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Lojalistų ofensyvas 
prie Madrido 

e

Lojalistai laužo sukilėlių linijas i vakarus 
nuo Madrido ir užėmė kelis miestus

HENDAYE, Franci j o j, liepos 
7. — Ispanijos lojalistai pra
dėjo vieną smarkiausių visame 
civiliam© kare ofensyvų su
triuškinimui sukilėlių linijų į 
vakarus nuo Madrido. Milita- 
riniai šaltiniai Irune patvirti
no valdžios pranešimus, kad 
sukilėlių linijos smarkiame 
mūšyje liko sutrioškintos į 
pietus nuo Ėscorial.

Valdžia metė 25,000 karei
vių prieš sukilėlius Navalcar- 
nero apielinkėj, kur yra suki
lėlių bazė ir koncentracijos 
punktas. Sukilėliai betgi tikri
na, kad Brunete miestas, kely 
į Navalcarnero, nėra paimtas 
lojalistų.

Valdžios jėgos daugiausia 
rūpinasi perkirsti kelius, ku
riais yra siunčiama reikmenys 
sukilėliams Gasa De Campo ir 
universiteto apielinkėj. Loja
listai, kurie paėjo 15 mylių į 
priekį, kaip matyt, stengiasi 
sukilėliams užeiti iš šono.

Valdžia gi skelbia paėmusi 
Brunete, kur ji suėmusi visą 
pulką Sukilėlių.

Mušis ore virš Madrido.
VALENCIA, liepos-T*^-Ka

ro ministerija išleido praneši
mą apie ištikusį virš Madrido 
smarkų mūšį ore, kuriame 20 
lojalistų lėktuvų susirėtnė su 
daug stipresnėmis sukilėlių jė
gomis. Du sukilėlių Italijos 
lėktuvai liko numušti. Lojalis
tai prarado vieną lėktuvą.

Anglija neduosianti 
naujų pasiūlymų Is

panijos klausimu
Bet visgi yra susirupinusi gen. 

Franco keitimu savo nusi
statymo.

LONDONAS, liepos 7. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Eden atstovų bute pareiškė 
neduosiąs jokių naujų pasiū
lymų Ispanijos klausimu atei
nančiame neutraliteto komite
to susirinkime ateinantį penk
tadienį.

Tuo pačiu laiku Anglijos 
valdžia įsakė savo ambasado
riui Ryme užprotestuoti Itali
jos valdžiai prieš Italijos laik
raščių tikrinimus, kad Angli
ja buk pasiuntusi savanorius, 
ginklus, amuniciją ir lėktuvus 
į Ispaniją.

Anglija taipjau su susirūpi
nimu žiuri į sukilėlių vado gen. 
Franco pakeitimą . savo nusi
statymo. Jis buvo leidęs iška
samą anglų kasyklų Baskų 
krašte geležies rudą eksportuo
ti į Angliją. Bet dabar jis stai
ga pareikalavo pripažinimo su-

4.

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

x našauja:
Giedra; maža permaina tem

peratūroje.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 87°.J
Saulė teka? 5:22’ leidžiasi 

8:28.

r Devyni lojalistų lėktuvai 
bombardavo , Campanento de 
Retarmes, kur irgi ištiko susi
rėmimas ^u italų lėktuvais, ku
rių vienas liko nušautas.

Sukilėliai prarado dalį 
artilerijos.

MADRIDAS, liepos 7.—Ka
ro ministerija paėmimą dalies 
sukilėlių artilerijos, lojalistų 
užėmimą Vilią ‘Neuva de la 
Canada ir sukilėlių vado žuvi
mą mūšyje į vakarus nuo Ma
drido. x m,

Sukilėliai šaudo kalinius.
GIBRALTARAS, liepos 7.— 

Sukilėliai netolimam Algerciras 
sušaudė 38 lojalistus kalinius, 
tur būt atgiežai už vakaryk
štį lojalistų lėktuvų bombar
davimą miesto.

Sukilėliai bando apsupti 
Santander.

IRUN, Ispanijoj, liepos 7.—• 
Sukilėliai paliovė veržtis j va
karus nuo Bilbao ir tūkstan
čius kareivių perkėlė į pietva
karinis nuo Santander, tikslu 
apsupti tą paskutinę valdžios 
tvirtovę šiaurinėj Ispanijoj.
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Sukilėliai paskelbdami pa- 
liovimą veržtis pajūriu, ruošia
si atakai tikslu atkirsti San
tander nuo Asturijos provinci
jos, kad iš jos lojalistai nega
lėtų gauti nė kareivių, nė reik- 
mėnų. ; ■ 

kilėliams kariaujančios šalies 
teisių ir prigrūmojo nepalan
kias sukilėliams valstybes pa
šalinti iš Ispanijos marketų. 
Tokis gen. Franco grūmojimas 
labai pablogino Anglijos Jr su
kilėlių santykius.
Reikalauja pripažinimo kariau

jančios šalies.
SALAMANCA, Ispanijoj, 1. 

7. — Gen. Franco Išsiuntinė
jo visoms valstybėms notas, 
reikalaujančias pripažinti su
kilėliams kariaujančios šalies 
teises. Kaltindamas Angliją ir 
Franci ją dėl rėmimo lojalistų, 
gen. Franco prigrūmojo stver
tis ekonominės atgiežos prieš 
tas valstybes, kurios atsisakys 
išpildyti jo reikalavimą ir toms 
valstybėms uždaryti Ispanijos 
marketus. '

Kartu gen. Franco tikrina, 
kad jį remiančios valstybės 
(Italija ir Vokietija) nereika
laujančios jokių • teritorialių 
koncesijų Ispanijoje.

(Pripažinimas sukilėlių ka
riaujančia šalimi duotų jiems 
teisę blokuoti lojalistų Ispani
jos uostus ir abelriai labai pa
keltų internacionalinį sukilėlių 
prestižą).

VĄNCOUVER, Wash., liepos 
7. — Lėktuvas, kuriuo dvi sa- 
vaiti atgal trys Rusijos lakū
nai atskrido iš Maskvos per 
šiaurinį polių, dabar yra ar
domas ir ruošiamas išsiunti
mui į Rusiją. 
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MA>RLOW, N. H., liepos 7. 
— Miškų kirtėjas Earl Hurd, 
35 m., jo žmona ir jų sūnūs 
žuvo gaisre, kuris sunaikino 
netolimą miškų kempę.

GINA BUVUSĮ VYRĄ — Iš kairės dešinėn: Adv. 
Arthur Hoffman, Buddy Furch, Mrs. Myrtle Furch, Joan 
Furch ir advokatas Samuel Hoofman. Paveikslas trauk- 

t

tas Ghicagos kirminaliame teisine, kur Dr. Frank Furch 
yra teisiamas už nužudymą antros divorsuotos žmonos, 
kuri atsisakė pas jį sugrįžti. Pirmoji žmona Myrtle 
Furch buvusį vyrą gina teisme ir sako, kad už jo antru 
kartu ištekės, jeigu jis bus išteisintas.

Lietuvos Naujienos
_____ _____________ ■ ■ I

BAIGIA DŽIŪTI VASARO
JUS, DARŽOVĖS IR .MEDŽIAI

ALYTUS. — Jau daug/ lai
ko prabėgo, kaip dzūkai nema
tė lietaus. Išdžiuvo miežiai, 
avižos,, pradeda džiūti bulvės, 
daržoves ir j auni r medeliai. 
Ūkininkai ’ labaiskundžiasi.

*
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Du kunigai varžėsi 
dėl turtingo 
“nabašniko”

KoĮvarskas—Per , ^praeitą me
nesį Kovarske įvykusias vie
no labai turtingo bažnyčių fun
datoriaus amerikiečio tėvo lai
dotuves įvyko konfliktas tarp 
kovarskiečio klebono ir uk
mergiškio kanauninko, dėl ku
rio pastarasis sunkiai susirgo 
ir dabar gydosi vienoj Kauno 
ligoninėj. Tuo laiku, kada jau 
buvo laikomos mišios už miru
sį turtuolio tėvą, sužinojęs 
apie tai, ir ukmergiškis kanau
ninkas atskubėjo mišių' laiky
ti. Kovarskiečiui klebonui toks 
už akių. užbėginias, žinoma, 
nepatiko, ir jis nelaukdamas 
kanauninko mišių pabaigos, 
sakė žmonėm nešti karštą jį 
kapines. Tokiu budu į., kapinės 
kanauninkui teko vienam pas
kui ateiti, čia pat kapinėse 
ir prasidėjusi ligos pradžia. Ši 
žinia apie kanauninko susirgi
mą, pranešta Ukmergės baž
nyčioj iš sakyklos parapijiečių 
buvo labai šaltai sutikta.
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likviduojami Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos Sky-

rią Turtai
Biržai—šiuo metu.Biržų apsk. 

policija skelbia varžytynes par
duoti / buv. Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos skyrių turtui. Sky
rių turtas, daugiausiai, sušidė- 
da>iš knygynėlių ir scenos į* 
rengimų. <

Graudu, kai iš kaimiečių ati
mamos, jų dideliais vargais su
pirktos ar į bibliotekas sudėtos 
knygos. į
• .7.; - VI

• BUFFALO, N. Y., li^og. 7. 
— 14 žmonių ąužeista bėgant 
iš gatvekario, Kuriame buvo 
kilęs gaisras. ' ,

KLAIPĖDOS KRAŠTE JAU 
ŠIENAPIUTĖ.

KLAIPĖDA. — Pereitą sa
vaitę krašte jau prasidėjo šie- 
napiutė. Kai kur, esant gra
žiam orui, jau: bu,w matoma 
Šieną vežant, šiėhapiūte dėl 
sausos vasaros šieniet yra ank
styva. šienas daugiausia ker
tamas mašinomis. Aukštesnėse 
vietose žolė menka, kiek ge
resne slėniuose.

Nubaudė brolius 
Jankauskus

Kaunas—Birželio 15 d. Kau
no apyg,. teismas sprendė bro
lių Juozo ir Antano Jankausko 
baudž. bylą, kaltinamų Okup. 
Lietuvoje, Čižiūnų km., Valki- 
nykų vals.. nužudę penkis to 
kaimo ūkininkus. Tardomi 
Jankauskai kure versiją, kad 
jie tuos penkis ' ūkininkus nu
žudę politiniaiš sumetimais— 
už išdavinėjimą lietuvių lenkų 
policijai, bet kaltinimas tą ver
siją atmetė, kaip nepatikimą. 
Kaltinimas buvo remiamas tuo, 
kad Jankauskai nužudę ūkinin
kus už tai, kam jie testamento 
kėliu peveldėję jų tėvo mažą 
ūkelį; nužudyti du 'Ūkininkai 
ūkelį paveldėję ir trys pasira
šę testementą, kaip liudytojai. 
Juozas Jankauskas neprisipaži
no ūkininkus žudęs—-jis tik 
drauge su broliu Antanu bu
vęs. , ■
' Nors Ant. Jankauskas ir pri
sipažino šaudęs iVkininkus, bet 
prašė teismą jį išteisinti.

Apygardos teismas abu Jan
kauskus -pripažino kaltais ir 
nubaudė Antaną dešimčia me
tų, Juozą penkeriais -metais 
sunk, darbų kalėjimo.

KYOTO, Japonijoj; liepos 7. 
— Daugiau kaip 300 studen
tų liko užrakinta amerikiečių 
kongregacionalistų bažnyčios 
palaikomo ' Doshisha universi
teto koplyčioj laike ten kilu
sio studentų streiko.

TALLAHASSEE, Ha., liepos 
7. — Robert Hinds, 16 mėti? 
negras, liko pasmerktas mir
čiai elektros .kėdėje už išgėdi- 
nimą baltos moteries.

Naciai dūksta dėl 
Amerikos amba
sadoriaus kalbos
BERLYNAS, liepos 7. —- 

Paties Hitlerio organas labai 
dūksta dėl Amerikos ambasa
doriaus Anglijoje Bingham kal
bos pasakytos Amerikos ne
priklausomybės dienos proga, 
kurioj jis užgyrė demokrati
jas ir pasmerkė diktatūras, 
kaipo vedančias pasaulį prie 
dar didesnių ginklavimos lenk
tynių.

Hitlerio organui turavoja ir 
kiti nacių laikraščiai.

, į s*—— ------ ""

6 žmąnės prigėrė
• —.

BELGRADAS, Jugoslavijoj, 
liepos 7. — šeši žmonės prigė
rė Berovo, pietinėj . Serbijoj, 
kada debesio pratrukima's ma
žą kalnų upeli pavertę į didelę 
ir sriaunią upę.

TRUMPOSŽINIOS
LOS ANGELES, Cal., liepos

7. — Albert Dyer, WPA kryž- 
kėlės sargas, kuris prisipaži
no nužudęs ir išgėdinęs tris 
mažas Inglewood mergaites, li
ko už žmogžudystes apkaltin
tas grand jury, kuriam jis pa
kartojo savo prisipažinimą, bet 
paskiau pats nualpo. Jd žmo
na abejoja jo prisipažinimu, 
taipjau abejoja ir nužudytų 
vaikų tėvai, nes jie netiki, kad 
mergaites bi/tų galėjusios pa
čios vienos pėsčios nueiti še
šias mylias į kalnus.

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
7. —- Resettlement administra
cijos žemės sunaudojimo sky
rius, kuris samdosi apie 3,000 
darbininkų, nuo liepos 15 d. 
savo darbininkų skaičių suma
žins visu trečdaliu, bet sky
riaus pradėti darbai bus baig
ti, nors jie kiek ilgiau užsi
tęs.

LISBON, liepos 7. — Portu
galijos diktatoriui premjerui 
Antonio die Oliveira Salazar li
pant iš automobilio ant šaly- 
gatvio sprogo bomba, kuri iš
daužę langus, bet diktatoriaus 
nepažeidė.

VIENNA, liepos 7. — Vo
kietija ir Austrija pradėjo il
gai atidėliojamas derybas iš
lyginimui nesusipratimų tarp 
šių abiejų šalių.

SEATTLE, Wash., liepos 7.
— Seattle Star jau dvi dienos 
neišeina, dėlei redakcijos dar
bininkų streiko,v kuris kilo 
laikraščiui pašalinus iš darbo 
19 cirkuliacijos darbininkų.

' f '

PARYŽIUS, liepos 7. —Gais
ras kilo pasaulinės parodos aik
štėj pastatytame Taikos Bok
šte, kuris: turėjo būti atidary
tas šį penktadieni. Gaisre pen
ki žmonės liko sužeisti. Įtaria
mas ^padegimas ir sabotažas”.

JEFFERSON, Tex., liepos 7.
— Vidury žiūrėtojų minios 
sprogus gaso linijos kondense- 
riui, trys žmonės liko užmuš
ti ir penki sinkiai šužejsti.
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WASHINGTON, liepos 7. — 
American Leagu© rinktinis 
žvaigždžių jauktas laimėjo šios 
dienos besbolo žaidimą su to
kiu pat žvaigždžių, jauktu iš 
National League. žaidimo re
zultatas buvo 8—3 American 
jaukto naudai.

Vis dar nesuranda 
Amelia Earhart

Dabar lėktuvai ieško į pietus nuo HowĮand 
salos. Vis dar buk girdimi jos signalai.
HONOLULU, liepos 7—Ieš

kojimas ' prapuolusios Pacifiko 
vandenyne lakūnės Amelia Ear
hart ir jos navigatoriaus kapt. 
Fred Noonan nepasiliauja, nors 
viltis juos rasti gyvus blank
sta.
. Dabar ieškojimas spiečiasi į 
pietus ir pietryčius nuo How- 
land salos. Į ten išvyko karo 
laivai su lėktuvais, kuriuos pa
siųs ieškoti po apielinkės uolas 
ir -salas. Ypač bus ieškoma 
Phoenix salų apielinkėj, kur 
yra daug mažų salelių, vienoj 
kurių lakūnė galėjo nusileisti.

Jos vyras, George Palmer 
Putnam, irgi mano, kad ji vei
kiausia nedaskrido, negu per
skrido Howland salą, jei pasi
taikė priešingi vėjai, kurie 
prieš laiką išnaudojo jos ga- 
solino išteklius.

Nykstant vilčiai ją rasti šian
die vėl gauta paslaptingų silp

Youngstown atsisa-[ Airijos respubliko- 
ko taikintis su strei- nai negavo daugu- 

kieriais mos seime
INDĮĄNA HARBOR, Ind., 

liepos /7. — Youngstown Sheet 
and Tube Co.' atmetė guberna
toriaus pasiūlytą taiką likvida
vimui plieno darbininkų strei
ko.

Tokią pat sutartį priėmė In- 
land Steel /Co. ir jos dirbtuvė
se streikas Užsibaigė. Bet 
Youngstown tokiomis sąlygo
mis taikintis atsisako. “Mes 
nieko nesirašėm ir mes nieko 
su niekuo nesirašysime”, pa
reiškė kompanija.

Gubernatorius Townsend dėl 
tokio kompanijos nusistatymo 
išreiškė apgailavimą, o užsirū
stinęs East Chicago meras pa
reiškė niekad daugiau neberei- 
kalausiąs milicijos padėti ati
daryti liejyklas.

Rusai sušaudė dar 
22 “šnipus”

MASKVA, liepos 7. — Cha- 
barovsko žiniomis, Vladivosto
ke liko sušaudyti dar 22 toli
mųjų rytų geležinkelio darbi
ninkai kaipo “agentai Japoni
jos žvalgybos, šnipai ir nukry
pėliai”. .

563 žmonės žuvo 
švenčių nelaimėse

_______
CHICAGO. — Surinktomis 

žiniomis, visoje šalyje per tris 
Nepriklausomybės švenčių die
nas įvairiose nelaimėse žuvo 
563 žmonės, Tai yra kruviniau
sią nepriklausomybės šventė 
Amerikos istorijoj. Bet {mir
tys nuo fejerverkų žymiai su
mažėjo — nuo fejerverkų per 
šventes žuvo tik 4 žmonės, 
kuomet pirmiau žuvusieji buvo 
skaitomi šimtais.

TOKIO, Japonijoj, liepos 7. 
— 1,500 gatvekarių darbinin: 
kų sustreikavo protestuodami 
prieš pašalinimą iš, darbo 5 
darbininkų. Tokio dabar yra bę 
gatvekarių.

nų radio signalų, kurie atėjo 
jos radio bangų ilgiu. Tuose 
pranešimuose buvo minimas 
nusileidimas ant koralų uolos 
netoli salos. Bet kaip po pir- 
mesniais, taip ir po šiais pra
nešimais nebuvo paduota siun
tėjo pavardė.

Jei tie signalai yra' tikrai 
Amelia Earhart, o ne kokio ra
dio šposininko, tai ji turėtų 
būti saloj, nes jos radio nega
li ’ veikti lėktuvui nusileidus į 
vandenį, jei pats lėktuvas ir 
pluduriuotų. Radio signalai yra 
su pertraukomis, kas rodytų, 
kad batarejos yra išsibaigusios 
ir radio varomas tik lėktuvo 
motoro.

Į Howland salos apielinkę 
dabar plaukia keli karo laivai 
su lėktuvais. Į Hawaii salas 
ruošiasi išskristi ir lakūnės vy
ras, kad būti arčiau jo žmonos 
ieškojimo vietos.

fiUBLINAS, liepos 7.—Pre- 
ridento-be. Valeru vadovauja
mi respublikonai pereito sek
madienio rinkimais skaudžiai 
apsivylė, nes jie negavo sei
me absoliutės daugumos vietų 
ir dabar priklausys nuo 
bo partijos.

Respublikonai rinkimuose lai
mėjo 69 vietas, Cosgrave par
tija — 48 vietas, Darbo par
tija — 13 ir nepriklausomieji 
— 8.

De Valeros pravestoji seime 
konstitucija liko priimta tik 
labai maža dauguma balsų. 
Prieš ją išėjo darbiečiai, kai
po prieš atgaleivišką konstitu
ciją ir moterys, , kaipo prieš 
paneigiančią moterų teises. 
Tad jei respublikonai norės 
laimėti darbiečių paramą, jie 
turės keisti konstituciją ir ją 
labiau sutaikinti su laiko dva
sia.

Naujoji konstitucija, kuri 
neva padaro Airiją “nepriklau
somą”, nustato dviejų butų 

■ parlamentinę sistemą, uždrau
džia perskiras, suvaržo pagrin
dines žmonių laisves ir nepri- 
pažysta' sąžinės laisvės.

MM .....  f

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštine atdara nuo 
8 ryto iki ,8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANĄLk 8500

NAUJIENŲ
: ADMINISTRACIJA,
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Iš SLA. 63-eios Kuo
pos Nutarimų

BURNSIDĘ^ — įjępos 3 d. 
Tuley Parko ‘ svet$i|ięję, prie 
90-tos ir Lawrence avenue įvy
ko SĮjĄ. 6ą-čip,a Kuopos susi-, 
rinkimas. Nariu atvyKo ir 
nedidelis būrelis, vienok, kuo
pos reikalus apsvarstę gražiai. 
Bųvos atneštas SLA. albumas 
ir pasidžiaugtą jo darbų.

Po to sekė pranešimai. Kuo
pos išvažiavimo rengimo fcorpi- 
sija pranešė, Rąd išvažiavimas 
— piknikas yra rengiamas lia- 
pos 11 d.,' Dambrausko farmo- 
je, ,Willow Springs, III. Bus nu
samdyta gera mu?ika» kad bus 
gera* muzįka ir visokių laimę- 
jimų, kad svečius mrvęžiuos į 
pikniką troku, kurs iš Tuley 
Parko išeis 10:B0 ryto, o iš 
Roselando nuo A. Lauruteno 
namų, 10530 Indiana ąvenųe, 
1Į:3O vąl. ryto. Ir tai bus at
liktą visai veltui.

Kitas pranešimas buvo apie 
ligonius. A. Speciųs jau atsj- 
maldavo. Nutarta jąm išmokė
ti pašąlpą. Pęąpesta, kad kuo
pos iždininkas Ę. Bąrniškis rąn- 
dasi Illinois Central ligoninėje, 
5800 įr Stony JsĮapd ąve., kam. 
252 kambary. Lankytojais pa
skirta J. Kurnėta įr- A. Telįčė- 
nąs. Prąšo įr pašalinius ligo
nį lankyti. Barniškis buvo sj> 
žeistas dirbtuvėje.

Narys, 
r----------------

Lietuva nesvetima 
čeky atstovui.

įį$įį

į t* A 
o 'j.

ŽUVQ DVIKOVOJE — 
May Elvin Allen, 17 metų 
mergina, kuri žuyq nuo rer 
volverio kulkos dĮvik°v9je 
sų geęiuųsią drauge, Jessie 
Pęppęr. Mergaitės sįusigim 
Sijo dėl kalbų, kurias vie- 

: ną iš jų paleido* Dvikova 
įvyko Coushątją, Louisia- 
na mieste. Aciįic Photo

■y? r?:r?rw: m ■ " r-r-rt

Juozas Amb rozaitis 
užmuštas automobi
lio Dayton, Ohio
Buvo Giminaitis Chicagiečiams 

V. B. Ambrpsę, Yyrkšai ir
M. Wallače '

NAUJIENOS, Chicago, 111. —•----------- -—   — -------- ;—_
Mikę Waįlace, Wėst Sidėj. Ve
lionis pąlikę daug giminių Pąy- 
to#ę, O., ir Lietuv.oįę.

Ląidotuvės įvyk& ketvirtadie
nį, liepos 8 d. Lai būna jam 
ramu šios šalies -žemelėje.

Prisipažino Prie 
Nepadoraus Elgesio 
Su Berniuku

T"' ' Zū’i uu j' .‘rtiPasiteiraukite pirma pus nulinis 
ątpnujį.ndami arba pęrkąnti nau

jus. inąuranęe 
ĮNFQ»ACįJQ? PWAl.

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

Ketvirta#., liepos 8, 193’/

Miąisteris Hurban buvo deko
ruotas Gedimino crdenu

Neseniai Chięagoje lankęsi 
Vladimir S. Hurban, Čekoslova
kijos ministeris Suvienytoms 
Valstijoms.

Jam atvykus Union stotyje, 
ministerį Hųrban’ą, patikę be
veik keli šimtAi Uhiėagosi čeko^ 
slovakų lyderių. Po ceremonijų 
stotyje, ministerį nuvedė į vieš
butį, kur jį sveikino ir kur jis 
turėjo pasikalbėjimą su spaudos 
atstovai^, šių žodžių rašytojui 

^eko reprezentuoti The Chicago 
Evening American.

Susinėjęs, kad aš. lietuvis mi
nisteris Hurbap’as pratarė:

“O aš lietuvius ir Lietuvą ge
rai žinau. Man teko Lietuvoj 
keliais atvejais būti diplomati
niais reikalais.”

Kuomet Hurban’as laikėsi 
Lietuvoj kelis metus atgal, tai 
jis buvo Čękpslovakijos minis- 
teriu Švedijai. Kalbėdąmas apie 
savo viziftą Lietuvon, jis tęsė:

“Mano vąldžia, pastebėjusi 
Lietuvos prielankumą ir nuošir
dumą Čekoslovakijai, per mąne 
įteikė prezidentui Smętopąi 
Baltojo Liyto garbės juostą.” 
Lietuva Hurban’ą apdovanojo 
Gedimino ordenu.

Ministeris Hurban labai gra
žiai ištarė: “Gedeminas’* ir ki
tus lietuviškus žodžius.

Retai tenka pasika beti su 
žmogum, kuris turi tokius ryš
kius santykius su Lietuva.

Ministeris Hurban’as, ištikrų- 
jų, yra geros valios ministeris 
Lietuvai!

—Stasys Pieža.

V. B. Ambrosę, Naujienietis, 
gayo telegramą nuo savo bro
lio Antano ir atvirutę nuo švo- 
gerio' M. Waliuszio iš Dayton, 
O., kad vakare iš 4 į 5 liepos, 
automobilis netikėtai užmušė 
Juozą Ambrozaitį. Velionis buvo 
pusės amžiaus žmogus. Paliko 
dideliame nuliūdime jauna naš
lę >ir 7 vaikučius.
- Velionis Juozas - buvo "tikras 
“brolis Kazimiero Affibroząičio, 
kuris Lietuvoje yra labai plar 
čiai žinomas politiniame gyve
nime. Taipgi yra pus-brolis 
chicagiečio V. B. Ambrose.

Chicagoje yra ir daugiau gi
minių: p. Yurkša, Marąuette 
Park, prie 69th ir Artesian, ir

52 metų Eugene Vollman, 
nuo 5958 South Rpckwęll st., 
prisipažino prokųrątuTąi^ kad 
išsivežęs 13 metų berniuką į 
priemiesčius nepadoriai su juo 
elgesį. Jį įskundė pats berniu
kas, Earl Brown, 3420 North 
Narragarisett Avenue.

Vollman yra miesto išmatų 
departamento viršininkas. /

CRANE-'■:
COAL .COMPANY 
5332 Ša. Long Avė, 

TeĮs 8402
PDCĄHONTĄS J4ipe Rųn 
(Spyeąaf^i ................... _
svMą

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kręįįtų < MOKĖKIT
Sąlygos Į SAVAITĘ* »

DR. O’CONNELL

f
..i.i.inlin.»|?ll<ąrrrjly.TilįipiĮW»)i^|w.iiĮniyiBĮ^įn |

Vjctor Bagdonas
\ 2 Ofisai

Parkrąųstpm forųičiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

ir tąli.
6921 ŠOUTH 
VVESTERN AVĖ.
Heinlock 5040

»■■■ aunu

Ofiso Tel. Virginia 0036
. Residenoo Tek BEVERLY 8344 

DR, T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. w ĄV&NUE t ;

135 S0. STATE ST.
.. i

Clark M. 7M jm.
roftdtfay •»!$ <Sotta«» Orova
aeoln Av. 400* Mndluon St.
Utraukee Av, 0*04 S. Halutcd St. 
Hnrrsrk S234 MftdlHrtn St.
TILl O UI.OSKD 8UNOAV

. žffSsyu'.U,.1:; i,i , 111,1 iirnbi i. .  ■

Ręmkite tuos, kurie 
garsinasi

2-RA IR PASKUTINĖ SAVAITEI 
Sovietų Rusijos Gražiausio 

Paveikslo
‘NIGHTINGALE”
Pirmo Visų Spalvų Filmo

SGNOTONĮJ 
Van Buręn arti Wabąah 

Savaitės dienomis 25e iki 2 P. M. 
—35c iki 6:30

APDBAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti ąjidraudos 

polisus
•į APDRAUS^:
H Gyvastį:

• f nuo Ųgnięs
■ nuo Vagių
• nuo LuugU išdąų^ym0

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ųgnięs 

, ir pavogimo, nuo sužei- 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. ?Qųo 
to ■ automobiliąųs, Nuo 
sudaužymo savo automo
bili aus, Galįtę gauti boų- 
dsą (kauciją) iRi $500.00, 
kuri tinka visoje Ąmerį-: 
koję ir daug kitokių rų-. 
šių apdraudas.

: ' '--------—d

arti a 
3406 SOUTH 
HAUSTED ST. 

Yards 3408
“ 1 > i .u*i nvvrK.u1'n

nuo

8939

—4 ir nuo 6—8 yal. vakayo
- Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVR.
• Vąląndos—9-r-10 A. M.

.. ......................................... J ■:"!" A"'f T"W > H !' I ..............

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO ST/TYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000.003 pėdų naujo ir vartotą 
statybos materiplo. Atsiląnkykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
Q5c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektrir 
kinės ir plumbingo reikmenis.

Hąrvey Wrecking 
Company

1701 WF«T CERM'K ROAD
Tel. SEELEY 6761

i>

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON i 

‘ *
1q prašo Uetųvosžmonėsir 
Gip pataria Lietuvoj bąn|^

Vestuvių, Bąnlfiętų ir $eįmyųi| Grupes tai 
Musų Specjąlumas.

Arba keliąukite . populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS

Telefonas YARDS 5858 - < .

THE PAUL STUDIO
ATSIŽYMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ ■ .

NAMAS

3213 S. Morgan St. Chicųgo, ĮH,

7 DIENOS 1 LIETUVĄ
1 ANT-

BREMEN* EUROPA.
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Breųierhiįvene užtikrina patogią 
Kelionę i Kauną.

HANSR t DEUTSCHLAND 
HAMBUHG • IUEW YORK

Patogus geležinkeliais sųsisiekipias i£. 
Bremcn ar Hamburgo. k

Mes joms pagelbėsim rauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas iusu Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

SHAMBURG-AMERICAN LINE » 
tyORTH GERMAN LLOYD M 
• .130 randolph st., chicago - ■ <

• ;• . .. ;.r ■

Ilgy Pinigų Taupytojams
ŠĮftjĄN^MUKĄNTb FEDERAL SĄVINGS ĄND LQĄN ASSO-’
CIĄTIQN QF CHĮCĄ^O direktorių ą^i^įpkimę JP8 
birželių 23, hlPkėti ....... ........i...... Wfl/
divid^m yisu ųfcyriy* Pividemląs
i’šmokąiųą^

Kvie^iąnie nętuviąs tapyti^ pinigus šiojp bendrovėje, kur iųdė- 
lįst ttt $5,000,00 '
per Fedęrąl Sąvings Uoąii Įnęprąącę ęprporątioą, Wąphįngton, 
I>. č, .

DUODAM ANT PIRMŲ MORGlčIŲ
Chijcągoje įr įšiųokėjim^ 4M

DėjE mrprmącyiįį kreipkitės į 41
<-

w» Va“

. ■ .'11 FedėralSavings
• r®! AND LOAM AS3OCIATI0N 

B QF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Telephone CANAL 8887 BEN J. KAZANAUSKAS, Rągt.

_______________________________________ i________ i___________ ~i ■ i -n ... ■ "...............

Į!L.>j,i |i|jnuĮ"iiff"i" u.t1 . ...../TO..r»u"!i' ..... . '■u’.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John M Eudeikis §
; LA11JOTUV1Ų DIREKTORIUS V

AWULANCE K
‘ r ’&ARNAYlMA# “■'■'“■K

' DIENĄ IR NĄKTI N
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V

<1005-07So. Hermitage Avė. \
4447- S^th Fairfield Ąvęngę X

^UpMETTE' 0727 - X

Rlaų?jįkup lųųpų McbiyšKy rądįp, programų Piripadienio vakarais, 10:00 
yal. vakąyų i^ W.į,E.ę^ etotieg ^14^ R^.—Rrąnešęjąs P. šaltiipieras.

1 ............ | ’U'U .IfJ wi w...... PTiy.i't

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 

; Patarųavi- 
h inas Dieną 
1 ir Naktį

I NARIAI
| Chicagos, .

i Cicero J
■ Lietuvių' I

| Laidotu vių 1
■ PįręktQH» ’ 
Asociacijos

h ‘
I>. ' įį.. , ... f ■ > ■ __ i

/ ■ < S, P. MACEIKA X«<>» 1139' |
į 3319 LitUfliiip^ Avenue Phone Vardą 1138

' ; ! Ji LIULĘVIČIUS '■ /. '' ' ' ■
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

/ . A. MASALSKIS
| 3307 Lituanica“ Avenue PĮiohe Boulevard 4139.

T / ■ TURIME
F KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

r-

A. PETKUS
1410 South 49lh Court Cicerų Pliųne Cicero 2101)

• . /• ■ , • ' . V . ‘.4 • : ’ ■ • / • ________ •______________ ’ <•__________________

P, J. RIDIKAS ~
Boulevard 40893354 §o. Halsted

, / ................. į 'in . - ..... -
Į, J[, ZOLP Phone Boul. 5203

1646 Wesl 46th Street Phone lloulevanl 5566
't-— Į , ,   J    ...-...    ! ' tl '

SKUBĄS '
718 West 18th Stręet Phope Mpnppę 3377u ...... .. „ ■, .       .4___

IM34. S, Mlcbigaft Tel. Pullman 5703 j

11 UČHAtflCZ IR SŪNUS < Vt i 
2314 West 23rd Place- ; Phone CąnaĮ 2515' 
SKXR1U8: 42-44 Ęąst l<į8th SfFj»etv TeL Pulljpąn 1270
■ JUOZAPAS EUDEIKIS IR TflVAS |

4704 Šo. AVestėrn Avė- Phone Virginia 0883

Mrs. Aneliii g. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Ąvę., 2nd flpor 

Uemlock 925g
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
dųędų rnąmgę 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tįc blankets ir tt, 
Moterįrps ir męr^ 
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisąs—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. »
_   — n. m A......... . . i I      

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: ^Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Repųblię 9723

' - A. Ak . (f ji —■■■■įįį į

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSEL4N&-OHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1183-8277

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iRi 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel, Seeley 7330
Namų .telefonas Brunawick 0597

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 SL
TeV Ęoųlevąrd 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafąyette 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo tj iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820
Namų Tęl.: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tęl. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

Phope Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

• DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

t . arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas 
r PHYSICIAN-SURGEON 

: ,4070 tArcher. Aveųųe ?
Tel. Viginia 1116 

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.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

juaų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastįmį galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, pąro.dančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko. Akinius 

Kreivas Akis 
Ištąiso.

Ofisas > ir Akinių Dirbtuvė 
75'6 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedeliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gįerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
trosį prietąisųs,

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

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

Tel. Canąl 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

■ Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nari

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR, BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedąlipmis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5167

Dr. Charles Segal
L OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Phone CANAL 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sercdonvs ir hedėl. pagal sutartį 
Rez, 663.1 So. California Avenue

.Telefonas Rėpųblie 7868 
*' t’??** ' * ■

Phone Ilemiock 2061
DK. JOSĘPH KELLA

DENTISTAS
6558 So, Westertt Avė. j ■ . ' ■ y

Valandos ąuo $ 8 Vakaro
SereJoj1 pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephope PLAZA 2400

i ... .... ....... ■—1—— r.. l,< ■ — »»

DR. J, SU INGIAI A N
'«Ą j T>IK SVGJtUt) I,

i . ■ V J S -r'.. i r> , K '

Medigpos Mokslo Seimo, AtJfcntitfClty 
’ ; Praktikuoja: matų

Valandos: 11-13 A. M., g-l, V-S P J 
Rezidenciją 1638 $o. ąotfo Avė.

Tel. Ciręro >365$ 
Ofisas 4930 West 13th Street 

Cicero, III.
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Reikalaukite DEGTINES

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Yartokite

SKALBIAMOS MAŠINOS Thor, vertos $125.00

MAYTAG keturkampes

GARSINKITES “NAUJIENOSE

New 
apie

*69.50
39.50

kurie buvo 
už tai, kad 
unijų virši-

Tel.
CANALt 

6500

nai 
turėti

draugus 
pravažineti 
laiko. . .

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINft.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Mirė Janušaitis - 91 Miliono Biudžetas - 
Didžiausių Šeimynų Konkursas Clevelande 
- Lietuviai Išvažinėja Atostogoms - Mies
tas Nori Savo Gasą Gaminti - Mirė Sulau
kusi 109 Metų Amžiaus - Piknikai - Įvykę 
ir Į vykstą

šimtų nuošimčių.

PiknikaiJ
Jurgio parapija
piknikų Liepos

Mainykite savo senų PARLOR SETĄ dabar ant naujo moderniško 
Kaina tiktai ..... ................................... ................................... .

Fisher Bodies dirbtuvė, už
sidariusi aštuonioms dienoms, 
dabar vėl atsidarė ir apie šeši 
tūkstančiai darbininkų grįžo 
darban. ’ • • 1 ' *

TARNAUJA BUDRĮKO RAKANDŲ KRAUTUVE. Streikai trukdė Imdavo j imu, be 
dabar krautuvė jau gatava. Prekės katrų buvo daugybė užpirkta, dabar bus par 
duodamos su didele nuolaida ir kožnas pirkėjas aplaikys gražių dovanų.Unijos ir Majoras

Unijų delegacija atsilankė 
pas majorų Burton ir pareikala
vo, kad miesto policija nesikištų 
į streikų Republic Steel kor
poracijos liejyklose, ir, kad ma
joras nesikreiptų į valstijų pra
šydamas milicijos. Majoras nie
ko į reikalavimus neatsakė, tik 
tiek pareiškė, kad jei kas nori 
dirbti, lai dirba, tai paties dar
bininko reikalas.

Audra
Birželio 21 d., Ohio valsti

joje siautė. įlidelė audra, kuri 
pridarė daug nuostolių. . Jie 
siekė apie pusę miliono dolerių. 
Laike audros žuvo penki žmo
nes. šia vasarų lyja nepapras
tai daug ir kai 'kuriose vietose 
viskas pradeda puti.

j e. Toks darbas yra pagirtinas 
ir pašaliečiai turėtų Draugijos 
parengimus paremti. .

20% Dividendai
Depozitoriai, kurie turėjo pi

nigų subankrotavusiame Guar
dian banke, gaus po dvide
šimts nuošimčių dividendų. Taip 
pranešė Common Pleas teis
mas. čekių siuntinėjimas pra
sidėjo birželio 29 d.

CLEVELANDO OHIO ŽINIOS Rengiasi Krautuvę 
Atidaryti

Jaunas vyras Juozas Bra
zauskas sako, kad netolimoje 
ateityje atidarysiąs krautuvę. 
Dabartiniu laiku jis dirba vie
nos stambios kompanij os krau
tuvėj e už vedėjų.

Demokratija ir Pinigai
Pas mus yra tokių, kurie sa

ko, kad jie labai slinkiai dir
ba už palaikymų lietuvybės ir 
demokratijos. Bet kaip tik jie 
nustoja -gavę- dolerius, tai tuoj 
demokratijų pamiršta, o sušilę 
dirba, kad Smetonų palaikius.

Mušeikos iš Cleveland j 
Youngstown

Trys šimtai mušeikų susėdo 
į trokus Clevelande ir išvažia
vo į Youngstown/ Ohio, kur 
plieno darbininkai streikuoja. 
Susidarė 40 trokų virtinė, ku
rių per visų miestų lydėjo po
licija. Trokuose bv4vo daug 
šautuvų ir [avarinių bombų. 
Mušeikos buvo gerai prisiren
gę žudyti tuos žmones, kurie 
bandys "jiems pasipriešinti. '

Paskelbė Kandidatūrą
August A. BesSenyey, buvęs 

miesto prokuroro padėjėjas 
majoro Millerio administracijo
je, paskelbė savo kandidatūrų 
į aštunto wardo kaunsilmanus.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius JI /TZ
MUSŲ NARIAI GAVO........ ........... Ak 70

Del informacijų • , 
' ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pasaukite *
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)
1739 So. Halsted Street

Brangus Sužeidimas
Apie tris metus laiko atgal. 

Dr. John R. Philen pavirto 
prie New York Life Insurance 
rūmų, East 55 Street, ir sun
kiai susižeidė, šiomis dienomis 
teismas priteisė bendrovę su
mokėti Dr. Philen dvidešimts 
penkis tūkstančius dolerių už 
sužeidimų ir gydymosi kaštus.

Mirė Po ‘Radio” 
t

Dešimts metų berniukas Niek 
Henderson užsikabino ant pre
kinio traukinio pasivažinėti. 
Po “raido” nušokęs nuo trau
kinio, berniukas pateko po ki
tu, pro šalį einančiu traukiniu 
ir žuvo ant vetos.

Kiek iš to bus naudos, 
parodys. Miesto valdi- 
daug kų sumano, bet 

sumanymais užtenka

50,000 Kurorto Atidary- 
me "

Sandusky, Ohio—čia randasi 
garsus kurortas (rezortas) 
Cedar Point. Neseniai įvyko 
formalus atidarymas ir priva
žiavo apie penkiasdešimts tūk
stančių žmonių iš įvairių Ame
rikos dalių. Didelis, tūkstan
čio kambarių viešbutis, buvo 
taip užsikimšęs, kad nebuvo 
galima prie jo prieiti. Visi res- 
tau’rantai buvo pilni. Parkų 
valdyba sako, kad per ilgų lai
ka tokios didžiulės minios ne
matė. Mano, kad laikai geresni 
ir žmones turi daugiau pinigų 
“geriems laikams.”

Mirė Janušaitis
Sulaukęs 68 metų amžiaus 

mirė Simas Janušaitis, nuo 1548 
East 68th street. Paliko ketu
ris sūnūs ir keturias dukteris. 
Clevelande išgyveno apie dvi
dešimts keturis metus.

BUDRĮKO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. 
Panedėliais ir Petnyčiomis WAAF — 920 Kil., kaip 5:00 vai. vakaro, 
Ketverirairi WHFC — 1420 Kil.. kain 7 valanda vakaro.

kiek galima nugirsti, |aį tau
tiniai Susivienijimo “gelbėto* 
jai” jau “sleitų” gamina, ir 
mano, kad galės įlisti gaspado- 
riauti. Bet, tur būt, apsiriks, 
taip kaip ir pirmiau apsiriko.

Man nėra aišku kodėl kai ku
rie iš pažangiųjų mano, kad 
reikia dabartinę Tarybų ųžgirti. 
Man rodosi, kad dalis Tarybos 
yra tokie žmones, su kuriais 
jokiu bidu negalima susikal
bėti. Gal butų geriau, kad nie
kas su jais ir nesitartų. “Ke
leivyje” panaši nuomonė jau 
buvo pareikšta, ir aš su ja su
tinku

Naujas ‘‘Ukazas’
“Dirva”, papratusi visiems 

duoti aštrius įsakymus, dabar 
vėl išleido naujų “ukazų”. Mat, 
pasislėpę už Sportininkų skver
nų, atvažiavo iš Lietuvos keli 
Smetonos tarnai. “Dirva” liepė 
parūpinti jiems nakvynę ir dar 
pusryčius duoti. Pridarė, kad 
svečiams leis nakvoti tik ge
ruose namuose. Reiškia, priim
kit už dykų, duokit valgyti ir 
suraskit puikius namus.

Aš manau, kad Amerikos lie
tuviai sutiktų Lietuvos svečius 
dideliu džiaugsmu, jei jie bu’tų 
atstovai legaliai išrinktos Lie
tuvos valdžios. Dabar juos 
garbins tik tie, kurie garbina 
Lietuvos diktatorių Smetonų ir 
jo pasirinktus pagelbininkus.

\ Petras Muliolis1 sako, kad ne
judinamo turto kainos kyla, ii 
kad dabar laikas pirkti namife 
Būdamas nejudinamo turto biz
nyje, p. Muliolis mielai patar
naus. Jis užlaiko visokių ap: 
draudų agentūrų ir patarnavi
mų teisingai atlieka.

40 Apiplėšimų
Lorrhnce Patterson, 35 

tų amžiaus clevelandietis, 
vo policijos sugautas už 
gystes. Jis [prisipažino pada
ręs apie 40 puolimų ir buvo 
nubaustas nuo pęnkių iki ke- 
turiasdešimts metų kalėjime.

Jonas Jarus

100 “Depučiu”
Apskričio šerifas O’Donnell 

prisaikdino šimtų piliečių “de- 
pučiais” ir davė jiems žvaigž
des. Jie sudaro “atsargos” po
licijų, kuri bus naudojama 
“reikalui atėjus”. Keturiasde- 
šimts iš prisaikdintųjų gavo 
teisę ir ginklus turėti.

Atsidarė Fisher Dirbtu-

Važiuoja
Clevelandietis Juozas Dani 

sevičius neseniai aplankė Ka 
nadų ir keletu Kanados mies
tų. P-a Praskevičienė su duk
terim aplankė Buffalo, N. Y.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

MUTUAL LIQUOR CUMPAHY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

didelį 
toj pačioj vietoj, kur ir pdr 
piknikas įvyko. Mano 
didelį skaičių žmonių.

Birželio 20 d., įvyko L. K. 
Darželio Sųjungos piknikas. 
Dėl lietingo oro žmonių buvo 
neperdaugiausiai. Tie, kurie 
suvažiavo, ilgai negalėjo būti, 
nes į- pavakarį vėl pradėjo ly
ti. Gaila, kad oras papuolė šla
pias ir dėl to piknikas darže
liui mažai pelno davė. Sųjungos 
valdyba sako, kad* gal surengs 
kitų piknikų vėliau.

Atostogoms i New
' Yorką

, Chester Zuris išvažiavo po
rai savaičių atostogų į New 
Yorko valstijų. P-s Zuris yra 
vienas iš čia augusių, kuris vei
kia su lietuviais. Jis yra Lie
tuvių salės direktorium ir dir
ba apskričio iždininko rašti
nėje. Jis yra daug lietuviams 
pasitarnavęs. 

...... . I

Jonas Brazauskas su šeiymna 
taipgi . išvažiavo- atostogoms. 
Aplankys savo gimines Šcran- 
tone, Pa., ir 
Yorke. žada 
porų savaičių

Stambi.Auka Dr. Ku
dirkos Paminklui

1. Šamas, laikrodininkas, pa
dovanojo Dr. Kudirkos draugi
jai apie penkiasdešimts dole
rių vertės auksinių daiktų, ku
rie buvo išleisti laimėjimais 
piknike, šioji draugija bando 
sukelti kiek pinigų, kad pasta
tyti paminklų Dr. Kudirkai 
Lietuvių Kultūriniam Daržely-

Nida Herb bo
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

/ •. / i I . %, f į f i > > g

Planuoja Kovą Prieš 
Raketierius

Policijos direktorius Ness 
pasišaukė kapitonų Savage— 
lietuvį, padaryti planus suval
dymui raketierių, kurie daro 
didelius nuostolius namų savi
ninkams. Jie suliejo rūgštimis 
aštuoriius namus, 
naujai numaliavoti 
malioriai neturėj o 
ninku paliudymų.

Nori Savo Gasą Ga
minti

Clevelando miesto valdyboje 
kilo sumanymas gaminti savo 
gasą, taip kaip dabar gamina 
elektrų. Tam tikslui pertraukė 
iš kitų miestų kelis inžinierius 
planus paruošti. Jie mano, kad 
kad gasui gaminti bus galima 
rasti medžiagos vietoje, po Erie 
ežeru, 
ateitis 
ninkai 
dažnai 
pasidžiaugti.

91 Miliono Biudžetas
Columbus, Ohio—Valstijos 

atstovų butas priėmė guberna
toriaus Davey biudžeto projek
tų, kuriame numatoma $91 mi- 
lionas išlaidų. Senatas nenori 
projekto priimti. Sako, kad iš
laidos per didelės.

Didžiausių Šeimynų
Kontestas- ,

■‘Cleveland News” dabartiniu 
laiku ieško didžiausių šeimynų 
tarp ateivių. Į kontestų yra 
įtraukti ir lietuviai. Pas ita
lus atsirado viena šeimyna iš 
JmiimiAliVAo noriu n naci lan-

,ojai gauna pasus visai vasa
lai į didžiųjų Ežerų Parodų. 
Nežinia ar Clevelande randasi 
lietuvių šeimyna susidedanti 
iš tokio didelio skaičiaus 
rių, kad ji galėtų pralenkti

Mažos RADIOS po $6a95> Visos 1938 metų Radios įstatytos pamatymui, 
t ; ‘ , ■ . ■ • \ f

Jos. F. Budrik, Ine.
3409-11 SO. HALSTED ST. 3417-21 SO. HALSTED ST

Telefonas BOULEVARD. 7010

NIDA LABORATORIES,SS?
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

GRAŽUS zKARPETAS DYKAI.
ELEKTRIKINĖS LEDAUNeS po . ..................... ............... . $gQ gQ

NAUDOKITE ,B ĮfelfcB
VAISTUS, kuriuos 1*0 |w| g A

PARŪPINO

Kodėl Šveisti?
JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU
ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP- 

ŠLAKSTYSITE JAS SU

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

Kai “Blue Monday” pas jus ateina septynius 
sylkius j savaitę, jums būtinai reikia kasnors 
daryti. Jei esat pavargę... nųsilpneję, nerviš
ki, nefamųs... galbūt gaivinantis ir maitinan
tis gėrimas, toks kai MALVAZ kaip-tik. jums 
atneštų naudos. MALVAZ neišgydys rimtų li
gų, bet jis yra naudingas ir sveikatų taisan
tis gėrimas, kuris pagelbės jūsų kunui atsi, 
gauti ir sutvirtėta Jis suteiks jums poilsi ir 
miegą, padaugins svorį, pažadins apetitą ir 
sutvirtins suirusius nervus. Vientik geriau
si grudai ir tinkama . temperatūra vatojąmi 
padarymui MALVAZ. Jis atneš jums nemažai 
naudos! 7 ’
Padarykit tai šiandien... pabandykit, kad pa
matyti, kiek gero jums atneš MALVAZ! Už- 
sisakykit tuziną ar du tuz. butęlių MALVAZ, 
išgerkit ir matysit Ikaip pasijusite geriau.

. į .■ ■ rp

Jei nebūsit patenkinti^ pašaukit mus 
ir mes atsiimslm likusius butelius ir 
grąžinsim pinigus.. Ar tai nėra dau
giau, negu prielankus pasiūlymas? 
Užsisakykite kartoną dabar. Musų te
lefono numeris yra CANAL 6500.

24 butelių kartonai? ...............  $2.75
50c. gruzinam už . tuščius butelius

12 butelių kartonas ... ............... $1.40 
25c.' .gražinam už tuščius butelius

Mirė 109 Metų Amžiaus
Mrs. Rąchel Velotta, italų 

kilmės moteriškė, mirė sulau
kusi šimto ir devynių metų 
amžiaus. Ji gimė . tik dvyliką 
metų po Napoleono pralaimėji
mo ties Waterloo. Daktarai 
sako, kad jos sveikata buvo 
nepaprastai gera iki paskutinių 
kelių dienų prieš mirtį.

Apako Nuo Dujų
Y

Joseph Desmont, 23 metų 
amžiaus jaunuolis, liko be abie
jų akių, kai nežinomas vyras 
paleido ašarinę tiesiai jam į 
burnų, prie Joseph C. Virden 
dirbtuvės, kur dabar eina strei
kas. Sako, kad šis jaunas vy
ras norėjęs eiti dirbti streikui 
dar nepasibaigus.

Jau Rengiasi SLA > 
Gelbėti

Mnra QT . A UilrizAVYiTn_
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ihe Lithuanian Daily N«w« 

Cublished Daily Ezcępt Sunday by 
Che (Jthuanian N«ws Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

Subacription Ratest
18.00 per year in Canada
Š5.00 per year outąide of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
tyarčh 7fh 1914 aj the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III, Telefonas Canal 8500.

TOąęĮryye kata“
Chicago je—paitU:

Metams I
Pusei metų •••••••••••• ■«»«■ 4.901
Triw mėnesiams ---------------u 2.00
Dviem mėnesiams ___  I.iO
Vienam mėnesiui —------   .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija------ --------------8c
Savąitei U8c
Mėnesiui ....'.."......^..".....,..1........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chitaroj, 
paltui '

Metams f 5.06
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ----------------- 1.00
Dviems mėnesiams ------........ l.PO
Vienam ptiencsiiii* .75
Lietuvoje ir kitpr užsieniuose

(Ątpigiptą)
Metams .....r—...................... ,38.00 
Pusei metų
Trims mėnesiams -.........  -®.5O
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartą su užsakymu.

Naujas Teisino Reformos Planas
*• 'v •

Kovoje dėl Vyriausiojo teismo perpganizavimo pre
zidentas Roose veltas buvo priverstas nusileisti. Jo paties 
šalininkai J. V. senate jau pasiūlė naują planą.

Pagal originalų planą, prezidentas butų turėjęs tei
sę padidinti teismų iki 15 narių, skirdamas naujus teisė
jus, kaip pavaduotojus tiems teismo nariams, kurie ne
rezignuos, sulaukę 70 metų amžiaus. Nąųjas planas nu
mato tik keturių naujų teisėjų paskyrimą, po vieną kas
met, kai nerezignuoja teismo narys, pasiekęs 75 metus 
amžiąuą. ‘ x •

Pirmojo sumanymo pakeitimas šituo naujuoju planu 
yra opozicijos pergalė. RooseveĮto reformos priešai jau
čiasi padrąsipti. Jię grasina atmesti ir naująjį sumany
mą — jei neturėsią daugumos balsų, tai darysią obstruk
ciją senate, kad teismo reformos bilius neprieitų prie bal
savimo.

Reikia pasakyti, kad šitą pergalę reakcija laimėjo, 
pasidėkojant- daugiausia tariamiems liberalams — to
kiems, kaip senatorius Wheeler, Burke ir k. Jie sako, kad 
RooseveĮto sumanymas esąs nepakankamai pažangus — 
todėl jie stojo i talką atžagareiviams!

De Vato Nusivylė
Lt".

Airijos prezidentas Eamon de Valerą tikėjosi “nu
šluoti” visą opoziciją, pasiūlydamas balsuotojams naujos 
konstitucijos projektą, kuriuo Airija atskiriama nuo Bri
tanijos. Bet jo kopstitiĮcija nesukėlė eptuziazpio krašte. 
Ji praėjo 686,042 balsais prieš 528,296, t. y. tik,kokią 12 
nuošimčių balsų dauguma.. (

Tuo pačiu laiku įvyko ir rinkimai į naująjį Airijos 
parlamentą, čia De Valerai dar labiau nepasisekė. Jo 
partija, Fianna Fail, pravedė 69 atstovus prieš tokį pat 
skaičių visų kitų partijų atstovų. Taigi naujame Airijos 
parlamente De Valerą jau nebeturės daugumos.

Nusveriančiojis jėga Airijos parlamente dabar bus 
Darbo partija, kuri išrinko 13 atstovų. De valera turės 
gauti jos paramą, jeigu jisai norės valdyti.

De Valera sukėlė prieš save dalį balsuotojų, įdėdą-r 
mas į naująją konstituciją tokių patvarkymų, kurie ne
galėjo patikti pažangiems žmonėms. Viename jos para
grafe sakoma, kad Airijos valstybėje “moteries vieta na-. 
rquose” — tai skamba lyg pasiūlymas susiaurinti mote
rims pilietines teises. Kitas konstitucijos patvarkymas 
suteikia privilegijuotą vietą valstybėje katalikų bažny
čiai, — tuo tarpu kai visame pasaulyje dabar yra paste
bima tendencija bažnyčią nuo valstybės atskirti.

BŪVIS “JAUNALIETUVIS” RAŠO APIE 
’ LIETUVOS TAUTININKUS

Gerb. “Naujienų” Redaktoriau.
Aš bučiau labai dėkingas, jei 

Jus sutiktumėte atspausdinti šį 
mano laišką Jūsų redaguoja- 
piam, didžiausiam Amerikos lie- 
tuivų dienraštyje “Naujienose,” 
kurias skaito visi pažangieji Ą- 
merikos Įiętūyiąi.

Esu ątvąžiavęs iš Lietuvos 2 
mėnesiai. Per tą laiką turėjau 
progos susipąžinti su Amerikos 
įietuvių gyvenimu ir čia noriu 
papasakoti, ką esu patyręs, gy
vendamas Lietuvoje.

Lietuvoje priklausiau prie 
tautiškos organizacijos “Jauno
ji Lietuva,” nes norėjau geriau 
susipažinti su Lietuvos tautiš 
ka jaunuomene ir jos mokslu, 
kad galėčiau jums, Amerikos 
lietuviai, parašytį kiek tiesos, 
todėl labai sekiau tautininku 
veikimą. Bet kai ilgiau turėjau 
galimumo sekti jų darbus, tai 
aš, kaip ir dauguma Amerikos 
lietuvių, padariau išvadą, kad 
tautininkai nedaro jokio prog
reso (negut tik į savo einamas

sąskaitas bankose!), bet dagi 
regresuoja. Jie labai už nieką 
skaito musų brolius ūkininkus.; 
Ūkininkai yra apkrauti didžiau-’ 
siais mokesčiais, kurių nesumor ’ 
kėjųs, policiją išveda paskuti- • 
nius gyvulius. Q ką ūkininkas 
gali daryt be arklių ąr karvių? 
Jis yra priverstas parduoti sa
vo gimtįnę kokiam nors Lietu
vos tautiškam valdininkui už 
pusę ąr trečdalį kainos, nes jįs; 
turi sumokėti valdžios mokės-1 
čius. Bet jei policija atvažiavu
sį neranda gyvulių, ar žemę 
parduotą anksčiau, negu spėjo 
atvykti polįęiją’ ar anstolis, tai 
tas ūkininkas be pasigailėjimo 
kišamas j kalėjimą, o Lietuvoje 
kąlėjimų netrūksta, nes jiems 
išlaikyti valdžia neskundžią pi
nigų.

Kai aš dirbau pas teismo ąnt- 
stolį, tai labai daug patyriau 
apie Lietuvos ūkininkus ir jų 
padėtį. Vienas ūkininkas turė
jo 30 hektarų įsemes su gra-

kaip buvo reikalaujama pavy?- 
$800 dingame ūkyje, statėsi naujus 

" namus kaip Lietuvos agrono
mai nurodė. Tie visi įtąisymąf 
kainavo daug pinigų, tai ūkinin
kas užsitraukė paskolą. Bet 
kai 'atėjo blogesni laikai, kąi 
pirmiaus už gerą karvę galėjo 
gauti 400-500 litų ir daugiau, 6 
dabar 40-50 litų už tokią pat 
karvę, kurią užauginti reikalin
ga 3-4 metų, o mokesčiai vieto
je nukristi, pakilo, tai ūkinin
kas apie paskolas grąžinįmą ne-, 
gali nei pagalvoti, nes turi mo
kėti valdžios mokesčius. Jo bu
vęs pavyzdingas ūkis vertės 
25Q00 litų yrą antstolio parduo
damas už 4000-5000 litų. Ir kas 
jį perką? Q gi Lietuvos tautiš
kieji smetonininkai.

Bet smętonininkai, būdami 
gana gudrus, siunčia dabar pąs 
mus '•sporcininkus,” po kūnų 
vardu atvažiuoja ne vienas mu
sų brolių lietuvių skriaudikąs, 
ir nprės tą^ visas jų kaltes už
lyginti gražiomis melagystėmis. 
Bet mes, Amerikos lietuviai, 
jiems drąsiai galime pasakyti: 
“Gerbiamieji5 Lietuvos politikie
riai! Nebūkite tikri, kad mes, 
Amerikos lietuviai, nemokame 
atskirti politikos nuo sporto. 
Todėl patariame pasilaikyti po
litiką Lietuvoje, kur turite ąu- 
varžę musų brolius ūkininkus, 
kurie neturi jokios laisvės, kur 
yra sukaustyta spauda karo 
cenzūrą, nes jus ųž menką 
straipsnį, parašytą prieš jūsų 
neteisėtus darbus, grųdžiątę be 
pasigailėjimo į kalėjimus, Mes, 
norėtume paklausti gerb. 'spor
to vadų,’ kurįs pažangesnės Lie
tuvos spaudos redaktorių nėra 
gavęs sumokėti pabaudos kelis 
tūkstančius arba sėdėti ka'lčjL 
me — p yis už ką, o gi už tai,; 
kad jie norėjo teisingumo! A-. 
merikos lietuviai padėjo iško
voti Lietuvai įąisvę, norėjo, 
kad musų broliai lietuviai butų. 
laisvi, o ką jus, gerbiamieji 
smetonininkai darote su jais? 
Kodėl jus tąip daug nežiūrite 
į klebonus, kurie per bažnyčias 
yaro politiką prieš jus pąčįųs?1 
Jus tik matote ūkininkus, ku
rie jums moka didžiausius mo
kesčius, iš kurių jus duoną vąl-, 
gote, sau namus statote ir jų 
pačių, gyvenimus perkate 
pusę ir niažiau kąiudSvbet kįi 
visagalinti kunigija daro, nieko’ 
nematote, nors jus iš jos niekei 
negaunate, v bet patys mokate 
jai algąs, Bet jus, smetoninin
kai, turite susiprasti, kad tokie 
darbai ilgai nesitęsia ir - gal 
jums yrą jau skaitomos dienos. 
Jus mokėjote Suvalkijos ūki
ninkus sušaudyti, kitųą j kalė
jimus sukišti už tąi, kad jie 1 
viešai pareikalavo sau laisvės ir 
mažesnių mokesčių, bet susi
lauksite (Įięnos, kadą jums taip 
atsitiki kada nebegalėsite inatii 
algas tųkstančiaįs, įr per die
nas įr naktis gerti tautininkų 
kįįube arba kitose Kauno ‘įžyr 
menybėse?

Mes, Amerikos lietuviai, lau
kiame iš savo tėvynes ląįsvų tė-' 
vynčs sūnų

Lietuvos margumynai
1 * ' * ' X , 1 * > ••».. < .• ■-
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Jau senokai jums rašiau. Tu?. ryžtingumo ir ištvermes gulus 
•ėjote progos^atsikvopti. Tokiosniušti į vartus, bet jau męs. 

gražios vasarėjančios’juos pradedame mušti ir visuo
meniniame gyvęųimė. Taip* pą-’ 
mažų, bė itfukšmo ir ka}bų spLį 
riame golus kartais tęvais, kur 
Visai pesįtikė^ta.

Ną, niekas nesitikėjo, kad' 
Rietųva basketboto aikštėje pa
siliks Europos nugalėtoja, su
varys į ųžio ragą italus, ir kips 
per kelnias lenkams, štai kur 
visai netikėtai, sakysimu neva' 
netikėtai įvarytus vįęnąs įvar
tis •.— gulas,1 kųną ką sa
ko,

vynčs sūnų — sportininkų, bet 
ne leokių smetoniškos politikos 
šulų!”

—žiedas B. Q,
Ai-

Neryje nuskendo 
dvi mergaitės

Lietuvos Naujienos
I > i*" g" !»'<r'|w>|,jir

Kauno kurija byli-Alaus suvartojimas

gyvos, 
dienos traukia' j laukus, miš-:' 
kus, upes pažvejoti, tai kartais 
gerus bičiulius pamiršti ir... 
jiems įaiško nęparašąi. Na, tai' 
vis butų dar nugalimos kliūtys, 
bet yra kąrtąis ir kitų’ priežas
čių, dėl kurių tenką gųąiląįkytl 
jųm& 4odį rašius.

pęr gękmįhęs me^ turėjom6 
didžiulę ęįvilės aviacijos šveptę. 
§į prąmogą sutraukę kelias de-' 
šįm&ąp ^W^iU žiūrovų. Ir’ 
šios pramogos metu teko mums 

: vištos pajusti ąmenkięčių lie
tuviu nejgalimą energiją įr jų 
ryžtingumą. O šitas brolių ą-; 
merikięčių savybęs mes visuo- , 
met kažkaip savotiškai pa j un- ; 
tarne ir pergyvename. Juk čia 
mums Lietuvoje kaip tik Žitųi, 
privalumų labai trūksta.

Lituanica II.
$tąį pirpią kąrtą Lietuvos 

pądąng£je pasirodė Felikso Vai
tkaus atremontuota Lituanięa: 
IĮ! Ji skraidė, nardė Llętuvos 
ęrdvęsę ir visiems sakytę sakė, 
kad tai yra brolių amerikiečįų 
energijos padaras, kurįs Ąllan- 

: to vąndenyną nugalėjo ir čią 
Lietuvoje tąsai paukštis pasi
liko. Pasiliko ir saVo uždavinius

i pakeitė,., Tie jo uždaviniąi da
bar atitinka Europos laiko dva
siai... lituanica II pritaikinta 
pe tik tolimam skridimui, bet ir 
taikiam bombų m^tymuį... Ar 
teks, ir jei' tėkš, tai kadą šitas 
jos uždavinys ą^ikti, kas da- 
bar gali pasakyti ir tokįu pra? 
našu būti?yGęriau to 
ji Lituanica H visuomet sau, 
laisvai ihuŠul se skrai
dytų ir nętęktų jai bombų 
metyti, W yra-j fctd niekuomet

Lietuvoje Litųąnioa II pirmo
ji įš publikos skrodė Sme- 
tonįęnė. NaJ ką į tai pasakys 
jųsį dviejų sprindžių tąsai did
vyris, atviptas mažo ūgio vy
ras, ktiriarį,(yimmet taip skau
džiai kąi tik
.jis Vituapmą II prįsimena?

Gedimino kavalierius” ir > 
sportininkai

šitas Gedimino kavalierius 
turętų jaustis ląbai nuskriaus
tas, nes už savo nuopelnus li
ko tik Gedimino kavalieriumi, 
o ^tąį liętųviąį ąmerikįęčiąi 
sportininkai padėjo įgyti Euro? 
pos basketbolo meistro vardą, 
gavo aukštesnio laipsnio ordi
nus, butept, Vytauto Pidžįojo^ 
ordhus, Tąme skaičiuje tokiu; 
aukštu ordinu yra apdovanotas 
iv •Žukas.

Kriaučiūnas vienu, laipsniu 
tą ordiną gavo aukštesnį, negu: 
$ukas ir Taižunaa. Tai retas afcĮ 
sitikįmas, kuomet jauni vyrai 
tdktois dovanomis $ia Uetu-j 
voje apdovanojami. Toks didis Į tąutiniakų įkonomto ir Jų 
jiems, suteiktas pagarbos ženkl
ias. > ?

Visi tose sporto rungtynėse į

1^12 m. buvo

i

Lietūkis
, Lietuvoje viena iš stambiau
sių prekybos įmonių yra koope-. 
ratyvų sąjunga Lietūkis. Liet
ūkiui priklauso veik visi pro
vincijos prekybos kooperatyvai. 
Tai Lietūkis yra ne til^ stambi 
importo ir eksporto prekybos 
organizacija, bet ji yra kartu 
ir visuopieninė organizacija, 
kuri jungia daugiausiai žemęs 
ūkio smulkesnius kooperatyvus, 
$įęms žemes ukip kooperaty
vams provincijoje daugiausiai 
priklauso nariais ūkininkai. Įr 
suprantama, daugumoje ūkinin
kai visuomeniškai labiau nusi
teikę ir plačiau suprantą savo 
ne tik ūkiškus, bet kartu ir vi
suomeniškus reikalus. Į Lietū
kio metinius suvažiavimus' savo 
atstovus siunčia provincijos ko
operatyvai,

Lietūkio valdonus ir kontro
lės organus renka ir jo apy
skaitą tvirtina ir sąmatą priima 
suvažiavę iš provincijų koopera
tyvų atstovai. Atseit, Lietūkis 
lyg ir demokratiškais pagrin
dais tvarkosi.

Lietūkis savo, veikla, sakysi
me, ūkiška' Veikla, yra tamp
riai surištas kartu ir su dauge
liu valstybės įstaigų, o pirmoje 
eilėje su kredito įstaigomis. 
Betgi šiaip savo veikloje jis y- 
ra nepriklausomas ir vyriausy
bės organų yra tiek tekontro- 
lįuojamas, kaip ir kiekvieną tęs 
rųšies prekybos įstaiga.

Kasmet Lietūkio valdomųjų 
organų trečdalis yrą’ perrenka
mą. Kontrolės organai, pavida
le revizijos komisifos trijų na
rių renkami kasmet, šių metų 
Lietūkio metiniame suvažiavi
me taip pat reikėjo išrinkti tris 
Valdybos narius.

Tautininkai prakišo 
rinkimus

Nąujai išrinktųjų narių tar
pę nesąmą nė vieno tąutiuįhko, 
nors, jie buvo tris savo kandi

 

datus išstatę, I Lietūkio valdy

 

bą nepakliuvo seimo Vicepirmi- 

 

jjninkąs agronomas GilVydis ir 

 

ekonomistas, jąu Lietūkio val

 

dyboje buvęs, Cesevičius. Cese
vičius yra vienas iš rimtesnių

ir dėl pinigų
KAUNAS.’\ 

įsikūrusį lietuviu “Artojo” pu
si tįkėjimp, d^ja, kurįos tiksiąs 
btfyo supirkinėti iš rusų dva
rus ir tų dvarų žemes koloni
zuoti lietuviais. Kadangi ofi
cialiai d-ja negalėjo veikti, tai 
ji veikė savo narių vardais; 
kun. Jąrulaičio, kun. Batrėiįo, 
dr> Rugio, Zubovų, Kurkauskų 
ir kt. vardais.

I

Prieš kąrą “Artojas” užpir
ko didelius žemes plotus, kurie j 
po karo buvo paimti žemės re
formos reikalams. Kįai valdžia 
pradėjo dvarininkams atlygin
ti už nusavintus dvarus, tai 
“Artojo” nariai kreipės į Že
mės ūkio ministeriją, prašyda
mi ir jiems atlyginti Už nusa
vintą žemės reformos reika
lams žemę.

Žemės uk. m-ja “Artojo” dr- 
jos nariams Šaukoto valsč., Ra
seinių apskr. davė miško, kurį 
“Artojas” tuojau pardavė ir 
gavo už jį per 100 tukst. įt. 
Už mišką gauti pinigai buvo 
padėti ūkio banke adv. Narge- 
lavičiaus ir Kauno apyg. teis
mo teisėjo Vaitiekavičiaus var
du. Kun. Baltrėnas turėjo Į 5 
“Artojo” akcijų po 1000 rub., 
tai jam iš to 100 tukst. lit. iš
ėjo 15 tukst. lt., bet jis 1922 
m. testamento teises į tuos 
15 tukst. lt. užrašė Kauno vy
skupijos kurijai, o 1923 m. iš
davė raštelį Petrui Bimbai 
(pernai mirusiam), kuriuo 
tuos pačius 15 tukst. lt. per
leido jam. Kun. Baltrėnas mi
rė 1928 m., testamentas seniai 
patvirtintas, tai kurija teismo 
keliu ieško tų 15 tukst. lt., o 
su procentais jau 18 tukst. lt.

Teisman stojo j?. Bimbos tur
to teisių paveldėtoja Bimbie- 
nė.

Kadangi kun. Baltrėnas 
Rimbai vėliau perleido teises į 
sąvo akcijas “Artojuje”, tai 
testamentas, kiek jis liečia 
“Ąrtojaus” akcijas .neturi reik
šmės, nes anksčiau surašytas, 
tai apyl. teismas kurijos įga
liotinių adv. Raulinaičio ieškinį 

■ atmetė.
■ Ady. Rauliųaitis padavė 
ąpęl. skundą Kauno apyg. teis
mui, prašydamas apylinkės tei
smo sprendimą panaikinti įr 
kurijai iš “Artojo” indėlio ūkio 
banke atiteisti 18 tūkstančių 
lt.

Apyg. teisme Bimbienę at
stovavo jos įgaliotinis adv. E. 
Sudikas.

Ir Kauno apyg. teismas ku
rijos ieškinį atmetę, be to, 
kurijos Bimbienei ątiteise 
700, It. byloj imosi išlaidų.

rr,yr

padidėjo 5 kartus
trinu 

padarė 
varto- 
sluok- 

sniąi — įr valdininkai, ir Ūki
ninkai ir darbininkai — paju
to, kad jiems visiems alus jau 
pasidarė prieinamas, Dėl to 
alaus pareikalavimas padidėjo 
keleriopai. Ąląus daryklos da
bar gamina ir išleidžia 2, 3, 
o kai kurios ir 4 kartus dau
giau alaus, bet visvien alaus 
paklausų pątenkįnti negali. Kai 
kurįe‘ rajonai tegauna tik 20% 
jiems reikalingo alaus kiekio. 
Ypač čia yra nuskriausti mie
steliai, kurie arba visiškai ne
gauną alaus arba tegauna ko
kius 1Q—15 % pareikalauto 
kiekio. Mat, alaus daryklos pir
moje eilėje stengiasi aprūpinti 
miestus ir artimesnius rajo
nus.

Bemaž tikra buvo, kad su
mažinus kainas alaus vartoji 
mas gali pakilti, bet niekas 
net ir didžiausi optimistai ne 
manė, kad tas padidėjimas bu; 
tokis didelis, —- net 500—700^ 
daugiau palyginus su perna 
metais. Tiesa karštos dieno; 
irgi turi įtakos alaus apyvar 
tai 
ku 

, nų 
j p° ..

alaus daryklas suintensyvini 
alaus gamybą ir aprūpinti alų 
mi vienodai kaimą ir miestus.

ra

' KAUNĄS, — Akus 
sumažinimas 20 uuoš. 
stipraus įspūdžio alaus 
tojams Visi gyventojų

bet ir pernai oras šiuo lai 
buvo taip pat karštas. Kai 

Tvarkytojas pakartotina 
bausmės grasinę (pareigoj

Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos nario 
balsas
! /• A > * « Vt/rY111-'  1 ” *

■ Ragina Neleisti “Grobuo- 
niams” Organizaciją Pri

baigti

IŠ

LAPIAI. — šiomis dienomis 
ties Lapių bažnytkaimiu, besi- 

i keliant vąltimi per Nerį, įvy
ko skaudi nelaimė. Du vyrai 
ir šešios moterys kėlėsi į ant
rą Neries pusę, tačiau sraunus 
vanduo laįvą užnešė ant ak
mens. Irkluotojas, kuris norė
jo atsipąįąicįųotį. nuo akmens, 
įcėlė valties galą ir tuo męt.u 
valtis apvirto, ŠeM asmenį 
kitu laivu butyo išgelbėti, o dvi! 
mergaitės, iš Radikių kaimo; 
Jadyygą Ibianskaįtė, 23 m. 
amž., ir Veronika Rafanavįčiu- 
tė, 23 m. ąmž., prigėrė. Sken
duolių lavonai, nežiūrint visų

spaudos nuolatinis bendradąr-
i

dalyvavę be sius rųšius dovanų ‘ Agronomas Gifyydis yra sam- 
Lietūkio vienas is direk

torių, Taigi jam čia pareikšta 
kaip ir nepasitikėjimas, žinoma, 
dėl šito jis tos tarnybos nepra
ras. šitokiais atsitikimais mes 
nesame tiek jautrus.

(Bus daugiau).

PERTVARKOMOS 
ŽEMES ŪKIO 
MOKYKLOS

že-

žiais trobesiais, be to, turėjo pastangų, iki šiol dar nesuras- 
parsitraukęs iš užsienio gyvulių, ti

. s *• *•

t

i

dar susilaukę kelelių ’
čių litų pinigais dovanų, bet jie 
visi kaipęl geri sportininkai mė
gėjai džentelmenai, o ne profe
sionalai, nuo šių piniginių do
vanų atsisakė ir jas atidavė 
basketbolo žaidimo fondui suda
ryti.

Tai jau bus visai rimtas fon-! 
da's, nes yra firmų, kurios po 
keletą’ tūkstančių litų pinigais 
dovanų davė. Viso buš daugiau 
kaip dešimts tūkstančių litų su- 

, rinkta yien tik pinigais! -
Taį kaip matote įr bąsketbb-^ 

Įo’ fondui pagrindą’i sudaryti ne 
be lietuvių amerikiečių energi
jos ir pasiryižmo ! .į

Lituanicus II dvąsią ne tik- 
padangėse skraido, bet ir čia 
žemėje nardo įr kaip kąm skąu-; 
džjus goįus įvaro.

Sportas moko mus n« tik

....u ■ .r ,r. .t a. .J .  ■ . t. į
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Nąturalinis Gyventojų 
Judėjimas

Kaunas—Statistikos 
duomenimis per balandžio mėn. 
vįsoje valstybėje buvo 1,339 
jungtuvės, gimė 4,108 kūdikiai, 
mirė 2,985 ąsmęnys ir priaugo 
ljl23 asm.

IŠ viso per pirmuosius 4 mė
nesius buvo 7,255 jungtuves, 
gimę 10,773 kuškiai, mirė |3, 
641 asm. ir priaugo 6,132 asm.

biuro

KAUNAS. — šiuo metu 
mes Ūkio rūmai turi 13 savų 
žemės ūkio makyklų. Be jų, vei
kia dar G privatinės žemės u- 
kio mokyklos. Tačiau dabar rų- 
mąi, vietoje likviduojamu Vala
kų ir Ga'nypravos privatinių 
mokyklų, steigia savas žemės 
ūkio mokyklas. Tuo tarpu dar 
nežinoma, kur šios mokyklos 
bus įsteigtos. Vieną jų numato
ma įsteigti Varniuose, o antra
jai vieta dar ieškoma. Be to, 
žemes Ūkio rūmai laikomose 
mokyklose daro dar kitų pakei
timų. Artimiausiu laiku numa
toma Šaukėnų žemės ūkio mo
kyklą iškelti f Žeimelį ir Jurbar
ko mokyklą — j Betygalą.

Taip pat bus peržiūrėtos ir 
visų mokyklų programos, kurias 
manoma pritaikinti prie dabar
tinių gyvenimo reįkalavimų.

Tarp kita ko, j mokyklų pro
gramas bus (vėstąs karinis pa
dengimas ir kūno kultūra. Tsb.

Girdėjau, kad liepos 4 d 
Chicago je buvo šaukiama 
Tėvynes Mylėtojų Draugi jc 
seimas, pastangomis Wiscons 
no apskričio, kur tos garbii 
gos organizacijos pulsas teb 
ipųša. šiaip TMD vardas g; 
vuoja tik ant popierio. Mus 
šimtaprocentiniai tūzai to va 
do visai nenori girdėti. Kai u 
simeni, tai bando pašiepti. Ma 
supraskite, nėra iš ko pašinai 
doti.

Dabar tiems tufams kvep; 
maloniausias kąsnis—tai likv 
dacija. Tie ponai dešimts mef 
atgal pradėjo vykinti tą pe 
ningą likvidacijos darbą. 1 
padarę, sykiu palaidotų ir sa> 
juodus pėdsakus; vienu šūvi 
nušautu du zuikius.

Pavyzdžiui, imkime Lietuvt 
Atstatymo bendrovę. Juk t 
patys ponai baigia ją likviduol 
suvalgę darbo žmonelių stfnki 
uždirbtus dolerius. Satrape 
jie drįsta vadintis patriotais.

Mano nuoširdus noras yj 
atsiliepti į geros valios tauti 
čius ir apšvietę mylinčius žm 
nes stoti į talką ir apgipti T 
D nuo visokių grobuonių likv 
duotoj ų ir kitokio plauko mel 
lerių, pasikęsinusių tą apšvi 
tos organizaciją užgniauži 
kuri spaudos draudimo laika 
tiek daug gero nuveikė. Ji i 
leido Kudirkos raštus ir dai 
kitokių naudingų knygų.

Stokime į pagalbą Wisconsii 
apskričiui atgaivinti musų m 
lipią TMD. Išrinkime sąžiningi 
žmones į busiančią TMD ce 
tro* valdybą, kad visuomei 
galėtų jais pasitikėti, ir ki 
TMD pradėtų vėl veikti. 5 
šiais metais žadama suteik 
nariams už metinė duoklę, k 
ri yra tik $1.00 naujai išlei 
ta, 700 puslapių istorija.

Narys
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MAISTAS
Veda Dorą Vilkięąė

Lietuvių Menininkai 
Amerikoje,

Dabartinių ląįkų lietuviai gą- 
li džiaugtis ir pasigirti, kad 
turi daug ir gana rimty me
nininkų Amerikoje, kaip tai 
smuikininku, dainininkų, vaidin
tojų, pianistų ir taip toliau. 
Nekurie menininkai šiandien 
užima labai svarbias vietas A- 
merikos scenoj,

. .Ęai aš atvažiavau j Ameriką 
19X4 metais, tąi buvo labai ma
žai lietuviu menininkų. Tais 
laikais buvo didelė naujiena, 
jei lietuvis menininkas sureng
davo koncertą. Tada žmonės 
labai gausiai lankydavo koncer
tus, ir džiaugės, kad turi pro
gą savo tautietį išgirsti. Tie
są pasakius, tais z laikais bu
vo labai mažai rimtų meninin
kų.

Dabar valandėlei sustokim 
ir pažiūrėkim ką 23 metai laiko 
mums pagamino. Nuo 1914 iki 
1937 metų yra vos 23 metai, 
ir tie keli metai šiandien mums 
davė kelis desėtkus gana pui
kių menininkų. Ne tik mėgė
jų, bet ir profesijonalų. Ar ne 
malonu?

pą- 
to- 
jie
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Musų menininkų skaičius 
daugėjo, nekurie yra visai 
bulųs savo srityje, bet ar 
yra taip gerbiami ir .vertinti
kaip jie buvo 23 metai tam at
galias? Visai ne, šiąndfęn to- 
buliausis lietuvis *Vmėnininkas 
negali surengti pasekniingo 
koncerto tarpe savo tautiečių 
lietuvių. Ir kodėl? Ar dėlto, 
kad yra perdaug koncertų, 
perdaug menininkų? Kame čia 
priežastis? Kas čia kaltas, kad 
musų žmonės nelanko koncertų?

Aš galiu drąsiai sakyti, kad 
visas lietuviu menininkų nepa- 
sekmės yra partijų kaičia. Jai 
menininkas butų ir geriausias, 
bet jei jis nepriklauso prie tos 
ar tos partijos, tai jis yra “no 
good”i ^usipratęs menininkas 
negąii jokiu budu būti party- 
vis, nes menas partijų nepripa
žįsta. Menas kalba visas kal
bas, ir myli visas partijas, ar 
jos butų socialistų, bolševikų, 
tautininkų, katalikų, ar kitų 
kokių—. Menąs nežino skir
tumo, taip kaip ir 
kuris yra gamtos 
muzikaUškurnu, ir 
savo dovaną iki
laipsnio, turėtų nežinoti partijų, 
bet lygiai visiems tarnauti, kaip 
tas paukštelis, kuris gieda miš
kuose ir nepaiso kas jo klauso.

menininkas, 
apdovanotas 
išvydęs tą 
aukščiausio

t

J
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Atbudę Jausmai

arštą liepos menesio motįųiškon globon 
sąulė kepinte kepiho 
žemės pavįršių įr vis-1 
ką kas ant jos. Aš, 

apie 10 dionų išbuvusi kaime,: 
toli nuo namų, gryžau; eidama 
pėsčia pąkrąščių plento, Įąr-' 
pąis kaimus praeidama, tąrpaįs 
laukus ir miškus. Miške dažnai, 
apsistodavau pamačiusi vien-. 
u*r, kitur žemuogių ar*mėlynįų 
uogojiną ir prisiuogavusi, pri- 
sivalgiusi uogų žengdavau to
lyn. Taip tai mano kelionė už
truko gal dvigubai ilgiau, bet 
už tat, tokio malonumo šįendię', 
nė už pinigus negaučiau, nes 
jaunystė daugiau nebegrįš, nei 
tos mintys kuriomis tuomet 
gyvenau.., , <
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Bukim
■v- k Gražios

Rašo Madame X. Tešloj Kepti 
Vištukai

Gryžusi namo ir pavakarie
niavusi, buvau patariama eiti 
pasilsėti, bet kur tau, negi tuo
met galėjai nuilsti? Man rūpėjo 
pamatyti draugus, pasiteirauti 
kaip choro pamokos ėjo, ar 
rytojaus—šv. Onos dieną, bus 
giedamos naujos mišios ir t. t. 
Geriausias inforinacijas tikė
jaus gauti' pas vargonininko 
sesutę Malvą. Po kelių minu
čių, jau stovėjau jųjų buto 
prieangyj, iš kurio vienos du
rys vedė į salioną, kitos į vir- 
tuvę. Saliono durys buvo atda
ros ir prieblandoj matės daug 
gėlių, šen ir ten (bukietais iš
dalintų; viduryj kambario klū
pojo tamsi figūra. Ąš atsar
giai ant pirštų galų prįsįąrti- 
nau prie virtuvės durų, ir ty
liai, kartą ir kįtą, pabeldžiau, 
bet nieks neatsiliepė. Visur 
tamsu. Palat/ksių verandoje— 
pamaniau įr vėl tyliai žengiau 
skersai prieangį, “šventoji Ona, 
Dievo motinos motina!—iš
girdau maldą klūpančio—Neap
leisk manęs, bet priimk, savo

Mąjus—-pamaniau ir šiurpąs 
perbėgo per mane. Atsisėdau 
verandoje ir laukiau ar kas iš 
vargonininko šeimos negrįš; 
drauge ausis ištempusi kląų- 
siąų, ką Mąjos tolįau veiks. Ar 
jįs kąrtais neis lauk? O tuo
met, be abejo, ir man prisiei
tų sprukti. Po kelių minučių 
pasigirdo piano akrodų balsai 
ir jis pradėjo giedoti rytme?
čio giesmes. Keistas jausmąs’ 
manę apėmė ir ąš nutariau ge
riau eit naipo. Majus, buvęs 
septinto klasės mokinys Suval
kų gimnazijoje. Dėl nelaimin
gos meilės apleidęs gimnaziją 
ir įstojęs į kun. seminariją. 
Bet ten peilgai jam teko bu
voti, nes jo sužeistų jausmų, 
seminarijos šaltos sienos neįš- 
stengė užgydyti ir jis nustojo 
proto... i

Kai Majus tapo “laisvas” 
nuo ‘visokių žemiškų pareigų 
ir jam buvo vistįek ar kokie 
įstatymai žmones liečia ąr. vi
sai jų nebūtų—jis pasirinko 
apsistojimo vietas pas kunigus, 
klebonijose arba pas vargoni
ninkus. Taip jis keliaudavo nuo 
parapijos į parapiją ir jam 
nieks prieglaudos neątsabydą- 
yo. Jis nebuvo pavojingas ir 
gan inteligentiškas, taipgi my
lėjo muziką. Taigi įr šį kartą: 
jis hąkvyrį^ pasikinko'"pas var- 
gomninką, ’ '

Šv. Onos atlaidai buvo vieni 
iš didžiąusių musų parapijoje, 
nes bažnyčia jos vardą nešio
jo. Į šios atlaidus privažiuoda
vo daug kunigų, o žmonių tie
siog didžiausia spūstis būdavo. 
Tat, vargonininkas dėdavo vi
sas pastangas, kad kuo nors 
nauju ir nepaprastu jo 
pasirodytų.

Bus

PATTERN 1537CRpęHETED ACCESSpRipS
No/ -- 1537 — Mėgsta kepurę įr padikįuliRs. Gali nusi- 

megsti iš tokios spalvos paprastų arba šiHSWlĮ siųlų, kąd ji<? 
tiktų prie .kiekvienos suknelėsį arba siuto. Kepurę ir radikiulį 
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Rašo Dr. Aldoną Sliupąitę

Tęsinys kąs, * paskatiną Ii?

Taigi, brangus skaitytojai, 
gerbkite visus menininkus, ku
rie yra pagarbos verti, nežiū
rint ar jie yrą jūsų partijos ar 
ne. Neužmirškite, kad blogo 
neišgirsite, o gero neišpeiksite, 
Priežodis sako: “auksą ir pele
nuose randa.” Girdami kas yra 
prasto, o peikdami kas yrą ge
ro, parodote savo silpnumą.

F i

Patarčiau visoms partijoms 
paimti pavyzdį iš pt Notos Gu- 
gięnės, kuri surenka meno ži
nias. P-ią Nora, be jokio skir- 
tumo, atiduodą visiems meni
ninkams jų užtąrnautą mene 
vietą ir parąšo į '^Naujienas” 
be skirtumą jų jstikiiumo ir 
partijų, žinoma p. Gugienė yra 
pati tobuli menininkė, tai ji 
gąlį ir kitus įvertinti. Visuomet 
žmogus pątsai turi būti tobulus, 
jei jis nori matyti 
kitam žmoguje.

Ona

Nors dabar galima išsigydy
ti, bet tiktai dalis sergančių 
vėžiu4 gydosi. Kas metais, ’ 125, 
000 žmonių Suv. Valstijos mirš
ta nuo vėžio. Daugumas miršta 
nuo širdies ligos; vėžįs uįUma 
ąntrą vietą kaipo mirties prie
žastis. šiais laikais skaitlius 
mirimų nuo vėžio tiek padaugė
jo, kad stovi aukščiau džiovos, 
inkstų ligos, apopleksijos ir 
plaučių uždegimo- 96 žmonės, 

aš 100,000 . miršta nuo vėžio 
kas met; vienas iš 13 numirusių 
vyrų, mirė nuo vėžio, viena iš 
8 mirusių moterų, mirė nuo 
vėžio. Toks skaitliui įtikina 
kiekvieną kokia rimta liga vė
žis yra šiandien. 1

. x ■
‘ Kad kovoti pasekmingai su 
šia liga, kiekvienas turėtų as
meniškai įdomautis apie vėžį. 
Kad apsisaugoti nuo šios ligos 
įr sumažint skaitlių susirgįmų, 
kiekvienam yra reikalinga įdo
mautis iš kur, kąip ir kada 
vėžis atsiranda, reikią žinot jos 
ypatybes ir įvairias ligos rūšis.

x atsitinka ir 
gą vystytis nuo pradžios atsi
radimo.

Vėžis pasirodo dažniausia 
viduramžyje, paprastai po 40 
metų amžiaus, bet nėra to am
žiaus, kuriam liga nepasirodytų. 
Už tai, seniems ir jauniems 
reikia viską žiųoti apie šią li
gą—nes apsisaugoti nuo ligos 
yra geriau negu gydytis.

Priežasįis tokio didelio mir-
tingumo nuo vėžio yra ta,/kadi 
paprastai žmones apsileidžia, 
nesikreipia pas gydytoją, kada 
Vėžis dar tik prasidėjęs. Jei su
sirgę kreptųsi pas gydytoją li
gai prasidėjus, butų baUma iš
gelbėt mažiausią 3O,ob(X nuo 
vėžio mirties iš tų 120/000, ku
rie miršta kas metais, 
dąrodymai verčią mus 
styti apie šį kląushpą-

Bus daigiau.

Tokie 
pamą-

tobulumą

Kubilienė

Ką mes žinome apie vęžį? 
Dar nepilnai surąstos tikrosios 
priežastys, bet daug ko esame 
patyrę Pavyzdžiui—kokią ru
sių vėžio yra, kaip vėžis vys
tosi, kokiam amžiuj paprastai

iš atsiminimų
... ... . ■

“Jeigu turi atliekamą kvo- 
terį, tai geriau su' juo nusi
pirk. . galvą supratimo, negu 
ant galvos skrybėlių. Tavo 
protą visi matys o x skrybėlių 
padėvėjus numesi ir nieko ne
liks.”

L. Šliūpiene—Egle

■f.,; .... . ■' ■

GATVĖS—.PAVOJINGOS 
ŽAISMAVIETĖS 
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Jau Ketvirta Diena Liepos 
praėjo. Keturi1 šimtai vaikų bu-, 
vo sužeisti r nuo “f e j erverkų.” 
Buvo spėjama, kad bus sužeis
tųjų apie aštuoni šimtai. Mąt,. 
agitaciją sąą^otį vaikus nuo 
šių šaudančių, žaislų turėjo 
šiek-tiek pasekmių.

Bet šis darbas turi nesustoti j 
dabar, Liepos Ketvirtai praė
jus nes tie keturį šimtai sužei
dimų ir mirčių buvo visai ne
reikalingi. Kovą prieš pavojin
gus “fejerverkus” reikia vary
ti nenuilstančiai. .

Tuo pat laiku reikia saugo-; 
ti vaikus nuo kitų pavojų, ku
rie gręsia jiems kada jie žąi-* 
džią gatvėse. Automobiliai iri 
vežimai gali juos suvažinėti! 
arba pritrenkti. Vaikai gąli 
kristi ant cementuotos gatvės: 
ir nusilaužti ranką arba koją! 
arba perskelti galvą. J

Kad išvengus šio pavojaus,; 
nėra gana, kad motina grąsi-i 
na vaikui bąūsmę jeįgu jis gąt-; 
vėj žais, nes vaikas greitai, už
miršta motinos duotus įsaky
mus, kada jis bėga paskui bpJ 
lę. Išėjęs iš namo, jis nestovės’ 
vienoj vietoj ir nesėdės ant; 
trepu per dieną

Motinos pareigos nepasibai
gia kai ji vaiką nųprąųsįą, ap
rėdo ir jam duoda valgyti. Ji 
turi, irgi/ pasirųpinti vąiko, 
liuostf laiku. Bet, žinomą, mo? 
tina negali sergėti vaiką* p&rį 
visą dieną atidėjusi kitus dąr-! 
bus į šalį. ;

Dėlto, apsimokėtų motinai 
nuvesti vaiką į tam tikrą žąis-; 
niavietę (“play ground”), kur 
randasi visokių žaislų, ir kur 
yra pasamdytą užtikrinta prie
žiūra. čia Vaikas gali prąįeisti 
laiką sveikai ir linksmai. '

Žinoma, motinai bus sunku 
nuvesti ir parvesti vaiką, bet 
auginant vaiką, tėvai negali 
išvengti tam tikrų keblumų.

Jeigu motinai neparanku vai- STI GATVĖSE!

Ne labai seniai . moterys ma- 
žąi tekreipdavo domės į savo 
rapkąs, o nagus tik. tadą ap- 
kįrpdąvo, kai po ranka pasi
painiodavo žirklės.

t>ąb.ar jąų vįsąi kas kita. Su? 
mąnųs išradėjai sugalvojo vi
sokios rūšies ,peiliukus, žirkles, 
pąąstis, pagaliukus,, dažus ir t. 
t. Į<et sunku viską suminėti. .

Išpradžios moterys nebuvo 
drąsios ir tik išvalydavo ir su 
kreida ir tam tikru prietaisu 
nušveisdavo nagus. Bet tas bu4? 
vo tik labai trumpą laiką. Nei 
iš šio ne iš to, jos pradėjo, na
gus dažyti. Vienos šviesiai rau
donu dažu, kitos tamsesniu, o 
dar kitos tamsiai rtfsvą spal- 
va. Pažiurėjus į kai kurios mo
teries nagus net baisu pasida
ro, rodos,, kad jų pirštų galai 
įmirkyti į kraują. Teko net gir-: 
dėti, kad kaikurios net juodu 
pališu nu^itepą nagus.

Tai tokia yra moterų nagų 
dažymo istorija.

Pažiūrėkim kaip ištikrųjų 
gražios, švelnios ir kultūringos 
moteries nagai turi bųt užlai
komi.

Kiekviena moteris pirmiausia 
turį švariai užlaikyti rankas/ 
Rąnkos yra tąip pąt svarbios 
kaįp ir veidas. Kad rankos ne
būtų šiurkščioj ir raudonos, 
reikia jlas nusiplovus nufeau- 
sipti, ir tuojaus nelaukus už
pilti keletą lašų glicįrinos su
maišytos su citrinų sunka ir 
rožių alyya-lašais. Gerai patrin
kti delnus, kad nudžiūtų, arba 
jeigu išsigalit, nusipirkti tam 
tikrai prirengtą rankoms su
švelninti mišinį. Toks mišinys 
nebrangiai kainuoja.

Jeigu jau norite dažyti na
gus, tai nevartokit tamsų, bet 
natūralų (natūrai) pališą, jr 
juo aptepkit nagus. Neužmirš
kit, kad nagai pirmiausia turi 
būt išvalyti ir nukirpti arba 
su pielyčia nupielavoti, nušvel- 
ninti, tik paskui jau dėkit pa
lišą. Juodi, biaurųs nagai su 
pališu išrodo labai negražiai. 
Nepirkit pigaus pališo, peš pi
gus pališas suminkština nugirs 
ir su laiku- nagai pasidarys 
trupus ir negražus.

Kurios moterys išgali geriau 
padarys, jei nueis į Grožio Sa
lioną, ten jų nagai bus gražiai 
sutvarkyti.

1 vištukas
Druskos
1 kiaušinis
% puoduko
% puoduko

kartu.
1 puodukas
2 arbat. šaukštukai baking paą- 

derio.
NųvaĮykit vištukę, supiaųstykit i 

tinkaiųuš kepimu^ šprotus. Išpląkit 
kiaušini, supflkit pieną ir grietinę. 
Galit vartoti ir pieną iš blakines, 
jei norite. Persijokit miltus ir nu- 
mieruokit. Pridėkit pauderj ir tru
putį! druskos ir y®! persijpkit. Sųpil- 
kįt i miltus mišinį iš pieno ir kiau
šinio ir greit išmaišykit. Apiberkit 
vištieną druska ir įdėkit po vięįią 
šmotą i tešlą. Kopkit giliuose tau
kuose ikį ge?ai pa rus, apje 1<>—15 
minučių. Jeigu vištiena ne bus min
kšta, tai sudekit j skauradą, apdėkit 
sviestu ir pakepkit pečiuj, kokias 20 
minučių. Sparnukus, kaklą negalima 
tinkamai iškepti, -todėl iš jų pada
rykit sriubą.

Jei kam patinka, gailte padaryti 
baltą dažalą iš pieno, miltų ir svies
to ir užpilti ant vištienos kaip pa
duos; t stalan. Taip keptą vištieną 
galite valgyti karštą arba šaltą. Qa- 
lit iš vakaro išsikepti, o ryte pa
siimti piknikan arba išvažiavimam

Valgius Reikia 
Planuoti

ką nuvesti į žaismavietę (playt 
ground), arba jeigu vieta yra 
per tųli, arba jeigu vaikas yra 
per jaunas, tai galima atatin
kamai sutvarkyti mažą žaismu?, 
vietė savo 44 jarde” užpakalyj 
buto. / \

Pirmiausiai reikalingą dėžė 
smėlio. Tegul dėžę būna gana 
didelė taip, kad jaunąs vąikas 
galėtų tenai atsiseti ir sų šių? 
pele pilti smėlį į sayo kibiru?• 
kus ir indus. Tenai jis galės 
ir statytį savo palocius ir til
tui. Jeigu dėžė bus per didelė, 
tai bus sunku išpilti vandenį 
kai priįis.

Ž.ąismąviętė b,e vandens vai
ko nepatenkina. Kubilas van
dens, ir aukštai Iškeltas vamz- 

’dis, tąip kąd vaikąs gali bėgti 
po jo ląšais (vamzdis įręngtas* 
kąip “shower”) yrą saugiau ir 
švariau negu maudymas prie 
ežero.

Vaikas gali per dieną dėvėti 
“sun suit” arba “bąthing suįt”. 
Jam net sveikata pasitaisys 
nuo saulės spindulių. Tįktąi 
reikia prižiūrėti, kad vaikąs 
nenųdęgtų per daug nuo sau
lės ir kad jis dėvėtų kokia nors 
vėsia kepurę.

Jeigu vaikas turi savo “jar
de” dėžę smėlio, savo “show- 
er bath”, supyklą, iš ku$os jis 
negali iškristi ir savo žaislus, 
sų leuriąis |įs gąlės žąistį lauke, 
tai jis taip greįt neišsprųks iš 
PO mptiąos ąkių įr nežąiš gat
vėse, kur jį galį Ištikti -lįelaimČ.

Didžįąųsia naudą vaidui ir” 
motipąį, kąi vaikąs žaidžia są-> 
yo “jarde”, yrą t.ą, kad 
gąlį (tąnkiąį patėmyti neątsį- 
trąbbdama nuo savo darbo, ką 
yąįkas daro ir ar nėra jam pa
vojaus.

Bet prie to, motina privalo 
pamokytį vaiką, kad jis jąs: 
klausytų ir be jos: pavelijimo vietą užims išsprendimas atei- 
neįšeitų iš “jąrdo”—-į pavojip- ties dąrbuoties moterų lygybės 
gą gatvę.

NEGEISKIT VAIKAMS ŽĄI- tyti griežtą* už konstitucionalį' 
lygybės projektą ir vesti neat-

Šio. piėnesio 24tą ir 25tą die
ną, Nįagra Falls, N. Y., įvyks 
visuotinas tarptautinis suva
pa vjmąs “Zonta” Moterų Są- 
juągęš.

Į “£onta” priimamos vien 
tos moterys, kurios stovi pa
čiose viršūnėse pramonės, mok
slo, arba profesijų srityse.

Tarpe daugybės svarbių ta
rimų/ turbut, pačią žymiausią

klausimų, būtent: ar nusista

«/
i , -r. • -a■ v.

t
i.

VAKARIENĖ SUAUGUSIEMS
1,. , Tušinta ■< mėsa, keptos bul

vės, vįrti burokai, salotos 
iš lapų su praouzišku dažn
iu, citrinos pajus, arbata. 
Sriuba su klęckekais. Vir
tas liežuvis, bulvės, salo
tos iš vaisių su prancužiš 
ku dažąlu, šąįtąkošė, kava. 
Rėptą veršiena, bulviniai 

blineliąi, ąspąragai su* pie
nu dažaįu, pudingas ir kava. 
Sriuba iš vištos su ryžiais 
ir daržovėmis, pakepinta viš
tieną, saldžios bulvės su 
obuoliais, žąlios pupos. Sa
lotos iš marinuotu riaušių, 
kavos pudingas ir kava.
Asparągų sriuba^ 
vištiena, naujos 
pineąpple . salotos, 
pyragas ir kava. 
Kapotos kepenys

2.

k

6.

8.

kepta 
bulves, 
vyšnių

(užkan
dis), tušinta vįštįęna ąmeto- 
noj„ kepti makaronai, žali 
žirniai, grape fruit salotos, 
sokpladinįs pyragas, kava 
a.’,; arbatą.
Keptą žuvis, su* tarpytu 
sviestu, petruškom ir citri
na, pečiuje keptos bulvės, 
tomatų salotos, uogos su 
saldžia grietinė ir arbata. 
Supjaustytų žalių vaisių 
kompotas, kepta aviena, 
Virtas piene su sviestu bul
vės, žirniai ir morkos, uo
gos su saįdžia grietinė, 
kava.

laidžią kampaniją; ar, iš an
tros pusės, vesti kova už ly
gias teises papunkčiui, tai yia 
išreikalavus vięųą teisg, vęsti 
kampaniją už kitą, kūri. tuo 
kart bus svarbiausia, etc.

šįąpdięn dar moterų teises 
toli nesulygintos su vyrų tei
sėmis.

Tą, ypač, atjaučia visuome
nėje dirbančios moterys.

Dr. Johanna Baltrušaitienę
Prierašas: Gal gerb. daktarė 

sutiksite sekti šio “Zonta” Mo
terų Suvažiavimo darbuotę ir 
supažindyti M. Skyriaus skai
tytojas? Busime dėkingos.

“M. S.” v«d«jra

■ . -v-'..'.c,
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Diena Iš Dienos
SAUGOKITĖS TU PU
SIAU LIGOS DIENU

p-ia

P-ia Keser Minėjo 
Savo Gimtadieni

Amerikos Suv. Valst. didžio
ji šventė — Liepos Ketvirtą 
be pilietinės turi dar ir kitą 
reikšmę p-iai Bernice Keser.

Ta diena yra jos gimtadie
nis. O šiais metais ir devynių 
npėnesių vedybinio gyvenimo 
sukakties diena.

Už tai artimieji sekmadienį 
susirinkę pas tėvelius pp. 
cius, gyv. 5953 S. Kedzie 
iškėlė vaišes ir palinkėjo 
riaušių pasekmių.

Į svečius buvo atvykę
Tubutienė, Sonia Beauty Shop- 
pe, 6353 S. Kedzie 
ir pp. Blatz, gyv. 
gat.

Pp. Keser yra
4847 W. 14 gat. ir yra Grant 
Works vaistinės savininkai. Il
giausių metų celebrantei.

P-ia Labanauskienė 
vyko Atostogoms j • 
Pennsylvania

Išvyko atostogoms ir
Labanauskienė, gyv. 1732 N. 
Lincoln avė. Ji išvyko busu į 
Kingston, Pennsylvania kartu 
su sunumi. Sustos pas gimi
nes. Grįš už trijų savaičių.

Gri- 
ave. 
ge-

p-ia

avė., 
2651

gyv.

vedėja, 
W. 64

Cicero,

Nusipirkę Naują Dodge, 
išvyko Atostogoms ir ( 
pp. Shaikai

Nusipirko naują Dodge ir 
išvyko atostogoms į Wisconsin 
valstiją ir pp. Shaikai. Su jais 
išvyko ir p-ia šlauterienė su 
sunumi. Mano apsistoti pas 
ūkininkus pp. Korilus ir pabū
ti keletą savaičių.-

Pp. Shaikai kasmet tenai va- 
kacijas praleidžia. Sako esan
ti labai pjuiki vidta vasaros 
karščiams praleisti. Linkiu vi
siems smagaus laiko.

MADOS

4449

iš- 
su

Dr. A. J. Gussen ir 
Šeima Grįžo iš 
Vakacijy

švenčių vakacijoms buvo 
vykę ir Dr. A. J. Gussen
šeima. Jie buvo apsistpję pas 
senus savo pažįstamus pp. Va- 
lionius Dowagiac 
mose dabar esą 
laikas; medžiai 
įvairiausių vaisių.

Rep. x-y.

Mich. Far- 
labai gražus 
linksta nuo

Pp. Mankevičiai Atos- 
togoirfs j Baltimore 

9

Prieš pat Amerikos didžią
sias šventes išvyko atosto
goms į Baltimore p. P. Manke- 
vičius su? žmona. Su jais išvy
ko ir p-ia Kairienė. Pp. Manke
vičiai, o ir p-ia Kairienė gyve
na 6758 S. Campbell avenue. 
Baltimore j e aplankys brolį ir 
už dviejų savaičių mano su
grįžti. Išvyko savo automobi- 
iu. A. G.

?er šventes Buvo Iš
važiavę ir pp. Kičai

Per šventes buvo išvykę į 
Hart, Michigan ir pp. Kičai, 
gyv. 1927 N. California avė. 
Su jais kartu buvo p-ia Ado
maitiene northsidiškė ir pp. J. 
švabai, gyv. 1047 N. Leaming- 
;on avė. Jie viešėję pas pp. 
Budrevičius.

No. 4449 — Praktiška ir vėsi va
sarinė suknele. Gražiausiai išrodys 

paprasto perkelio. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

’ Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų 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 Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S, Halsted St., Chicago, DL 

čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No... ..... ....
Mieto*  per krutinę

(Vardas Ir pavarde)

Kiekvienas vieną ar kitą sykį yra 
turėjęs tokių dienų. Jus galite' su
silaukti galvos gėlimo, blogo dvasios 
kvapo arba apsitraukusio liežuvio. 
Jus jaučiate nenorą “tenai burnoj”. 
Dažnai tai yra paprasto,; užkietėji
mo ženklai.

Pavojinga nepaisyti užkietęjimo. 
Tos sąlygos susidaro dėl “menko 
rupumo” valgiuose. Atgaukit “ru
pumą” valgydami gardžius javinius.

Kellogg’s ALL-BRAN pagelbėjo 
milijonams palaikyti reguliari pap
rotį. Kūne ALL-BRAN Sugeria dvi
gubai savo svorio vandeny, Sudaro 
minkštą masę, švelniai išvalo vidu
rius.

Ar šis maistas nėra geriau negu 
dirbtinos piliulės ir vaistai — daž- 
nai sudarantys papratimą? j Pamė
ginkit ALL-BRAN per savaitę. Jei 
nepatenkinti jūsų pinigus gražins 
Kellogg Bendrovė.

Suvalgykit tik po du kupinu šauk
štu kasdien kaip javinius su pienu 
ar smetona arba kepant. Tris kar
tus kasdiėn sunkiam atsitikime. 
Parsiduoda pas visus krautuvinin
kus! Kellogg in Battle Creek pada
rytas ir garantuotas.

šaunus Balius pa's 
pp. Gadeikius

Nepriklausomybes dienoje — 
Liepos ketvirtą įvyko šaunus 
jalius ir pas pp. Gadeikius, 
10020 S. Perry av. Atvykęs ra
dau svečių jau nemažą būrelį, 
— nesulaikė jų nė lietus. Besą 
pp. Puray iš Kenosha, Wis., 
pp. Evinskiai ir p. Yasukaitis 
iš Wat?kegano, čikagiškiai p. J. 
Jasinkis su šeima, p. Statkus 
su šeima, p. Cibinskis su šei
ma, p-ia Pavilionienė ir kiti.

Po lietaus oras gerokai atvė- 
K

so. Tad ir troboje nebebuvo 
peršilta. Smagu visiems buvo 
ir žaislai pažaisti. Moterys 
žaidė bunco, o vyrai pinoklį. 
Moterys laimėjusios gavo * do
vanas, o vyrai smagumą pasi
juokti iš pralaimėjusių. Ir taip, 
tad, iki vėlybos nakties.

Pp. Gadeikiai yra seni Rose- 
lando gyventojai, pasekmingi 
biznieriai — užlaiko bučernę 
ir grosernę. Seniau yra gyve
nę Waukegane, u‘ž tai turi ne
mažai tenai ir pažinčių.

Įdomi paroda paro
do patentuotų vaistų 
pragaištingumą

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

N u o Kai 
žmones

Kurių “Gyduolių” 
Miršta, Apanka

viešbutyje šią sa?-

/

tima regėjimą, klausą, suga
dina sveikatą visąm gyvenimui 
ir ^ dažnai atneša mirtį. R.
'; i.- ■■ ■ '

• f - - - -i-

Scenos Mylėtojų'
batelis atgyja

» ; n \ z . . .. ‘ . •

Ateinantį Sezoną' Pradės 
Veikti

Y Roseland—šeštadienį, liepos 
3-čia "d. . Thornton 
įvyko Roselando Scenos Mylė
tojų Ratelio savitarpis išvažia
vimas. Kur suvažiavo visi vai
dintojai < ir bendrai ratelio 
mėjai bei prijaučiantieji.

Buvo 
vaisių 
dainų. Ratelio pirmininkas 
pakvietė visus tarti ir po 
žodį kitą. Kalbėjusieji sten
gėsi kas gyvas sa^o gerąsias 
mintis ir norus pareikšti. Pa
sirodė, kad ratėliečiai yra pa
siryžę dar veikti ir, todėl, jau 
nuo ateinančio sezono ratelis 
tikrai pradės suktis.

Prie šio ratelio visa savo 
siela veikė ir p-ia M. Dundu
lienė. Daug ji čia darbavosi, 
daug vilčių padėjo^ bet, laikas, 
jis pakeitė savo tėkmę, pa
keitė kartu ir visų vilčių pa
sekmes. Tai pamate šiandien 
ir rateliečiai. Vieni, sako, kad

Stevens 
vaitę vyksta įdomi paroda, su
rengta Amerikos osteopatų są
jungos suvažiavimo proga.

Paroda parodė kai kurių pa
tentuotų vaistų ir kosmetikų 
pragaištingumą žmonių sveika
tai.

Kai kurie “vaistai” nėra 
vaistai, bet nuodai, kuriuos 
lengvatikiai žmonės naudoja 
prisiskaitę gražiai skambančių 
rekliamų ir garsinimų

Tarp išstatytų kosmetikų yra 
preparatas akių pagražinimui 
“Lash LuTe”. šalę “Lash Lure” 
yra dvi fotografijos. Viena.' pa
rodo merginą vartojančių tą 
skystimą savo akims. Kitas pa
veikslas paroda tą pačią mer
giną, jau apakusią.

Kita parodos dalis pašvęsta 
vaistams “Banbar”. Garsinimai 
ir “testimonialai” nuo “varto
tojų” garantuoja, kad “Ban
bar” išgydo žmones, sergan
čius cukrine liga, šalę butelio 
parodoje yra sudėta visa eilė 
mirties paliudymų tų žmonių, 
kurie “Banbar‘o” gydančioms 
ypatybėmis patikėjo, vaistus 
panaudojo ir mirė.

Paroda parodo ir . visą eilę 
kitų patentuotų vaistų ir kos
metikų, kurie nuo vartotojų a-

UŽPRAŠYMAS
Lietuviai važiuojantys j Hart, 
Pėntwater, Ludington, Scottvil- 
ie, Custer, Fountain, >Free Soil, 
Iroiis, ir tt., jeigu jaustumėt 
kely kokj trukumą—SUSTOKI!' 
PAS MANE, NES RASIT VIS
KĄ, KO REIKIA.

Visa eilė groserio, mėsos, 
moteriškų ir vyriškų drabužių. 
VYRŲ SIUTAI.:.... . $g
DRESfiS....... 3(U ir

v w w aukščiau
Taipgi čeverytkai, marškiniai, 
skrybėlės ir kitokios reikftienes 
Tik viena Lietuvių Krautuvė 

. apielinkėje.
Kieme Maudynė (Swjmm>ng 
Pool) ir puikus Roėk Garden.

, Adresas
23'55 Lincoln, Muskegon, Mich.

PETERI PEN

eaten.
Klttlą

OKj Į
VMCTM TME , 
•ce crea.^!

miškuose

rė-

ir programas, 
•ir kalbų buvo

, ’ j f .,

ratelį sulaikė • depresijos ban
gos, kiti—lietuvių dvasios ir
pajėgų išsiskaidymas. Bet, tai 
jau praėjo. Dabar, štai, atgija 
dvasia ir kįla noras darbui 
dirbti Stepukas

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

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

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street 

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

BALTIC IMPORT CO.
. 809 West 19th Street

Piknikas! Jubiliejinis Piknikas!
Draugystės Lietuvos Kareivių, 

Cicero, Illinois

Sekm., 11d. Liepos-July,1937
“PERSHING ROAD” DARŽE 

(6900 Block) West Pershing Road (39th St.) 
STICKNEY, ILLINOIS

Pradžia 10:00 prieš pietus

HENRY PETERS’ ORKESTRĄ
Visus užprašo KOMITETAS

Įžanga 25c

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušj 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mą. Atsiduokite j patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
I VYRAS IR MOTERIS j 
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

KYLA"-------PAVOJINGA
mus paraiSčiui pritaikinti su pilnu pa* 
stikSjimu I

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

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam
KAINOS 

PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELLS STREET

Už padėtus Pinigus Pirm July 11-tos 
Nuošimtis Rokuosis nuo July 1-mos.

jk ' 1— : Dėlko Patartina1O Atsakymu
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokant 4% . .............
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuviu įstaiga
4. U. S; Government priežiūra
5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti A Mes išmokam be jokio 

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio “ 7 v ’ ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės įstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakepk^ t •• ų \
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

10. Skolinam pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

STATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937
♦

ASSĘTS
First< mortgage real estate loans ............. ...
Share loans ..... ......... —-.....—.......................
Real eštąte owned .......................... .................
Real,. estate sold on contract ....................
Štock in Federal Home Loan Bank ........
Cash on hand aiicl in banks .....  ....
Furniture and fixtures .............  .....
Ačcounts receivable ............................ ...........

/ . TOTAL ASSETS ......
LIABILITIES:
Totai shareholders’ interest ..........................
Advances from Federal Home Loan Bank 

‘ Taxes ąccrųed on real estate owned 
Accounts payable . ............  ;........

' Loans in process ........ ...................... :............
Rėserve for uricollected interest .............. ...
Bonus for ihstallment thrift shares .............
Undiyided profits ...........................................
RESERVES:

For
For 
For 
For

inėome collected in advance 
Federal Insurance .......... ......
Contingencies ...... ..................
Real Estate ..............................

Totai reserves ...................................
TOTAL LIABILITIES ...

$2,049,202.82 
1,500.00 

14,529.57 
25,669.24 
35,700.00 

... 120,602.34 
3,013.00 

394.85

$2,250,611.82

.. $1,547,604.76 

.... 419,875.00 
303.46 

1,645.75 
...... 132,100.56 

2,741.75 
372.29 

9,959.68

$64,660.57
6,842.49

48,387.10
16,118.41

- $136,008.57 
$2,250,611.82

‘ \ . ..... ■ i

July l-mą išmokčjom 4% už 6 mėnesius viso $27,482.00,

Standard Federal Savings & Loan Associalion
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICH, President. HELEN KUCHINSKAS, Secretary.
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DAILY
!

BUSINESS
DIRECTORY

1

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo; čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — GOAL
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% cirs .............................  $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

. • LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI 'IŠIMAMI $12
PALAGŪI PAGELBA $Cf|

LIGONINĖJE ............ .....
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..........................
EKZAMINAVIMAS ’ $<

OFISE ......  ’ ■
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
\< /

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas
Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Arena*

KJOA.' TVA-AT TM& 
pbastinc iŠ ovi 
L-ET U5 CUBAsO.

SPACB proC2 Zk

JJŽ.



Ketvirtai, liepos 8, 1937

Doleris, ąžuolas ir Moronas užpuolė 
mergina

Ponui Dr, Grąičiunųi:
Aš esu a. a. mirusiojo Juo

zo Purono sūnūs. Širdingai dė
koju Ponui Daktarui už pager
bimą mano mirusiojo tėvelio. 
Atsiuntėt dolerį Vaitok ubui ir 
paskyrėte pąsodinimui ąšuola 
ant mano tėvelio kapo. Aš tą 
ąžuolą pasodinau ir gavau do
lerį iš P. Vaitiekūno. Taigi, dar 
sykį pakartoju, esu širdingai 
dėkingas Ponui Dr,
užjury gyvendami ir nepamir
šote pagerbti mirusio mano tė
velio.

Su pagarba,
Stepas Puronas. 

1937 m. gegulės mėn. 27 d. 
Vėžįonys.
P. S. Tai buvo 1887,im yev. 

pojaųs Nicolai gimnazijos Įąį-» 
kais, kada aš sugpjląs vąkąpL 
joms su Juozu Pyronu žygU’ 
vom iš Kupiškio į Prustu 
sigaben& lietuviąkų knyg^

Už nepąkląwyiP4 ątkeršyjo 
perdųrdapu^ šonų

Vakar naktį vagis ir, vien
kart motorų užpuolikas įėjęs į 
dienos merginos kambarį bandė 
ją išniekinti. Tačiau ši ataka 
nebuvo pasekminga' dėl to, kad 
mergina jį pamačiusi ėmė šauk
tis pagalbos kiek tik leido jos 
spėkos. Jis už tai 'atkeršyję, 
peiliu perdurdamas jos šoną ir 
pats spruko pro užpakalines 
duris. Į pagalbą atbėgo jos se
suo Helen.

Ta mergina yra Catherine 
ftfęary,, 21 metų amžiaus, gyy. 
1850; l^onroe g. Ji gydosi Pres- 
hytermą ligoninėje.

Tai jau antras užpuolimas tos 

į Fobija' mano, kad tas pats 
asmuo buą papildęs jau antrą 

“Aušrą” ir maldaknygių. LaL įtoa rųšies nusikaltimą tos su
minga! nuvykom ir laįmingąį vaiW bėgy. Pirmas jo darbas

kad toli

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande

CLASSIFIED ADS
/

‘ " METĖJAI “ŽVAIGŽDŽIŲ” LOŠIME — Dizzy Dean 
(kairėj) Saint Lotus Gurdinai baseball komandos na
rys. Dešinėj, Vernon (Lefty) Gomež nuo New York Yan- 
kees komandos. Pirmasis buvo National League metėjas 
1937 “žvaigždžių” lošime, kuris vakar įvyko, Washington, 
D. C., o Gomez metė nuo American League.

< Acme Photo

Pranas Bacevičius, kuris iki 
šiol išnešiodavo ; “Naujienas,” 
nuo pirmos liepos savo darbą 
pervedė Gediimųųi Diliui, nuo 
10752 Prąįpie avenue,

Perimdamas į savo rangas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Rpselandiečių at
leisti jęi dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskąs tvarkoj, ir stėngsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei-, 
gu kas norėtų “Naujienas” gau
ti į namus, meldžiami prabeštį 
žemiau paduotų adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

—S. Dilis.
10752 Prairie Avė. «

Miscellaneous
. Įvairus

Tel. Victory 4965 
. STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pątaisomė visokios 
rųSiąs stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei? 
daujama. '

RR1DGEPORT ROOFING CO.
3216 Sę. Halsted SĮree|

IEŠKAU DARBO Esu patyręą 
pauperis ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 501h Avė., Cicero, III.

Tel, Cicerą 2633.

For Rent

-...... . 1 *!■'• .. l'JIĮit

Furniture & Fixturea
Rakandai-Įlaisaį

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Tąįpgi Štorų 
fikčerius dėl bile kurią biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Famątyfcitę mus pįrm negu pirksi- 
t» kitur.

S. E. SOSTHEIM 4 SONS 
1815 SO. STATE STREET 

. ŲĄLumąt, 6269.’
.. — .J...,<J. ..k.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

į.»5 i .ui !)■■! i ii,

Vagis su Kunigo Su- 
tonu Trims Metams 

į Kalėjimą BUDRIKO PROGRAMAS

Kupiškėnai uoliai

JŲSTICE PĄRK GĄRDENS 
Archer and Rean Ąyęnųęs, 

Tėl. Willow Springs 10.
Turį piknikam Daržą parepetuoti per 
3 sęįįmgdienius Ąųgųstų mėnesy; 
taipgi per Ųabpr Ųay ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moąnlight 
pįknįkų,

Mr. Joą, Lįęppa.

ANT RENDOS 3 kambariai, mo
derniškas namas, karštu vandeniu 
šildomas. 5604 So. Mozart:

NEPAPRASTĄ PRQGA: fąssi- 
djiodą, TAVERNAS įrengtas su vi
sais patogumais. Kambariai dėl ma
žos šeimynos. Namas gar# , apšil
domas, 3 karų gąrąžas, remia tik 
$80, ant strytkarių linijos, 200 pėdų 
HUP didelio transportaaijos kampo, 
priešais teątrą. Geriausioj ir pelnin
giausioj vietoj apiehpkčje. Nųpurk
šite už teisingą pasiūlymą. Dėl per- 
sitįkrinimo matykite tuojau s, Barge- 
ąa?.-

2436 W. 47th St., Chįcago, III.

sugrįžom su pundajč gązietų ii? 
knygų. Tai buvo, pirpiį ledai 
pralaužti Kupiškio ir Vabalnin
ku apielinkėse sąmoninimo lie= 
tuvių kovai su lietuvybės prie
šais. Dr. Brazaitis, Dr. Giedrai
tis ir poete Uršule Tamošiūnai
tė iš Pajuodupio kaimo buvo 
mano pirmi kostumeriai.

buvo birželio 30 d., kada jis D 
ęjo, irgi į miegamąjį kambarį, 
ir užpuolė 13 metų mergaitę. 
Pąskųį jis ja privertę įeiti į tė
vų miegamąjį kambarį ir išneš
ti jų pinigus. Ji išnešė jam 5 
dolerius; ..

Tos mergaitės vardas neskel
biamas dėl jos jaunystės. Ji gy-»

^Dr. Ą. L? Graičiunas^ doma apskričio ligoninėje.
' I1'- -------

SUSIRINKIMAI

Antradienį fedbralis teismas, 
atradęs kaltų, nuteisė trims 
metams į kalėjimą tūlą Stąn-^ 
ley Nemchausky, 23 metų atn- 
liaus,

Nemchausky prisipažino vog
davęs pašto dėžutės, iš kurių 
įvairiais laikais išvogęs daugiau 
kaip $2,000 vertės. čekių. Če
kiams iškeisti vilkėdavęs ku
nigo drabužiais, ką įsigijęs 
prieš šešias savaites apiplėšda
mas du kataliku kunigu: S. B. 
Goodwm, 1055 Loyolą avenu’e 
ir Edwin A. Dickenson, 7111 
Coipstance gat.
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Hąrvey Lietuvių Kultūros Draugijos, Chicagos Lietuvių, Drau
gijos skyriaus, susirinkimas atsibus 9 d. liepęs, 7:30 vai. 
vak. Nariai įsitėmykift, kad sųsirinkimaas atsibus kitoje 
vietoje, būtent J. Sematoųįčės svetainėje, 15609 So. Hals
ted Street. Nariai ir narės malonėkit a'silaiĮkyti.

— -- 7 ‘ Ą. Skirmont, sekr.-iždin.
Joniškfečtą ^Abdąt’jjbės ir Kultuves Kliųbas turės savo reguliari 

susiriakiiną penktadieny, liepos (July) 9 d,, 7;3P vakaro, 
p. J. Juškos svetainėj, $417 W, 43rd St. Visi kliubo nariai 
privalo atsilankyti, nes bus renkami piknikui darbininkai, 
kuris bus rugpiųčio - Augųst 1 d., Spaičio darže. Taipgi at- 
siveskit nors po vieną naują narį*

Vaitekūnas, raštin.

Žymus biznierius 
Išvyko stambių 
Pirkinių reikalais

„t„ „

Praeitą sekmadienį nuo 7:30 
iki 8 vąl. vak. klausėme Jos. 
Sudriko radio programo. Pro- 
gramąs susidėjo išimtinai iš 
Sudriko orkestros pildomų vei
kalų.

( Be muzikos buvo pranešta 
i A apie tai, kad Budrike nau
joji rakandų. įkrautu ve jau ati
daryta ir kad dabar išparda- 
vinėjąma prekės nupigintomis 
kainomis.

Tos krautuvės antrašas toks: 
Bųdrik Furnitu^e Mart, 3409- 
11 i 'S, Halsted sgat. Nepamirš
kite ^pasiklausyti ir tų&Budri- 
ko programų, kurie įvyksta 
kas ketvirtadalį nuo 7 vai. 
ikį 8 vai. vak. k'

šeštądienio naktį, liepos 10

•4 KAMBARIAI RĘNDAI; gera 
trąnsportLaciją; , ppčįųm apšildymas; 
$8—$12 per picnesį.

• 932 West 19th Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS, geras 
kampąs, nauji fikčeriaį; kitau hį^ąis. 
Kreipkitės po 7 vaį. vąkąro, 3001 
Archer Avenue.

Mr’T"
XA»<. ,<t

ži-

KAS YRA
VITAMINAS C

♦
,..sk..i..i...jo1r.j..... .. W.im>J T-l'-Į-V-y

RAŠO 
ANTANAS G. KĄRTANAS 

NIDA Vaistų ir Kosmetikų 
LABORATORIJOS

■ Savininkes
••'ABU Hi.viy* "IJ
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puldavo. Zilva mąnė, kad svorio 
puolimo ypatybė paėjo nuo jo skys
čių netyrumo, o ųę ųųo paties vita
mino. Tris metus vėliau Szent 
Gyargyi tyrinėdamas ąppranalines 
liaukas izoliavo substanciją, kuri 
taipgi tųrėįp svorių numažinimo 
ypatybes, Jis manė, kar jo surastas 
daiktas buvo lygus vitaminui C ir 
jis pavadino įį he^uroniška rukšti- 
mi.

1939 motuose TiUmahS surado 
daugybėje valgomų daiktų subs
tanciją, kųpi turėjo svorio numaži- 

1 nimo ypatybes. Jis surado, kad toji 
substancija visur radosi greta vita-, 
mino C. Jis surado ,kad jeigu šar
mais arba karščiu sunaikinaiha svo
rį mažinanti ypatybė, kartu išnyks
ta ir antiskorbutinis veikimas. xTie 
faktoriai vėliau buvo patikrinti bio
logiškais bandymais.

1932 metuose Szent Gyorgyi ir 
vėl pareiškė savo tvirtinimus, kad 
jo surastą hexuroniška rųkštis esan
ti lygi vitaminui C, nes Gvinėjos 
kiaulaitėms užtekę vieno miligramo 
dienai, kad jos nesusirgtų .skorhutu.’ 
Tuo laiku King pagamino ekstraktą 
iš citrinos, kuris turėjo antisk°?bu- 
tipęs ypatybes ir buvo panašus he- 
xuj?oniškąi rųkščiai- Kiti medicinos 
mokslininkai taip jau pripažino ir 
patvirtino, skad hexuroniška vėliau 
pavadinta a^kotbiška rųkštim ir vi
taminas C yrą viena ir tą pati sub_

Virš du šimtu metų atgal anglas, 
Kramer, pareiškė savo teoriją: “Jei
gu butų galimą gąuti žalių dąržo? 
vių... jeigu butų apelsinų, citrinų ir 
kitų citrininių vąįsių arbą jų minkš
timų bei sulčių su išrūgomis staty- 
nėse pfcezervuotų, iš kurių butų gali
ma pasidaryti leinonado arba tiesiog 
gerti tų sulčių po keturias uncijas, 
tada be jokios kitos pagalbos butų 
galima pagydyti tą baisią ligą.“ Tai 
buvo teorija kaip pagydyti ir kaip 
sulaikyti nuo susirgimo skąrbutf), li
ga. Vėlesni tyrinėjimai parodė,, kad 
tąi buvo teisinga teoriją.

Apie vidurį aštuoniolikto šimt
mečio, Lind užtvirtino Kremerio 
pareiškimą, o 1804 meuose Anglijos 
jūreiviams jau verstinai buvo pri
valoma reguliarė kasdieninė porci
ja citrinos sulčių. Lig to laiko skor- 
hutąs tąrpe Anglijos jūreivių buvo, 
labai dažnai pasikartojanti liga, o ?8tancija> Tačiau dar reikėjo sintetiš- 
nua citrinos sulčių jis beveik visai iš
nyko. V:rš šimtmečio vėliau, Holst 
i? FroeMch surado, kad Gvinėjos 
kiaulaitės susirgo skorbutu nuo 
maisto susidedančio vien iš javų, ir 
vandens, o kitos kurios tegavo ža
lių griovių, nors ir sumenkėjo ne- 
gąudąmps pakankamai maisto, ta
čiau skąrbuto negaudavo. Vėlesni 
kitų tyrinėtojų bandymai parode, 
kad tąs maisto faktorius, kuris rąn? 
dąsi į,ą\io3e daržovėse, bjaį citrini
niuose vąisiuoąe, kurį pavadiną vi- 
tafnįinuj. p, Betik ęuląiRp rįųo skori.
hi

kąi pagaminti vitaminą C, kad vir 
sįems butų aišku, jog he^uronįšką 
ąrbą ąskerbiška rukštįs yra vitami
nas C. Mokslininkai tą problemą 
teigiąmai išsprendė.

i Amerikoj vitaminą C vadiną cevb 
tąmiška rakštimi, Apąrtį viršminėtų 
ypatybių, jį. vartoją gydyme iųąžą- 
krąujystės'ir kitų ligų. Kaip ir kąr 
;dą jį vartoti teŽąli patartį gydyto? 
;jąą kąi jis surąndą. vitamino C tru
kumą sistemoje. Kaip jąu mątėme iš 
šio raštelio, vitaminas C yrą ką tik 
sintetiškai sutvertus, tąi ir ją ypą- 
tyb^. dapA nėra ividaL išsptesto®. Ti-

£>ujĮinoję yitamįnp ypat|rbesh pa
la ikym^ ^žmogaus svmkštįis,; medi
kai stvįriji darbo įzpliayiipųl jo.* 29- 
va 1912 m. Mdgamino -koncentrudtos” 
citrinų ąųRies, kuri smarkiai veikė 
prieš skorfyųtą, bet tąs sų|tįą ge
riant gyvulio ar žmogaus svoris nu-

•4*

įpsnisį ąpie “Vitami-*

VARTOKITE
LAĘQRĄTQRUV VAISAUS IR

GROŽIO PREPARATUS
(žiūrėkit Skelbimą) _

BRIDGĘPORT. — Gerai 
nomas šios apylinkės biznie
riuj Harry R^Urč^' 'BbštQii ba
tų krautuvės savipinkas ką tik 
išvyko į rytines valstijas stam
bių pirkinių reikalais. Jis su
stos Bostone, New York©, Au-, 
burn, Maine, tenai aplankys di- 
džiųosias batų fabrikus ir juo
se apsipirks reikalingomis sa
vo krautuvei prekėmis.

Jįs Žąda Bridgeporto, apylin
kei tokių vertybių parvežti, 
kokių ši apylinkė dar nėra ma- 
čiuąi. Tąigi, apsirūpins rudens 
prekių reikmenimis iš anksto.

Jo 
3435

Statybai ^inąteriolas 
žemiausiomis 

karnomis

krautuvė randasi prie 
S. Halsted gatvės.

VBA.

Šią Savaitę
Šeimirpnkej pigiai gali nusi

pirkti “Ppt Roast”,. taipgi ver* 
sienos nuo petuko ir maltos 
mėsos. x

Iš šių, mėsų gąlima padaryti 
mėsos kepąlą,. arba jautieną 
veršieną tušinti bei kepti.

■»1

Tūlas laikas atgal padaryta 
išpardavimas aukciono keliu 
statybai matdriolo. Aukcionas 
apėmė $200,00,0 vertes tavo- 
rą. ' ; ;

. The Building Material Li- 
quidators nupirko $50,000 ver
tes tavoro. Dabar toj pačioj 
vietoj ši kompanija išparduo
da kalbamą materiolą. Ir kai
nos šiam materiolui nustaty
tos tik puse tikros jo vertės.

Čia turima geriausios rųšies 
ir įvairiausio materiolo visoj 
Chicagoj. Taigi vertėtų atsi
lankyti ir asiheniškai apžiūrė
ti siūlomus Ųargenus. Atsiląn- 
kykit tuojau, neatidėliokit. 
Nes inateriolas skubinama iš
parduoti, ha jo pardavėjai į 
tam tikrą laiką turi išjikraus- 
tyti iš šios vietęs.

Dar kartą primenami vie
ta: Pietryčių kampas, 22-ra 
Ashland avenue.

Spaičio daržą; pikniko pelnas 
skiriamas laisvų kapinių naudai

šeštadienį, ilepos 10' d., 8 v. 
vak. Spaičio darže — Shady 
Tree Inn įvyks Kupiškėnų Kul
tūroj Draugijos naktinią pikni
kas. Prie jo uoliai rengiasi visi 
kupiškėnai. / • ■ •

Rengėjai: K. Matekonis ir F. 
Stanionis užtikrina, kad visi, 
kas tik atsilankys į šį naktinį 
pikniką, turės labai lįnksmius 
laikus. Bus gera muzika, už
kanda ir gėrimai. Beto, bus ir 
daina. O kupiškėnų dainos, — 
žino visi, — labai skambios.

Kupiškėnai yra ir kitų pažan
giųjų draugijų veiklus rėmėjai, 
— lanko jų pareng'mus. Todėl, 
Kupiškėnų Draugijos valdyba 
pasitiki 1 ir- kitų geros valios 
žmonių parama, ,— kad už ku- 

’piškėųų svetipgupią ir kiti jiem 
tuo pąlįtjioą^įmokės.vBe to, ,šio« 
parengimo tikslas kultūrinis, — 
pelnąs eis Žagarės Laisvų Ka
pinių naudai. Užtikriname ir 
tai, kad visi svečiai bus tikrai 
širdingai priimti.

COAL
' ■ Anglys____ ____

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

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
M KEDZIE 3882

1 " ...k ■".... j .. .. . .. ...................
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Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale atnaujinimo 
morgičjų ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis, Informacijos dykai. 
CHICAGO R, E, FINANCE CO. 
10801 Edhropke Avė,, Chicago

Pęrsonal
 Asmenų ląškp

PAIEŠKO BROLIO
Paieškau savo brolio Kazimiero 

Rekasis. Ųyveno 30 metų Chįcagoj, 
Illinois. Prašau labąi maloniai atsi
šaukti, jei dąr gyvas. O jei miręs, 
tai meldžiu draugus ar pažįstamus 
pranešti man, už ką sakau širdingą 
ą.čiųf Mano adresas; J.oe Rukish, 
Walker Route, Box 241, Hocfuiam, 
Wash. O

RĖKDAI TAVERNA su fikčeriais 
ir su baru; 6 gyvenimui kambariai. 
Pigi renda, gera vietą.

2906 So. Union Avenue.

PARDAVIMŲ! Pirmos Klases Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukayi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit Walterio.

Help Wanted—Fęmale

PARSIDUODA BUčERNĖ ir Gro- 
sernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastis nesveikata.

♦Naujienos, 1739 8o, Haląted St., 
Bos 651,

ŠOKIŲ MOKYTOJOS; virš 20 
metų; gera alga. State Dancing 
School, 525 South State Street,' 3 
aukštas. ’

r—-n~rr-

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbo, atskiras kambarys, mau
dynė; tik du suaugę; nėra skalbi
mo; $7.00 savaitei. Šaukite 

Lakeview 2714.

PARDAVIMUI TAVERNAS, iš
dirbtas per lo metų. Pąrdųpsiu pi- 
giąi.

OLD LDG CABIN 
1976 Cauąlport Avepue

■ ..„v —.V..

PARSIgUODA BUČĘRNĖ ir gro- 
serhė. Biznis išdirbtas gerai. Nu
pirks i te už teisingą pasįųlymą, 

4438 So. Hermitage Avenue.

MERGINA; abelnas namų dar
bas; mažas apartmentas; jpaža šei
myna; $8 iki $9.

Rogers* Park 5879. >

MOTERYS, patyrusios prie sorta- 
vimo serap rags.

Continental Paper Grading Co. 
1623 Lumber Street.

GROSERNė — Greitam pąndavi- 
mui, arba parduosiu vien fikčerius. 
Parduosiu už $150.00. Ęįnu į Tavepi 
biznį. Atsišaukite greitai, Nepraleis
kite progos,

4537 Paulina St.
.y   ,.^..o ...u ui

RENDON TAVERNAS, $25.00 į 
mėnesį. Biznis išdirbtas virš 3 metų.

5413 So, Weptworth Avė,

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; pasilikti; geras na
mas; Beverly 0143; 11143 Sp. Whip- 
ple.
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PARDAVIMUI TAVERNA; viskas 
pilnai rengtą; $25 renda; gyvena
mieji kambariai; 2 kąru garažai; 
gera vieta.

4539 So. Ashland.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
nėra virimo; nėra skalbimo; savas 
kambarys; geras namas; Hollycourt 
4838.

PATYRUSI MOTERIS; lengvas 
namų darbas; pasilikti; padėti 2 
vaikus prižiūrėti; nėra skalbimo; 
$7 pradžiai; Briargate 1117.

PATIKIMA, 20—35, mergina; na
mų darbas; virimas; $10.00; vasar
namis Wisconsine. Beverly 7076.

, Real Estą te For Sale
\ Nąmai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loąns and Insurąnęe

TęL BOUŲEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir fąrmas; 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- 
pkitžcs •

4631' SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisąs 2rros lubos sų J. J. Grish

....... * 1 -■t""1 ?va ■}

Kiek Miestas Surinka Mokesčių 
UžAutomobilius

^4 Liiiuuviv j 
i? Saus. 1,1937 

iki <v 
hirl. 30,1937 

(6 mėli.)?
...... 3,195
......... 281
.i.. .... 858 < 
.. 449,656>
1.... 13,383 1"

VEDIMŲ RŲ§IS 
0P£-hQrąe Vęhicle ..... ....... .

TwO"horsę Vehiele .....
MptorcyeĮe..... .........................
Kel. auti. 35 h. p, or less ... 
Ęel, aufc\ more tliąn 35 h. p 
Auto Delivęry Wagon, 

ęapRęity ęrless -.
Ąųtp Twter,. capacity į-ton 

or less
Auto Trųck, capacįty 

ipore tbąn 1-toii
Auta Tęąįįer, capacity 

more thąn 1-tpU ...4..
'Deį‘ r.. .

ItU

■ 
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LEIDIMŲ IŠDUOTA: 
Saus. 1,1936 

iki 
gr. 31,1936 

(12 mėli) 
2,760 
. 327 

; ■.4# -

Urbą Jwer moppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankjetains—Laidptųvėms— 
Papuošimams, " -

4180 Archer Avenue
| Phone LAFAYETTE 5800

REIKALINGA MOTERIS patyru
si skudurų sortayimpi; gerą šapą. 
Atsišaukite; P. BARĘ,

1528 So. Špaulding Ąve,, iš jėlps.

REIKALINGAS ąijtrąrąnkis ke 
pėją pagelbįninkas kepykloj, 

11932 So. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, štokas ir 2 Batai su skiepi*. 
Tąs pats reųdauninkas laiko taver
na apie 3 matai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais., Taipgi kitų 
bąrgenų,

Z, S. MICKEVICĘ and CO, 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

33,273:

I ftVHI RL Ų f CMlųi visas p»wto
Gplės Vestuvėms, Bankįetams 

h ir Pagrąbąms
3316 So, Hąlsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
1111 >■' i"n .1 ‘’n.ii.hį

sprmr? 1.11 j’*—jr—. „.ii" ■rr—
REIKALINGAS patyręs likerių 

pardavėjas į išdirbtą teritoriją. Ge
riausia proppziciia. šaukite Mr. Mo
tei, Prpspaot: 7008.

. —     --------- — --------- ---------- ———

REIKALINGAI BARTĘJJPERIS 
—dienomis, negirtųoklis, teisingas.

3017 West 63rd. St.
T-"1.1. ...Riiį ii ... ■ i flHĮTOUi.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ukšs. Darbas ant vieados, vasarą 
ir žiemą. Kąs norėtų gauti gerą dąr- 
bą, kreipkitės, prie Wm, Beneckas, 

3542 So. Francisco Avenue, 
x Tėl, Lafayette 7554,

VYRAS FARM AI, pusės amžiaus. 
Turi turėt kiek patyrimo, šaukit 
Neveda 8912.

TfiMYKITE
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūke, bite kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai.

I Taipgi skolinanti pinigus ir per
kam morgičiųs.

NAMON FINANCE CORP.
6757 So. Westem Avenue 

Chicago.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

I . f ___  ____

’’ ’ 37-

:• 24,75a v į

137 v

. \WK;WENpRAr SURINKTA 
Saus. 1-mo iki biri. 30, 1937“ (6 mėn.) 
Stąuš. l-mo! iki biri. 30, 1936 (6 niėii.) ' 
Saus.. 1-mo; iki gruod. 31,: 1936 (į2„ meni). ■ į,...

KJ

25

22,704

143

$ 4,859,3^9.80
4,348;477.00

. 4,600,006.20

8eęley 9329.
Pri K, Nurkaitis

■ yrą sų
x Ity, W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 3519 Oom- 
merciąlAvė. Sp. Chicago, Iii., pri
taiko naujus, ąkihivi pątaM įse
nus. Valandos! <^9 iki. “9 Dakaro.
T- i—jįn   ... ■■-■■■------------- ---—

Remkite tuos, kurie 
'garsinasi 

t'NAUjIENOSE"

REIKALINGAS BAĘTENDERYS, 
patyręs darbą, pavienis. Pragyveni
mus ant vietos. 2113 So. Hąlsted St.

REIKALINGAS patyręs bučęris, 
darbas ant visados, mokestis gera.

1907 So. Halsted St.

Furms for Sąla
Ųklai pardavimui

7 ĄKERIA1; dalis celerių žemė, 
katedžiua, garažas, patogus pavėsiui 
medžiai; siekią miesto rūbe žiu; 
Grąnd Havep, frontage; žuvąvimaš; 
dąili gamtos išžiūrą, žiūrint įGranri 
upę; idealus resortas, beer garden, 
vištų farmą; privati laivam sustot 
vietą, 2 myliose Michigąn Ešeno 
Valstybinis Parkas; $3,Ž00t J. J5. 
Behm, Friąnt Strapt, Grąnd Uaven, 
Michigąą,

Automobilęą

■JI.»I uw

Tabako Krautuvės
Tąbtęco/'

1984' FORD COACH; nupigintas 
nuo $205 iki $225; Newbęrry’s, 1025 
North Clark.

MAX KQHN—Turim rusišką, tur
kiška tabaką. Pypkes, cigąretus, ei- 
gąrus. Kviečiame t musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St. 'T*l. Canal 9345

Gąrsinkitės “N-nose” Garsinkitės “N-nose”
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C. 1.0. Jau Suorganizavo 
15,000 Skerdyklų Darbininku
Rytoj Įvyksta Didelis Masinis Mitingas
C. I. O. praneša, kad, per 

paskutinius du mėnesiu laiko, 
suorganizavo apie 15,000 Chi- 
cagos skerdyklų darbininkų į 
United Packing House Work- 
ers Industrial Union.

Organizavimas varo m a s 
priekin smarkiu tempu. Rytoj 
vakare organizaciniais tikslais 
yra šaukiamas didelis masinis 
mitingas School Hali, prie 
48th ir Honore street. Tarp 
mitingo kalbėtoji] bus Van A. 
Bittncr, rajoninis plieno darbi
ninkų organizavimo komiteto 
ir streiko vadas. Jis nurodys 
savo kalboje kaip skerdyklų 
darbininkų organizavimas yra 
vykinamas ir kokiais budais 
unija ir C. I. O. gali pagerinti 
darbininkams darbo sąlygas ir 
atlyginimą. Mitingas prasidės 
8 vai. vakare. !

Skerdyklų unijos, United 
Packing House Workers In- 

dustrial Union užlaiko raštinę 
ties 4758 South Maršhfield 
avė n u e.

Tarp skerdyklų darbinin
kų yra visokių nuomonių apie 
organizavimąsi. Vieni drąsiai 
rašosi j uniją. Kiti, bijodami 

i keršto ir represijų iš samdyto
jų pusės, laikosi nuošaliai ar
ba rašosi į “nepriklausomas” 
unijas, kurios faktinai yra ne
va panaikintos kompaninės 
unijos." Vėl kiti. darbininkai, 
bet jų nuošimtis mažas, yra 
griežtai nusistatę, prieš orga
nizavimas! ir sako, kad “uni
ja” negali niekos gero jiems 
duoti.”

Lietuviai rašosi į uniją, bet 
didelis nuošimtis priklauso 
prie tų, kurie laikosi nuoša
liai ir laukia, neprisidėdami 
prie; C. I. O., bet nepritardami 
nei “nepriklausomiems.”

Youngstoum Nenori Paliaubų
Vakar pakriko Indiana gu

bernatoriaus Townsend dery
bos su Youngstown plieno 
bendrovės viršininkais suda
rymui panašių paliaubų, ko
kias Inland neseniai padarė 
su C. I. O.

Kalbėdamas už bendrovę, 
viče-prezidentas J. C. Arget- 
Singer pareiškė, kad “Musų 
pozicija nepasikeitė. Su C. I. 
O. nedarysime nei tiesioginių, 
nei netiesioginių sutarčių ir 
neisime į jokias derybas.”

P. štoškieiie rado 
savo vyrą negyvą 
krautuvėje

Daktaras sako, kad mirė 
širdies liga.

P-a Philip štočkienė su 18 
metų duktere Beatriče vakar 
atrado savo vyrą ir tėvą Phi
lip štočkų negyvą degtines 
krautuvėje, kurią jis užlaikė 
ties 3515 Archer avenue.

Nesulaukdami velionio parei
nant ir negaudami ’ nuo jo ži

nios per telefoną, motina ir 
duktė nv?ejo į krautuvę. Radu
sios duris užrakintas^, jos įsi
gavo vidun per langą.

Pašauktas daktaras pareiš
kė, kad P. štočkųs mirė nuo 
širdies ligos.

/ ____________ _
, ' /

Tadas Yankus teis
me su darbdaviais
Darbe netekęs sveikatos, pada

vė kcmpaiiiją i teismą dėl 
atlyginimo N

Tadas Yankus Yankauskas, 
praeitų metų sausio 5 d. Pull- 
man dirbtuvėj sužeistas, prašė 
iš kompanijos pagelbos. Jai atsi 
sakius, dabar užyedė bylą prieš 
kompaniją induftrja ės komisi
jos arbitracijos teisme dėl at- 
lyginimd. ' ; :

• J? s

Tadas Yankus yra senas. Ro- 
selando gyventojas. Vienas iš 
naujieniečių. Atiperikon atvyko 
1906 metais ip nuo to laiko te
begyvena šioj apielipkėj, visą 
laiką dirbdamas Pullman dirb
tuvėse.

Taigi, per 31 metus vienoje 
vietoje. Buvo veiklus ir visuo
menės darbe. Priklausė prie ke

lių draugijų ir organizacijų. 
Roselande turėjo ir gražius na
mus įsigijęs. 1

Bet štai, nelaimė. 1936 me
tais sausio 5 d., kraunant iš va
gonų anglis, jį užgriuvo anglys 
ir pažeidė vidurius. Ypač suža
lojo pūslę. Kompanijai atsisa
kius pagalbos teikti, reikėjo 
vykti i apskričio ligoninę. Li
goninėj išbuvęs keturis mėne
sius grįžo namo, bet jau palie
gęs. Tada vėl atsikreipė pagal
bos į kompaniją. Kompanija at 
sisakė ir šį kartą.

' Teismas jau įvyko ir pripaži
no, kad kompanija kalta. Tačiau 
patsai sprendimas bus paskelb
tas tik laike 30 dienų.

Roselandiečiai Ya'nkauskui
linki pasisekimo. —T.

Chicagoj Ieško 
Pabėgusių Kalinių

Chicagos ir ■ apskričio polici
ja vakar ieškojo penkių kalinių, 
kurie sekmadienį pabėgo iš 
Neillsville kalėjimo, Wisconsi- 
ne. Jie yra Dorothy Barnes, 25; 
Charles Hamilton, 30; George 
Hart, 27; Stanley Bogdan, 2,0 
ir John Ledvora, 19.

St. Narkis ir, 
Stepanija Narkis 
gavo perskyras

BRIGHTON PARK. — Trum
pą laiką atgal pilnai pasiliuosa- 
vo iš “stono moterysts” Stepo
nas Narkis ir Stepanija Nar
kis. Stepan i jos advokatas buvo 
Mitchell, o Stepono — George 
J. Menkas. Atrodo, kad paski
romis yra abi pusės patenkin
tos.

Teko patirti, kad Stepanija 
Narkis priėmė jau antrą “sto
ną moterystės” ir apsivedė su 
Mike Norkum.

Steponas Narkis gi neturi lai
ko apie vedybas galvoti, nes 
rūpinasi tinkamai išauklėti sa
vo 3 sūnūs. Vienas iš sūnų Ed
vardas jau dirba, bet Williamas 
ir Alfredas (dvynukai) dar 
lanko aukštąją mokyklą. Wil- 
liamas mokinasi knygvedystės, 
o Alfredas už artistą - piešėją. 
Šiuo laiku mokinasi Art Insti
tute.

—Keistutietis.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

/

vestuvių apeigų šokiai.

.50 METŲ SUKAKTUVĖS — Divizijos generolas 
Silvestras Žukauskas, buvęs kelis kartus Lietuvos ka
riuomenės vadu, šiemet mini 50 melų, kaip eina kari
ninko pareigas.
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VĖL IŠKILMĖS—Lietuvoje vyksta iškilmių-iškilmės, 
kurių tikslas nevisliom e t labai aiškus,, apart to, kad “tau
tos vadas” Smetona pasinaudoja proga pasakyti “tėvišką” 
kalbą sayo “vaikams”,' o valdžios užlaikomi “jaunalietu- 
,viai” gauna progos uniformas užsivilkti, paruduoti ir kitaip 
pamėgdžioti Vokietijos hitlerininkus (žiūrėk paveikslus 
apačioj. Pastebėk vėliavosę Hitlerio ženklą-“svastiką”.)

Ši Talkos Spaudos Biuro prisiųsta paveikslų serija vai
zduoja “Senovės Dienos” iškilmes Dauguose. Viršuj, iš kai
rės dešinėn: Smetona sako kalbą; iškilmių dalyviai.ir dzū
kų raiteliai. Apačioj, iš kairės: jaunalietuviai ir kitos orga
nizacijos atiduoda Smetonai fašistišką saliutą; jaunalietu
vių paradas, ir dzūkų senovinių
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JONINĖS LIETUVOJ—Iš Rambyno tautos šventės Joninių iškilmių: Klaipėdos 
gubernatorius Kubilius ir Martynas Jankus iškilmėse. 2. Vydūnas ir Lckšas. 3. Publika 
pamaldų metu. 4. Pagėgių, gimnazijos choras.

SOSTINĖJE KARŠTA
Atsisegęs marškinių kal- 
niėrių, nuleidęs kaklarykš- 
tą ir braukdamas prakaitą 
nuo veido, atstovų buto 
narys Maury > Maverick 
(Demokratas, Texas) ne
palieka abejonių, kad Wa- 
shingtone pusėtinai karšta. 
Jis yra vienas iš pažangių 
demokratų bloko narių.

’ , ' Acme Photo

KO
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EKSKURSIJA MAŽOJON LIETUVON —Kauno pradžios mokyklų 220 mokinių iš
plaukė Nemunu į 5 dienų ekskursiją—Mažą ją Lietuvą. Viršuje — jaunieji ekskursi- 

‘ įlinkai. Žemiau .dešiniajame kampe vadovaujantieji ir tvarkantieji ekskursiją Kauno 
pradžios mokyklų mokytojai su mok. isp. Vokietaičiu.




