
Wielgus, 21

Edward Konecny, 22, su An-
na Jonaitis, 22

KIEKVIENOS KYLA ------RŪŠIES . * PAVOJINGA
Tiktai moksliSkas paralStis tinkamai jums Į mus paraisčių! prltaikrnll su pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rufiį 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- ________ _ , .
my. Atsiduokite t patyrusio Eiperto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių s% 
raiSėlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas I
| VYkAS iR MOTERIS I 1 Špedailstat Dirbtinų 
j PRIŽIŪRĖTOJAI Į | Kojų, Rankų, Diržų 

' . Į Visiem Sudarkymam

Chicago Orthopėdic Co.,
ARTI PRIE WELLS STREET

stikSjimu I
Elastlklnės pančlakog, diržai, braces, 

_ r
nariai nesveiki.

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

75% cars ...........    $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ..................
Illinois Lump ..... ............
Yard Screening ......... .
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump ...... .
Chesnut Hard Coal  ............ $12.70
Coke Kappers ........  $11.20

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI
Universal restaurant

183 W. Lake St

----------- ■

PRIEINAMOS

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75' 
$6.90 
$8.75 
$7.15

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ............................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue

Tel. JABDS 0965.

$12
$50
$20

..Z $i
HOSPITAL

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

AVenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ro^ rųšies degtinės, Garden City 
aluĮs, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas, PETE YOUNG

82nd and Kean Avenue
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Paleistų Lietuvį Daktara 
Iš Beprotnamio, Jeigu—

Kas nors apsiimtų jį priglausti
KANKAKEE, 4LL. ^iiBe^tot^ l , ,

n amy j e randasi^iiėmvis^rnėdM v t11,
cinos daktaras Juozas B. MaN 
gąitis. Jisai buvo ten uždaryk 
tas, berods, 1899 metais,' tuo4 
jau po Ispanijos-Amerikos ka-; 
ro, ir laisvės nematė iki šiai 
.dienai. i

Jis gyvena vienas, švariai* 
užlaikomoje celėje. Nežiūrint' 
amžiaus—gerąi atrodo, yra- 
švariai apsirengęs, atrodo 
normahškas ir nėra pavo-> 
jingas. Margaitį globbjanti 
slaugė pareiškė, kad, jei atsi
rastų lietuvis, kuris apsiimtų 
jį paimti lengviems darbams 
ūkyje ar priglaustų, tai be-, 
protnamio valdyba mielai jį 
paliuosuotų. Ji pridūrė neži
nanti kodėl jį iš viso ten lai
ko.

<

Y

I

parapijos, (StivalkijDje), api^ 
.1 omo -n. Apsigyvenęs Balti- 
morėje, Md., jis susipažino su 
daba r tini u I) r. G raiči u nu ir A.; 
Bacevičium čkuriskdabar TaipČ 
gi yra medicinos i daktaras).

Visi trys apsigyveno kartu 
ir 1934 metais nutarė, kad vie
nas iš “triumvirato” privalo 
išeiti mokslus ir “palikti žmo
gumi”. Tam tikslui traukė 
‘Miuosus”. Dr. Margaitis lai
mėjo ir įstojo į Baltimore ko
legiją studijuoti mediciną. Jo 
.pragyvenimu ir mokslo lėšų 
padengimu rūpinosi Dr. Grai- 
čiunas ir Bacevičius. Pirma
sis mokėjo Margaičiui penkis- 
dolerius į savaitę, antrasis — 
tris.

išliko .gyvas, bet nuo to laiko; 
paliko nenormališkas. IšėJ^ 
iš ligoninės, jis ątvyko ‘ Cliica- 
gon ir netrukus povto^buyo‘ 
.U^d^ry^as^Lęprotųanx^je. ,

Keletą dienų atgal' jį aplan- 
kė^dr^^aįiias $ Kučinskas sii; 
feh. *-vS. LinkųiD. a P|įĮįlUuš,tąs 
kfek: turi ■ 'mį^tų, ^D,r. 4;Mąrgaitįs 
^UŠįšyjpsojoy* ir :?atįdįe> A “peh- 
y ąšpeĮįimts”. Tikrenybėj e j am 
yra ’;ąpie Ą 70 feetų amžiaus 
ar daugiau. \

T,ankytojams Dr. Margaitis 
nušiskundė, kad retai kas te
atvažiuoja jį pamatyti. T. Ku- 
vįnskas ir kun. .Linkus buvo 
pirmi, lankytojai kelių metų 
bėgyje. Lietuviškų laikraščių 
negauna, bet angliškus skaito, 
ir yra gerai susipažinęs su 
‘protingojo” pasaulio gyveni
mu.

Baigęs keturių metų kursą 
ir palikęs daktaru, Dr. Mar- 
gaitis įstojo į kariuomenę ir 

domi. Jis atvyko Amerikon iš! buvo pašautas j galvą, laike 
Žardelių kaimo, Griškabūdžio Ispanijos-Amerikos karo. Jis

Dr. Margaičio istorija yra į-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Kliubo speciąlis susirinkimas bus 

birželio 25 d., penktadienio vakare, 7:30, 1750 S. Union 
Avė., J. Petrausko svetainėje. Kiekvienas narys privalo bū
ti šiame susirinkime. Kurie neatąilankys, gali nustoti pri

vilegijų. šis susirinkimas gali būti paskutinis. Specialė Komisija

Lietuvių Etinės Kultūros Dr-jos Centro Valdyba šaukia bendrą 
visų laisvamanių kuopų narius į susirink mą, kuris įvyks 
penktadienį, birželio 25 dieną, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 8138 S. Halsted St. mažojoj svetainėj, kaip 8 vai. 
vakare. Susirinkime bus perskaityta Centro Komiteto pri
rengta principų deklaracija ir įstatai, o po to bus disku- 

t4- sijos. —L. E. Kultūros Centro Valdyba.
| _ ......... ., i,m Ųf... .į, į . . .... j. a.,.. ■ ...... , ■  
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ŠIS PUIKUS

NORGE
REHUGERATORIUS G AI J PUTI jUSŲ

Liet. Darbininkų 
Piliečių Kliubo 
piknikas

............. ! .... .."i

Chicagos Piliečių 
Organizacija daro 
skerdynių 
tyrinėjimų
Laukia La ’ Follėtteįkomįsijos 

tyrinėjimo rezultatų'
4;

4
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Miscellaneotis. 
■; . . ĮValrųs .
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docka, Louis laukia
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Business Chances '

-f §ARSIDpQDA TAVERN — ,Gę- 
ąufiifcjtfieta, JSouth “ "-1-
i^nėj-a Joto: “ 
^^682Ž^o.. 

formai 8743.
rųšlęszštpgiis^ taipgi dirbame<blėpes 
darpus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. , , .

jąRlDGEPORT ROOFING .CO. 
3216 So. Halsted Street

J PARDAVIMUI PIRMOS KLASfiS ^ 
pakery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. ^Parduosiu su paaukavi- 
rriu. Pasitraukiu iŠ biznio.

Lafayette 6284. 
Klauskit Walterio

Profesbritį, advokatų ir dva
siškių sudaryta piliečių komi
sija “The Gitizens Joint Com- 
mission of Inąuiry” vakar 
pradėjo South Chicago plieno 
skerdynių tyrinėjimų. Komi
sija atstovauja sekamas orga
nizacijas: Gitizens Rights 
Gommittee, Citizens Emergen- 
cy Council on Industrial Re- 
lations, ir National Lawyers 
Guild.

Išklausiusi raportus apie pi- 
kietavimo įstatymus Ghicago- 
je, komisija nutraukė posėdį, 
ir lauks rezultatų kito tyrinė
jimo, kurį daro senato La Fol- 
lette Civil Liberties komisija.

Ta komisija i preliminarius 
faktus renka suvirs savaitę 
laikot, o liudininkus pradės 
kvosti liepos 7 dieną. Tų liu
dininkų bus apie šimtas, — ir 
streikiėrių, ir policijos. Ka
dangi liudininkai turi stoti 
prieš komisiją be atidėlioji
mo, tai apskričio teisėjas Pad- 
den atidėjo iki liepos 20 d., 
by las, iškeltas suvirš 60 —ei ai 
liudininkų — streikierių už 
“skerdynių išprovokavimą.”

Vakar Washingtonan, po di
dėlių abejonių ir išsisukinėji
mų, išvažiavo du policijos 
kapitonai, Mooney ir Kilroy 
Jie liudys apie South Chica
gos skerdynes senato pašto 
reikalų komisijai. Mooney ir 
Kilroy vadovavo policijai, ku
ri puolė streikierius prie So. 
Chicago Republic liejyklos.

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popierųotpjas. 

JOE AUGAlTlS, 
1608 So. 50th Avė., Ųičero, III. 

Tel. Cicero 2633.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

abelnas 
vi- 
ap-

PATYRUSI MERGINA;
namų darbas; geras paprastas 
rimas; savas kambarys; maloni 
Ijnkųma; $8.00.

Hollycourt 0400.

RE'I KALINGA VĘITERKA res
toranui. Trumpos valandos, pasto
vus darbas.

3907 So. Halsted St.

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

14Z9 Vvest 4oth Street
1 ei. Boulevard 7944.

i------------------------------------ '—'■------------ -----------------------------------------

rAKSiuUODA TAVERNA. Pilnai 
įrengia, gera vieta ant biznio gat
vės.

2301 So. Western Avenue.
! PARSIDUODA TAVERNA arba 

jšsirenduoja ant bizniavos gatvės. 
Parduosiu pigiai. Del ligos tunu ap
leisti biznį.
4300 Archer Avė., kampas 43rd St.
4- ----- -  ------------- ,■ -■ ---------------------- ---------

PARDAVIMUI TAVERNA, BAR- 
BisCLE ir GaS Si'AliuN. Daroma 
biznis, 
miestą.

Gera vieta, keikia apleisti

DIXIE BARBECUE
Willow Springs, 111.

8244 Archer Avė.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
virimas; vienas vaikas 7; lengvas 
skalbimas; pasilikti; $10—$12;

.Sunnyąide. 3118.
LAUKIA SCHMELINGO 

;Kum^tgnių įplaukos buvo 
virš septynių šimtų 

tūkstančių.

Sekmadienį, birželio dieną 
Justice Parke 

______ ________________________________ r
- " . v

WĘST SIDE. — Seknia<Iie-; 
nį, birželio 20 dieną įvyko Lie
tuvių Piliečių Darbininkų Pa
šalpos Kliubo susirinkimas.' 
Nežiūrint to, kad vienas su
sirinkimas jau buvo buvęs 
prięš savaitę, į Šį susirinkimą 
atvyko daug narių. Tad, ir! 
darbininkus rengiamam pik-j 
nikui nebuvo jokio sunkumo; 
išrinkti. !

Kliubo piknikas įvyks atei-j 
nantį sekmadienį, birželio 27' 
dietdb Justice Parke, Liepos! 
darže. Daržas labai gražus,’ 
ir žolė žaliuoja. NestokuojaJ 
ir kitų patogumų. Bus pakan-' 
karnai stalų ir virš viso’ko mu
zika, kuri palinksmins jaunus, 
neaplenks ir senų.

Muzika bus, taip vadinamo
ji, Henry Po terš Orchestra, 
šį orkestrą atsakanti. Griežia 
amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius. Taigi, kaip matote ge
ra proga visiems gerai pasišo
kti.

Bus gera ir užkanda, bus ir' 
lietuviškų sūrių, o gėrimų į 
valės, žodžiu sakant, svečiai 
bus pilnai patenkinti. Todėl, 
prašome atsilankyti visus: na
rius ir nenarius.

Vieta, rodos, daugumai ge
rai žinoma- Todėl ir nuva
žiuoti negali būti įęblųmų- 
Geriausiai, bene, bus važiuoti 
Arlher avenue, ir paskui A4 
kelių.

. Joe Louis, dvidešimties 
jų metų Detroito negras, 
vis užvakar vakare nokautu 
atėmė pasaulio čempiono titu
lą nuo kumštininko James J. 
Braddock, dabar laukia pro
gos persiimti .su Schmelingu. 
įKada ta proga pasitaikys — 
dar nežinia, bet spėjama, kad 
tai gali būti rugsėjo mėnesį, 
Chicagoj e arba Detroite.

An^raddenio kumštynių1 
Įplaukos buvo $715,470.74, o 
publikos susirinko apie 58,000.

Iš įplaukų Louis gavo $102,- 
300, o Braddock’as — $293,660.

Nors Ldfiis? nugalėjo Brad- 
dock’ą, bet sdaugelis jo dar ne
pripažįsta -čempionu. Tokie 
skeptikai apkirta, kad su Bra- 
ddodku; tu^ėjf) susitikti ;ne 
Louis,/ liet fScmelingas, kuris 
pernai ? Loms’ą smarkiai su
nieke. Tie ginčai tęsis tol, kol 
Scmclinga^ Louis nepersi- 
ims antrų kartu, o promote- 
Mai to kaip 'tik ir nori. Jie 
gal tyčia ir suvedė Louisą, su 
Braddocku, kad iškelti ginčus 
r prirengti dirvą aųtroms 

kumštynėms. — R.

ABELNA NAMŲ prižiūrėtoja 
vaikai; kambarys ir valgis; $8;

Englewood 5418

2 PARSIDUODA TAVERNAS, ar- 
Pilnai jren- 

75th St.

Jr/ALvOlJLJ U An.YJ

ba mainysiu. Nebrangiai, 
irtas. 936 East 75t

tri-
Lu-

artu, o promote
t v1 ?* _ ‘ _ __

Help Wanted—Male-Female 
pąrĮjipiijkijĮ ;fi<gikia

REIKALINGA MOTERIS ar 
eina, 
Darbas ant visados. Valandos 
tinęs. Atsišaukite tuojau.

Universal Restaurant
A. A. Norkus, 750 W. 31st St.

mer-
arba vyras už second cook 

vidų-

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
čius

patyręs 
prie pataisymo drabužių.

L. SAKALS 
6263 Blackstone Avė. 

Tel. Plaza 3861.

kriau-

REIKALINGI patyrę Alumino ir 
Brass Molderiai, kurie gali uždirbti 
po $1.00 ar daugiau per valandą. 
Central Pattern and Foundry Co., 

3737 So. Sacramento Avė.

REIKALINGAS ANTRAS VIRĖ 
JAS; turi būti patyręs; 6 dienos sa 
vaitėje; geras mokestis.

(605 West 'Roosevelt Road.

TAVERNAS PARDAVIMUI netoli 
lietuviškos parapijos. Gera vieta —• 
nebrangiai.

1551 No. Ashland Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNA, kali
ma daryti gražus biznis. Renda ne
brangi, Priežastis — turiu 2 biznius.' 
Matykite savininką dieną iki 12 va
landos. Telefonas Beverly 6749.

10758 So. Kedzie Avenue.

GREIT PARDUODU grosernę, 
buėernę, vaisių ir daržovių krautuvę. 
Biznis 15 metų senas. Kas pirks, 
laimės. Bni’s Store, 1112 Oak St., 
Maywood, III.

PARDAVIMUI; taverną; transfe- 
rių kampas; geras biznis; išdirbtas;

1959 Division Street.

Automobiles
1933 - PLYMOUTH Sedan. Tikrai 

jpjriųnys, tik $245.
Nevvberry, 1025 No. Clark.

į_----------------------------- '.j...................   ._i—

—S. Baranauskas.
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H
įmokėkite Mažą Depozitą, o Balansą Galite Išmokėti

bėgy dviejų metų
NORGE Pa t’.s Save IŠMOKĖS

Nes jus ant ledo per mėnesį išleidžiat tiek kiek j tisų 
instalmentai pareitų.

.......... ............................... ....................................... .......... ............. ——T.

Jeigu norite turėti geriausią radijušą rįnkpje-
kimų užeikite pas nius pamatyti haųjąjį 1937 metų

ZENITU Jis PATs už sAve pakalbęs

būtinai prieš f

ROOSEVELT
FURNITURE CO. 

2310 W«st Roosevelt Road SS, 8760 
CHICAGO t

Miesto v,M$ybo8 ;dfebini;hkų 
unijų yiršihihkai ^rąšino ge- 
nėrąliū streiku liepos 1 d., jei
gu iki lo ląįko jiems ‘nėbus 
p įkeltos algos. ( apie į-0—
12%). 

, f
Aldennonų tarybos salėje 

vakar įvyko konferencija, ku
rioje darbininkų atstovai pa
reiškė miesto viršininkanis; 
kad jie daugiau nėbepasiten- 
kins prižadais, bet nori 10—! 
12% daugiau didesnio atlygi
nimo darbininkams. Tarp tų 
darbininkų yra elektro-me-j 
chanikai, inžinieriai, gajtyiųi 
valytojai, etc.

Valdininkai aiškino, kad jie 
algų darbininkams pagali pa-’ 
kelti, nes cigaretų mokestis; 
nepraėjo legislaturo<ję, o ręal-; 
estate mokesčių nenori 'kelti.; 
Uųijų virMnipkai atkirto, kad' 
tai nonsensas. Miestas pinigų; 
turi, ir real-estate mokesčius' 
kelia, bet “tam, kad švaistyti 
pinigus politikieriams ir graf- 
teriams” ,o ne darbininkams.

(šįmet miesto valdyba iškė
lė real-estate mokesčius iki 
$9.52 nuo kiekvieno šimto do
lerių nejudinamo turto ver
tes). , i i 1 ; .

c

18 Apielmkes 
biriRuvėje
Naktį užsidegė Berman Bro

thers Bottling Coiųpany

18 API'EIjINKL — Tukstan- 
čįąi žmonfe grįžtančių iš 
feų’isrtBnaddock’o kumštynių 
vakar anksti rytą matė didžiu
lį gaisrą, kuris kilo Berman 
Brothers, Ine., “popso” dirbtu
vėje, ties 1800 South Ganai 
stTe^įt. . v .

Dirbtuve nusitiesia per 14 
lotų. Liepsnos nepaprastu grei 
tumu išsiplėtė į visas rūmų 
dalis. Apskaičiuoj |ma, kad 
nuostolių bus apie $75,000.

Laike gaisro trys
buvo sužeisti, kai susidūrė 
autpinobiliai.

PETRAS SPETYLA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 23 d., 9:30 vai. ryto 1937 
m., sulaukęs 48 metų* amžiaus, 
gimęs Kauno apskr., Skapiškio 
parap., Pačiaušku kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nubudime 

seserį Opą Žolienę, švogęrį 
;Leoną ir šeimyną, 2 pusbrolius 
Longiną Merkį ir Tumplį ir 
jų šeimynas, o Lietuvoje 2 se
seris ir .2 brolius. Velįpnis gy
veno 1621 So. Hamlin Avė. 
Namų telefonas Crawford 5818

kūpąs pašarvotas Lachavi- 
.czįaus koplyčioj, 44 E., i()8th 
St., Roseląnde. Laidotuvės 
įvyks šeštąd., birželio Ž6 4ie- 

■pą, 1:30 vai. po piet. Iš koply- 
•ČipS bps nulydėtas į TapŲškąs 
feripes.

Visi A. A. Petrp Spetylos 
,gipiinės, draugai ir pažįštami 
esat nuoširdžiai :kyiečiann da
lyvauti- laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutąpįį patarnavimą ir 
Atsisveikinimą.

Nuliūdę liekąme, 
Sęsęrys, broliai, Švogėris, pus

broliai įr kiti gimines.
Patarnauja laid. dir. Ųachavicz 
ir Sūnų,s. Tel. Cąnal 2515. 
;ąrba Ppllmąn 1270.

REIKALINGI VYRAI dirbti pirty. 
1916 W. Division Street.

Namų Savininkų Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

'2 79
KAMBARIUI

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įlaisai

IŠPARDUODAME BARŲ •FIKČE- 
K1US 1937, visokio didžio su Coil 
jBaksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

t

Telefonas PROSPECT 0094
. ""SS.. ............. .......................

ČOAL 
Anglys

KĄINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYSI ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲ6IES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
. nuo

M.75 IKi $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VĘŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

pristatymas mieste IR 
’ E

3882

TA VERNO FIKČER1AI beveik 
liauji, varduosiu už $350.00. Alaus 
trokas, Fordas, 1% sunkumo, beveik 
paujas, irgi už $350.00 —turi būt 
greitai parduotas. 10419 So. State 
St., antras aukštas. Tel. Pullman 
|5254 tarpe 6 ir 8 vakare.

TURIU PARDUOTI 7 kambarių 
kuone naujus rakandus ir divonus, 
pigiai, 828 West Marųuette Road.

žmones
du

Vaikai Krūmuose 
Rado Nušautą 
Žmogų

VVESTSIDE — Krūmuose, 
(prie 19,tlj ir Albany avenue, 
kelį žaidžianti vaikai atrado 
feną nušauto žmogaus. Jis at
rodė apie 50 metų amžiaus. 
4£i$ęnuje policija rado vieną 
centą. Jo kepurėje buvo įlipi li
tas adresas, “Sigęk, 6142 W. 
Germak Road.”

Eleveiteris Sutrynė 
Jaunuoli

Sam Gassel and Company 
sandėlyje prie 833 W. Ran- 
dolph streėt, eleveiteris mirti
nai sutrypė 18 metų darbinin
ką SeymoųĮ’jGollant, nuo 947 
N. Leavitt Street.

nu

JUSTINAS BŲAUšKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 Aleną, 10:00 vąlan- 
ęįą ryto J937 m., sulaukęs pu
sės amž., gipięs Švenčionių 
ąbskr., Daugėliškiu parąp., 
Tąpjupų kaime.

Ąjhierikdj išgyveno 30 pietų.
-Palike dideliame nulįųdime 

.moterį Petronėlę, po tėvais 
Norkaitę, teyą Kazimierą ir 
giipįnes, o Lietuvoj 3 brolius, 
Kazimierą, Juozapą, ir Teofilį, 
se^erę Uršulę ir gimines.

Ktįtįąs . jpąšarvotas TąnAasi 
4426 So. Hermitagę Avė.

LaiAotuvės jvykV sųbatoj, 
birželio 26 d., 8:00 vai. ryto 
iš nąmų ,į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sjelą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Justino Bląuškau- 
sko giminės, draugai ir pąžįs- 
tąmi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvas, broliai, sesuo 

ir kiti giniįnęs.
Pa tarnaują ląid. dir. J. F- Eu- 

- deikis, -Tel. 'Yards -1741.

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitis 

yra su 
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— ;

Bąnkietąms—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue Į
Phone LAFAYETTE 5800

Real JEstate l'or Sale 
N amai-Žemė PardavimuiU-----------------------------------------------

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės :

4681 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisus 2-ros lubos su J. J. Grish

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

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

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, štoras ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais 
bargenų.

Z. $.
.6816

išmokėjimais. Taipgi jkitų

MICKEVICE and CO. 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

4 FLATŲ MEDINIS, 4 kambarių 
kiekvienas,; atikas, pečiais apšildo
mas; toiletai, arti 45th-Honore. Kai
na $8000. Išmokėjimai. Vojtech and 
Son, 5442 So. Damen.

MEDŽIO REZIDENCIJA; 50 pėdų 
tas; parduosiu už morgicių; $2600.— lotas; parduosiu už

13542 W. 61 St. Tel. Republic 3745.
Skoliname pinigus ant pirmų 
mbrgičių. Reikale atnaujmimo 
inorgičįų ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusiškų, tur
kišką tabakų. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame į musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9345

.........- I- ................................
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NAUJIENOS, Chicago, III

Po Trijų Bandymų L Šlens- 
kiene Divorsą Vigi Gavo

O Jonas Šlenskis išgelbėjo turtą ir patyrė, 
kad rašytis ant dokumentų pavojinga

Prieš keletą dienų Cook ąp- kalavimu, bet vėliau išaugo į 
skričio Superior teisme pasi-’gihčų, kuris apėmė ir abiejų 
baigė įdomi byla, kuri užsitęsė šlenskių turtų ir 16 metų duk- 
kelis metus laiko ir buvo gero-(terę, Steila šlenskiutę.

tais ir gyveno kaip vyras ir 
žmona, legaliai, iki gruodžio 9, 
1936. Jiems gimė vienas kūdi
kis, duktė ‘Stella, kuri dabar 
yra apie 16 metų amžiaus.

Laura šlenskienė yra čiagi- 
mė, apsišvietusi ir baigusi vie
šas Chicagos mokyklas. Jonas 
Šlenskis gi (42 metų amžiaus) 
anglų kalbos labai mažai var
toja ir vos gali pasirašyti. Jis 
tarnauja Chicago Surface 
Lines linijai ir gauna apie $29 
į savaitę.

Sutaupęs apie $2,500, rug. 
30 d. 1922 metais šlenskis nu-

Nusiskųsdama, kad vyra^ ją 
muša ir yra jaii žiaurus, Laura 
šlenskienė balandžio 14, 1930 
užvedė divorso bylą, bet netru
kus jų panaikino. Rugsėjo 7 d. 
tais pačiais metais ji užvedė 
antrų divorso bylų, kurią teis
mas panaikino rugsėjo 30, 1934 
metais, nes L. šlenskienė neva
rė jos pirmyn.

Dokumentas
Netrukus po antros bylos 

užvedimo, gruodžio 12 d., 1930' 
m., L. šlenskienė atėjo pas vy
ra su savo advokatu John P. v

Nežinodamas kas jo laukia, vo divorso ir savo nuosavybės, 
šlenskis ramiai sau gyveno sa- Išklausęs visus faktus ir ad-
vo name ir mokėjo jo taksus ir vokato Mr. Londono ir Šlens- 
vandens bilas. Tik vėliau, už kienės gynėjo argumentus, tei-
kelių metų (gruodžio 1936) jis sėjas Kennedy išnešė sekamą 
netikėtai patyrė, kad namas ne nuosprendį:
jam priklauso. Pasirašydamas
dokumentų neva panaikinimui Nuosprendis
antros divorso bylos, jis atsi
prašė nuo namo ir visų pervedė 
savo žmonai, Dokumentai už- 
rekorduoti apskričio raštinėj e 
užsidariusiam Central Manu- 
facturing District banke ir 
Chicago City Bank and Trust 
Kompanijoje tą paliudija.

Laurai šlenskienėi suteikė 
divorsų ir nustatė, kad vyras 
Jonas šlenskis privalo jai /mo
kėti $3 kas savaitę dukters 
Stellos užlaikymui ir mokslu*!, 

i Dokumentą, kuriuo šlenskis at- 
isirašė nuo nuosavybės, teisė
jas panaikino. Jis toliau įsakė

kai sukomplikavusi 
Brighton Parko lietuvių 
nimą.

Skundėja byloje buvo 
šlenskienė (Shlensky), o 
džiamasis, jos vyras 
Šlenskis (Shlensky).

Byla prasidėjo divorso

dviej ų 
gyve-

Laura 
skun- 
Jonas

parei-

Bylos svarstymas vyko prieš sipirko lotų ties 4231 S. Arte- Bector ir pasakė, kad ji nuta- 
teisėją A. G. Kennedy, kuris sian avenue ir pasistatė namą, re panaikinti ir antrą bylų. Bet 
vėliau išnešė ir nuosprendį. į ant kurio užtraukė $1,000 pa- kad tų padaryti, jis, šlenskis, 
Nuosprendis paduoda sekamus skolų. Kartu su žmona tų pa- turi pasirašyti tam tikrų doku-

Šlenskio advokatas London
Nusisamdęs advokatą A. M.

London, nuo 188 W. Randolph
skolų mokėdamas, šlenskis at- mentą. šlenskienė padavė mi- Street, Šlenskis paskelbė žmo- 

.’sitėisė kreditoriams gruodžio nimą dokumentą :
112, 1930. Po to namas buvo už- jis, žmonos ir jos

Laura ir Jonas šlenskai su- rašytas
situokė birželio 30, 1920 me- žmonai.

aktUs apie ginčą:
Bylos pradžia

šlenskiui irjriai “karų” nuosavybę atgauti, 
advokato Kai toji atnaujino divorso by- 

abiems, ir vyrui ir Rector spiriamas, Sutiko ir sa- lą prieš jį, šlenskis užvedė ki- 
1 vo parašų ant jo uždėjo. ? tų bylų, kurioje taipgi reikala-

L. šlenskienei į trisdešimts 
dienų sumokėti vyrui $1,500, 
jeigu ji nori, kad jisai atsisa
kytų nuo savo namo dalies. 
Jeigu ji tų pinigų nesumokės 
į laikų, tai J. šlenskis turi tei
sę atpirkti žmonos teises prie 
nuosavybės už $2,000. Jeigu 
Šlenskiai negalės susitaikinti,

Ketvirtai, birž. 24, 1937
tai tada teismas parduos namų 
š licitacijos ir pinigus pada

bins tarp abiejų šlenskių lygio
mis. —R. 

■

Žuvo Ginče
Del Moteriškės

-............- ■ ■■■

Vienas žmogus — nekal
tas praeivis, — buvo užmuš
tas, kai tarp dviejų vyrų kilo 
ginčas dėl merginos.

Užmuštasis yra Joseph 
NVendt, 30 metų amžiaus, nuo 
11532 Oakdale avenue. Abu vy
rai ir jų mergina buvo areš
tuoti. Jie yra: Marie Wanda 

I Gihson, 22; William Musolff, 
34, nuo 1301 W. North avė. 
ir Joseph Weber, 32, nuo 1632 
Behnont avenue.

Muštynės įvyko ties 1221 
Behnont avenue.

NAUJASIS BOKSO MEISTERIS — Draugai svei 
kiną Joe Louis, kuris antradienįį Chicagoje laimėjo 
bokso čempionatų, nugalėdamas J. Braddock’ų.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
■ n ■ . ..................... ......................... ■    .   —  —■ ...          .

ČEMPIONES — Kairėj, Helen Hicks iš New Yorko, 
kuri Chicagoje pereitų savaitę laimėjo moterų, golfo čem
pionatų. Dešinėj, Beatriče Barrett iš Minneapolis, Mihn., 

■ K ’

laimėjo antrų vietų.

■■ '■■*4 

.'L
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IR LOUIS’UI BUVO STRIUKAI —Louis laimėjo antradienio kumštynes, iš- 
nakindamas Braddock’ų 8-tam raunde. Bet pirmam kumštynių raunde ir jam 
teko atsidurti ant grindų ,nuo smarkaus kirčio į žandų. Louis atsikėlė- teisėjui 
nepradėjus skaičiuoti “pragaištingos dešimkės”. Paveiksle, Louis ant grindų,
Braddock stovi virš jo. • . ,

PRAŠO PASIGAILĖJIMO — Dešinėj, Samuel Wille- 
ford, brightonparkietis, kuris buvo nuteistas už nužudy
mų 21 metų jaunuolio, Charles Truchan. Tas jaunuolis 
buvo Willefordo žmonos (kairėj) )meilužis. Willefor
das prašo teismo pasigailėjimo. Jam gręsia iki 14 metų 
kalėjimo terminas.

SPĄSTAI MOTORISTAMS— Paveikslas viršuj pa
rodo motorciklinį policįstų, pasirėdžius! ūkininko rū
bais, ir areštuojantį skubėjusį motoristų. Policistas 
maskaraduoja ūkininkaitį, kad pasekmingiau kovoti 
prieš per greitų važiavimų automobiliais.

Acme Photo

NELEIS ATIDARYTI 
LIEJYKLŲ — Ohioi valsti
jos gubernatorius Martin L. 
Davey (viršuj), kuris išlei
do patvarkymų, draudžiantį 
streikuojančioms plieno lie
jykloms atsidaryti su streik
laužių pagalba.

Apačioj, John Owens, C. 
.1 O. viršininkas, kuris ve
da streikų Ohio valstijoje.

LIKVIDUOTAS ŠOFERIŲ STREIKAS — Vaizdas 
laike riaušių šoferių streike, Omaha mieste, Nebrasko- 
je. Sustabdę streiklaužio valdomų trokų, strėikieriai jį 
apvertė. Streikas užvakar buvo likviduotas.

NUSILEIDO ŽVAIGŽDĖ 
—James J. Braddock, kurio 
žvaigždė vakar nusileido. 
Prarado pasaulio sunkaus 
svorio bokso čempionatų 
Detroito kumštininkui Joe 
Louis.

STATULOMS NE KEL
NES MAUNA — Dailinin
kas Pietro Chiloni, • atnau
jina vienų iš statulų, kurias 
turtuolis Barnard padova
nojo Kankakee, Ilk, high 
school mokyklai. Kadangi 
statulos yra didžiumoje pli
ku moterų ir vyrų pavida
lai, tai mokyklos viršininkai 
iš pradžių pasibaisėjo ge
radario dovanomis ir neno
rėjo jas priimti. Bet vėliau 
apsisvarstė ir dailė kuklu
mų nugalėjo.

Kai dailininkas Chiloni 
pradėjo dirbti prie statulų, 
tai pasklido gandai, kad jis 
statulų vyrų pavidalams už
maus kelnes, o moteris ap
rengs suknelėmis. Bet daili
ninkas tų užginčijo ir pa
reiškė, kad jis statulas tik 
remontuoja. Acme Photo




