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Dabar Eina Areš
tai jų Padėjėjų

Maršalas Tuchačevski, gen. Putna ir kiti 
šeši žymus generolai jau sušaudyti. 

Dabar “valoma” visa armija.
MASKVA, birž. 13. — Ru

sijos valdžia paskelbė, kad 
maršalas Michail N. Tutehačev- 
ski ir septyni kiti žymus Ru
sijos generolai, kurie buvo pa
smerkti mirčiai už šalies išda
vystę, yra jau sušaudyti.

Juos sušaudyta augščiausio 
karinio teismo nuosprendžiu, 
kuris pasmerkė juos mirčiai 
už tarnavimų karinei žvalgy
bai svetimos “nedraugingos” 
valstybes.

Nors ta valstybė ir liko ne
įvardyta, bet dauguma spėja, 

\ kad tai. buVokietija; kuri 
siekiasi. paęįgyobti vakarinę

* Rusiją, 'ypac^kValSį!

Eina masiniai karininkų 
areštai.

, Augščiausiam teismui pa
smerkus įnirčiai tuos armijos 
vadus, prasidėjo pastangos su
stiprinti artimiausių Vokietijai 
vakarų. sieną.

Ypač didelė domė atkreipta 
į Baltgudijų ir Ukrainą, kurių 
armijų vadai yra tarp sušau
dytųjų.

Desetkai augštų karininkų, 
kurie tarnavo kartu su4 sušau
dytaisiais, liko areštuoti. Visi 
gi jiems tarnavę karininkai yra 
nužiūrimi ir sekami žvalgy
bos.
Sušaudytas lietuvis generolas.

Be sušaudyto maršalo Tu
chačevski, buvusio karo vice- 
komisaro, liko sušaudyti šie 
septyni generolai: lietuvis gen. 
Vytautas K. Putna, buvęs mili- 
tarinis atašė Londone; gen. 
Uborevič (buvęs Baltgudijos 
komanduotojas), gen. Jakir 
(buvęs Leningrado komendan
tas), generolai Kork, Eideman, 
Feldman ir Primakov., Pasta
rasis buvo Charkovo komen
dantas.

• v Baltgudijos ir Ukrainos gar
nizonų karininkai ir kareiviai 
laiko skubius susirinkimus pri
ėmimui rezoliucijų, užtikrinan
čių Kremlių, kad jie pradėsią 
didelę šnipų medžioklę savo ei
lėse, tikslu nuplauti visas dė
mes buvusių jų vadų išdavy
stės.

Neskelbia kaltinimo smulk
menų.

Paskelbusi, kad sušaudytieji 
“pilnai prisipažino” prie kalti
nimų, valdžia betgi neskelbia 
jokių smulkmenų apie jų nusi
kaltimus įr tariamąją išdavy
stę. Tų žinių negauna ir už
sienio diplomatai, nors jie ir 
labai norėtų pranešti savo val
džioms smulkesnių žinių apie 
einantį didelį “valymų” Rusi
jos armijoj. x

Paskelbta tik tiek, kad su
šaudytieji prisipažinę “tarna
vę karinei < žvalgybai vienos 
svetimos valstybės, kuri veda 
nedraugingą*'■'•Rusijai kampani
ją ir. sistęmatiškųi siekiaši su-- 
skaldyti sovietų Rusiją”.

Francijoj du nužu
dyti du italai anti

fašistai
BAGNOLES, Francijoj, birž. 

13. — Franci jos policija bando 
surasti žmogžudžius, kurie nu
audė du Roselli brolius, gyve
nančius Francijoj veiklius 
šistų priešininkus.

Policija sako, kad tai 
politinė žmogžudystė ir ją 
pildė keturi žmonės, bet
turėjo laiko pabėgti, nes nu
žudytųjų lavonus surasta tik 
už 36 valandų po žmogžudys
tės. Juos rasta nužudytus už 
kelių mylių nuo jų apversto 
automobilio.

fa-

yra 
pa- 
•jie

Amelia Earhart 
skrenda Į Aziją

f,'-

Lojalistai atstume 
sukilėlius Cordoba 

fronte
MADRIDAS, birž. 13.—Val

džios kariuomenė Cordoba fron
te praneša pasivariusi pus- 
penktos mylios į priekį neti
kėtoj atakoj į šiaurę nuo Cor
doba, perkirtusi Cordoba-Bel- 
mez vieškelį ir užėmusi stra
tegines pozicijas prie Vacar.

Pastaruoju laiku tame fron
te, pietinėj Ispanijoj, buvo ra
mu.

Valdžia taipjau* aplaikč svar
bių laimėjimų Penarroya ir 
Fuenteovejuna apielinkėse,

Madrido fronte yra ramu.'

Smarkus mūšiai 
Bilbao fronte

HENDAYE, Francijoj, birž! 
13. — Prie pat Bilbao eina la
bai smarkus mūšiai, sukilė
liams visomis jėgomis dedant 
pastangą, persiįaužti pęr loja- 

lųbųį ųtkAkliųi iy nežįb?mt'iitib- 
latinių bombardavimų, sukilė
lių puolimus atlaiko.

Mirė Lenino sesuo
MASKVA, birž. 13. —J^ųo 

paraližiaus mirė paskutinė jš 
gyvųjų Lenino sesuo Maria II- 
j inišna UI j anova. Ji bii*vo 59 
m. amžiaus ir nesveikavo jau 
nuo 1931 m.

Mirė Stalino motina
PaMASKVA, birž. 13.

skelbta, kad birž. 4 d. Tiflise, 
Kaukaze, mirė diktatoriaus 
Juozo Stalino motina. Laidotu
vėms birž. 8 d. Stalinas pa
siuntė vainikų su4 užrašu gru
zinų kalboj: “Mano brangiai 
mylimai motinai nuo jos sū
naus Juozo Džiugašvili*’.
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4,000 žmonių mirė 
nuo juodojo maro 

Chinijoj

DIDELI KARŠČIAI 
EUROPOJ

SKELBIA ANGLĮ A 
KASIŲ STREIKĄ

SHANGHĄI, birž. 13. — Ar
ti 4,000 žmonių mirė nuo juo
dojo maro Fukien provincijoj. 
Taip pranešė sveikatos direk
torius Dr. Liu, kuris lankėsi 
maro paliestose srytyse.

Daug žmonių mirė Lenkijoj. 
Sausra ir karštis naikina pa
sėlius Vokietijoj.

Streikas paskelbtas 17 Bethle- 
hem Steel Co. priklausančio
se kasyklose.

Kongresas tingi 
niauja

KHARTOUM, Sudane, birž. 
13. — Amelia Earhart, kuri 
skrenda apie visų pasaulį, su
stojo šioj istorinėj Sudano so
stinėj tik trumpam laiku*!. Ji 
atskrido į EI Fasher, vakarų 
Sudano ir už virš valandos lai
ko jau vėl pasikėlė į orų skri
sti į Aziją. ,

Ji tikisi pasiekti Aden, piet
vakarinėj Arabijoj. Jei kelio
nė pasirodytų perdaug tolima 
ir*sunki, tai ji galbūt nusileis 
Massawa, Italijos Eritrėjoj. 
.Čia bus gerai peržiūrėtas ir 
jos motoras.

Ji sakosi skridusi per Af
riką augštai ir nieko daug ne- 
mačįuši.

Belgija priėmė am
nestijos bilių

f. Chicagai ir apiellnkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai prą- 
našauja:

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Saulė' teka: 5:14, leidžia
si 8:26.

WASHINGTON, birž. 13- 
Senato pašto komitetas nuta
rė padaryti plačius tyrimus 
pašto atsisakymo pristatinėti 
per paštų maistų streiklau- 

tžiaiųs, taipjau ir pačių gele
žies kompanijų elgėsį.

»
-■’i

išvyko Vokietijon —,
i.-:f j' 4 '< i

Mrs. Auna Hųuptmanri, na
šlė Lindberghd kūdikio pa-

■ grobiko* kuri kartu su su- - 
numi Manfred ‘ pereitų saT 
vaitę išplaukė Vokietijon.'

Nesiseka1 sutaikinti 
plierio darbininkų

> C0LU.MBI'S,, U,' Ijiyžį < ją.L-į ■

WASHINGTON, birž. 13. — 
Per penkis mėnesius ' kongre
sas tinginiavo ir nieko nenu
veikė.- O tuo tarpu susikrovė 
krūvos svarbių bilių, kurie tu
ri būti priimti dar šiame kon
greso posėdyje. Tad kongrese 
manams teks prakaituoti ir po
sėdžiauti per visą vasarų iki 
jie baigs savo darbą.

KEWANEE, III., .birž. 13.— 
Kewanee Boiler Co. darbinin
kų streikas užsibaigė, kompą- 

vsutik^a pripažinti linijų'

dąrbįninkąi sugryš darb^; 
.Nors štręikų vedė. C.i.O., tę- 
čiaus C.I.O.. patarimu, darbi
ninkai prisidėjo prie Am. Dar
bo Federacijos. >

PASADENA, Cal., birž. 13.

BRIUSELIS, birž. 13. — Ne
žiūrint karo veteranų keliamo 
didelio triukšmo, senatas šian
die priėmė valdžios bilių, su
teikiantį amnestiją karo nusi- 

i jaukalteliams. Atstovų butas 
pirmiau tų i bilių priėmė.

NĖRA ALAUS, NĖRA
PIKNIKO

T

•da ‘
žies ir plieno darbininkų.. strei
kų nepriklausomose liejyklose 
jr tuo tiksltffcjis sušaukė abie-J 
jų pusių ikonflėrencijų.

' Nors • konferencįj a dar? btis 
tęsiama, bet nė viena pusė ne
sitiki taikos, nės kompAnljbš:-—;Trys žmonės liko užmušti 
griežtai vatsįsako rašytis 'sutar-'? 
tį su industrine darbininkų 
unija, o be pripažinimo unijos 
darbininkai nesutinka nutrauk
ti streikų ir gryšti į darbų.

Manoma, Ičad gub. Davey 
galbūt kreipsis į prezidentą 
Roosevėltų ' prašydamas padėti 
streikų sutaikinti, ar bent su
šaukti streiko paliestų valstijų 
gubernatorių konferencijų.

Organizuoja streiklaužius...... .. ... „.j, .

Ikišiol tik viena Republie 
Steel Cdrp. bando laužyti strei
kų ir operuoti- liejyklas pagel
ba streiklaužių, kuriuos ji ap
gyvendino savo dirbtuvėse.

■ Dabar streikų' paliestų mie
stelių mėraį ir šerjfai šaukia 
masinius susirinUįmus tikslu 
suorganizuoti mušeikas, kurie 
apsaugotų streikjaųžius. Mies
tų valdžios organizuoja 
streiklaužįus.

BERLYNAS, birž. 13. — 
Prisibijoma, kad dabar visoj 
Europoj siaučianti didelių karš
čių banga atneš Vokietijai tre
čių labai menkų derlių, ypač 
kad ir lietaus labai stojcuoja 
jau šešios savaitės.

Jau dabar Vokietį j a yba pri
versta importuoti daug grudų 
iš užsienio. Dar vienas prastas 
derlius visai pakrikdytų Vokie
tijos finansus.
Nuo karščilų Lenkijoj mirštą 

žmonės.
VARŠAVA, birž, 13. — Dė

lei didelių visoj Europoj siau
čiančių karščių, kurie Lenkijoj 
siekia net 105. laipsnius, mirė 
jau daug žmonių. Pasėliai lau
kuose irgi išdegė.

Karšta ir Anglijoj.
LONDONAS, birž. 13f - - 

Karšgį^ banga pasiekė~-ii>~Aag* 
liję, i^n&me vidurnaktį buvo 
72 laipsniai karščio. Tokių di
delių karščių , nebuvo jau 67 
metai. .

WASHINGTON, birž. 13. -- 
Angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis paskelbė strei
kų 9,500 angliakasių, kurie 
dirba 17 kasyklų, priklausan
čių Bethlehem Steel Co. ir 
Youngstovvn Sheet i and Tube 
Co. ’ Streikas prasidės antra
dieny. Dalis kasyklų gal jau ir 
rytoj užsidarys. «?

Visos komercinės kasyklbš 
liko įspėtos nepildyti užsakyk 
mų šių* dviejų kompanijų, nes 
ir jų kasyklose galės kilti an
gliakasių streikas.

Sumušė tris streiklaužius.
Streikuojantys vietos Beth

lehem Steel Co. darbininkai su
mušė tris streiklaužius, kurie 
išdryso prieš streikierius pa- 
naudai ginklą.

‘ • C.,./,' . . > 4-. . »

streiko apielinkę liko pri-

vyko patg gubernatorius Earle 
vietoj susipažinti su padėtimi.

ir

sudužus jų lėktuvui.
f. t .

I.IETIVOS^ŽINIOS

Vokietija ir Italija 
sugryžo į neutralite

to komitetą

Milicija valdo Mon- 
roe, Mich.

Panaikinamos vizos 
tarp Lietuvos ir 

Estijos

LONDONAS, birž. 13.—An
glijai ir Franci jai padarius di
delių nusileidimų, Vokietija ir 
Italija sugryžo į Ispanijos neu
traliteto komitetą, iš kurio jos 
buvo pasiraukusios geg. 31 d.

KAUNAS. — Vizos tarp Lie
tuvos ir Estijos, remiantis sa- 
vitarpio principų, nuo gegužės 
24 d. tūlomis sąlygomis panai
kinamos.

SPARČIAI DIRBAMI GELE
ŽINKELIO STATYBOS'

DARBAI

TRUMPOS ŽINIOS
’ ATLANTIC. CITY, N. J., b. 
13. — Katalikų daktarų drau
gija užprotestavo prieš gimdy
mų kontrolę, kaipo “pagoniš
ką”.

JOHNSTOWN, Pa., birž. 13. 
— Vietos demokratai buvo su
ruošę piknikų, bet kilusio ge
ležies liejyklose streiko visoj 
apiėlinkėj uždrausta pardavinė- 
,ti alų ir kitus svaigalus. De
mokratai nepanorėjo laikyti 
piknikų be alaus ir piknikų at
šaukė. A

_______ -
EAST ŠT. LOUIS, III., birž.

Nužudyta ar 
pagrobta

.... . ? •-■r-

STONY - BRQOK, N. Y., birž. 
13. _ Paslaptingas pagrobi
mas turtingos MrS. Alice Mc 
Donell Parsons, kurį išvažiavo 
su dviem nepažystamais vy
rais, tebėra nęišiaįŠĮfintąS’ Vie
tinė policija T^DO, kad ji yra 
nužudyta ir norėtų, pradėti 
jos lavono , bet federa- 
lipiai agentai mano, kad ji yra 
pagrobta išpirkimo dksĮąis; Mo
teries vyras prąšo policijos ne
sikišti ir dųpti progos jam su
sižinoti su žinogyųgįąis ir sa-

JONĮŽ^KlLĮ'S. — Joniškėlio
— Panevėžio geležinkelio sta
tybos darbai jau sparčiai dir
bami visame ru'ože. Joniškėlio
— Pušaloto ruože geležinkelio 
statybos darbus Šiek tiek su
trukdė šępšy nes miško rovimo 
darbai. Miško rovimo darbus 
labai kljųdė vanduo. Tie dar
bai j auį baigti. šiuo ląiku tie
siami jaikinięji bėgiai, kasa
mus pylimas. Darbininkų jau 
yra užtektinai, kiekvieną die
nų iš įvairių kramto vietų atei
na daug nauj ų; kuriems tenka 
grįžti į:namus negavus darbo.

MT. VERNON, Ind., birž. 13 
— Metus laiko užtrukęs Gar- 
ment Corp. of Am. darbinin
kų streikas užsibaigė, kompa
nijai sutikus pripažinti United 
Garment Workers unijų.

MONBOE, Mich., birž. 13.— 
Šį miestą, kuriame meras su
organizavo mušeikas ir. dujų 
bombų pagelba padėjo atidary
ti Newton Steel Co. liejyklas, 
kurios priklauso Bepublic Steel 
Corp., dabar valdo valstijos 
milicija. '

Milicija buvo prisiųsta dėlei 
gręsiančio susirėmimo tarp mu
šeikų ir organizuotų darbiniu- 
kų.

Kaip šiandie yra šaukiamas 
didelis apielinkes organizuotų 
darbininkų masinis susirinki
mas užprotestavimui prieš mu
šeikų naudojimų prieš strei
kierius dujų bombų. Į jį ruo
šėsi atvykti desetkai tūkstan
čių automobilių darbininkų iš 
Pontiac. Tad gubernatorius ir 
prisiuntė miliciją prižiūrėti 
tvarką ir gręsiančio susirėmi
mo neprileisti.

TRYS METAI KALĖJIMO Už 
MELAVIMĄ TEISME

x KAŪNAS. — Svarstant vie
ną svarbių bylų, Mejląchas 
Vikštęnsąs davė prisiekęs me- 

tu°; labai
13, _ Du JSt Louis į gyventu- vp žmonų išpirkti, jejji febera pakeiikė tiesos darbui. Apy-

du sunkiai gyya. Bet i^išioĮ? žmogva- gardos teismas u4ž tai jį nū-
• autoniobi- giais dar nepasisekę susižino- baudė trejais getais sunk.

jai liko užmušti ir 
sužeisti 
Ižams.

susidūrus sunk
ti.

•A-<

v

K . .

t
-

dą-rbų kalėjimo.'

b.
97

ELIZABETHTOWN, III 
13. - 
m., buvęs vergas, pareikalavo 
perskirų nuo savo žmonos An- 
n&, 84 m.,^taipjau buvusio* ver
gės. Jiedu vedė 1907 m., bet 
metai atgal ji pametusi jį ir 
nuėjusi gyventi pas savo sū
nų. ; j ’ ■

Harry Whitehead, 9 sužeisti susirė
mime

birž. 13. 
darbinin
kėli šim-

STAUNTON, III., birž. 13.-- 
J Joseph Bombardieri butų už- 
ėjo du vyrai pasitarti apie pir
kimų tąverno. Jis nuėjo į rū
sį atnešti alaus pavaišinti sve
čiu4*. Sugryžęs neberado nė pir
kėjų, nė $2,600, kurie buvo pa
slėpti tame kambaryje.

. FORT LAMY, Vakarų Afri
koj, birž. 13. — Amelia Ear
hart šiandie atskrido į čia iš 
Gao.

ANDERSON, Ind., 
— Prie automobilių 
kų raštinės susirinko 
tai unijos priešininkų ir ėmė 
visaip tyčiotis iš organizuotų, 
darbininkų, -ištiko susirėmi
mas, kuriame devyni puolikai' 
liko lengvai sužeisti ir 
pasitraukti.

Susirėmimas ištiko 
pradėjus / organizuoti 
pelco-Remy dirbtuves,
priklauso General Motors ko/*p; 
ir kuriose dirba apie 1 
darbininkų. Tyrėjo įvykti/ ma
sinis darbininkų susirin as, 
bet dėlei ištikusio susirėmimo 
jis neįvyko.

turėjo

unijai 
dideles 
kuričs



t MEKSIKON!
■ Rašo • • • -

JURGIS A- NECKROSH

Pradėdami šiuos straipsnius 
iŠ kelionių po įdomesnes Mek
sikos dalis, manome, kad bu
tų gerai tarti keletą bendrų 
žodžių apie tą stebėtiną ir ne
paprastą kraštą.

Meksika — arba Jungtines 
Meksikos Valstijos {Estados 
Vnidos Mexicanos) yra penk
ta didžiausia valstybė Ameri
kos kontinente ir ji randasi į 
pietus nuo Jungtinių AmerP 
kos Valstijų. Iš rytų jos kran
tus plauna Meksikos Įlankos 
vandens, iŠ vakarų — Ramu
sis (Pacifiko) Vandenynas. 
Pietuose Meksika susisiekia su 
Guatemalos valstybe. Kraštas 
yra apie 767,000 ketvirtainių 
mylių pločio.

Valstybę sudaro 27-nios val
stijos —* “Fedetaliai Distrik- 
tai” ir trys teritorijos. Gyven
tojų skaičius siekia apie 18,- 
000,000. 20% jų yra baltveid- 
žiai, 37% —. Indėnų ir 43% 
maišyto kraujo.

Meksika yra labai turtinga 
gamtos turtąjs, kaip aliejum, 
auksu, sidabru ir kitais bran
giais metalais. Eksportuoja 
dideliu^ kiekius ūkio produk
tų kaličuko, tabako, vaisių ir 
kaimo pramonės gaminių.

Beveik visi gyventojai yra 
katalikai, ekonominiai pasida
linę j dvi kliasas: poniją, ku
ri gyvena prabangoje ir turi 
didžiulius turtus, ir žemąją 
klfiasą-—peonųs, kurie taip 
neturtingi, kaip poną! turtingi. 
Vidurinės kliasos beveik nėra.

Apie meksikiečių gyvenimą 
ir krašto istoriją čia nekalbė
sime, nes tam bus pašvęsta 
didesnė dalis šių straipsnių. 
Galima pastebėti tik tą, kad 
bendrai* meksikiečiai gyvena 
labai vargingai. Žemoji kliasa 
yra labai tamsi ir nehigieniš
ka. * Krašto istorija audringa, 
kruvina ir apsupta visokio
mis legendomis - if padaviM^įsJ 

•Meksikos valdžios priešaky
je stovi prefcidenths genero
las Lazaro Cardenas, kuris 
kraštą valdo su pagalba mini- 

zsterių kabineto ir kongreso. 
Kongresas susideda iš dviejų 
butų—senato (58 nariai) ir 
atstovų buto, kurį sudaro 170 
atstovai, po vieną atstovą nuo 
100,000 žmonių.

Meksika yra kraštas, kuris 
amerikiečiui turi siurprizus 
beveik kiekviename žinksny- 
je. Jis palieka neišdildomus 
įspūdžius, kurie žmogų trauk
te traukia grįžti atgal ir tran
kytis po jos -padangę be noro 
grįžti namo.

(Bus daugiau)

NAUJAS -■ 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos Žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai.... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — 

...... ................ V. Stankevičius
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ...... A. Rūkas
Būdviečių Mokykįa JVin, Žilionis. 
Henrikas Ibsenai Katys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio -karo sūkury

je ...................................  B. Amalvis
Taipgi: 
Populiarusis Mokslas. • 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE” 
1739 So. Halsted St. 

,^.——...^......44^....-- ,, į-
Mrs. A neita K. Jarusz 

Physical Therapj 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hendock 9252 
Patarnauju prū 

gimdymo rtamuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagt 
eleetrie t r e a t 
mępt ir magnę- 
tic blankets ir tt 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pačios Naujiena 
yra naudi n ros

NAUJIENOS, Chicago, Iii. Pirmadienis, birž. 14, 1937

RADIO

SUŽEIDĖ 20 STREIKIERIŲ MONROE, MICH. — Monroe miestelio (Micliigan) 
/policija ir ginkluoti mušeikos sužeidė 20 pikietininkų, kai juos užpuolė,1 kad ati
daryti kelią streiklaužiams į Ncwton plieno liejyklą. Ta bendrovė priklauso Re
public plieno- korporacijai ir dėl streiko buvo uždaryta. Su miesto policijos ir 
mušeikų pagalba bendrove liejyklą atidarė ir operuoja ją sU stfęiklaužiąis.

..i : '■ ------------ į. ■ .j. ...n..,..

Norėjo “Atgaivinti 
Meilę”, Bet 
Nepasisekė
Apie suokalbį pagrobti Rocke- 

fellerio anukfį.
Slaugė. Margaret Montgome- 

ry bandė atgaivinti meilę tur
tuolio John D. Rockefelerio a- 
nuko, adv. J. R. Prentice šerdy
je, bet toji ėmė ir visai užgeso.

Anūkui, matyt,'nepatiko me
todas, kuri slauge pasirinko sa
vo tikslą aitsiekti.

Anądien ji nugąsdino numy
lėtąjį adv. Prentice, kad buvo 
sudarytas suokalbis jį pagrob
ti, ir kad ją, slaugę, kidnape- 
riai norėjo panaudoti už tarpi
ninkę. v.

Vėliau ji prisipažino, kad 
“suokalbis’' buvo išmislas ir kad 
persrstatydama “kankine” ir sa- 
,vp mylimojo. “gylĮ'edą,.” < ji no^ė- 
|o. *užkarialiti jo šiirSįV ’ v ■

•• Y’*’''Mergina ir Prentice susipa
žino ChicagoB. Presbyterian li
goninėj, kur ji tarnauja, ir kur 
jis gydėsi. Prentice pasimatė’ su 
ja keletą kartų, bet vėliau 
šalo. Merginos “suokalbiu” 
labai pasipiktino, bet nutarė 
traukti jos atsakomybėn.

ait- 
jis 

ne_

Suėmė 50 Žmonių 
Už Langų Daužymo 
Raketą , '

Padarydavo apie $250,000 
į metus biznieriams.

Chicagos prokuratūra vakar 
suėmė 50 žmonių, kurie buvo 
susiorganizavę į langų daužy
mo raketierių gaują. Jie veikė 
po vardu American Glass Com- 
pany ir padarydavo biznie
riams nuostolių, o sau įplau
kų už apie $250,000 į metus.

Gaujos vadas buvęs vienas 
Benjamin Beris, 45 metų am
žiaus, nito 5904 Sheridan Road, 
American Glass Company “pre
zidentas”.

Apsiriko-Pavogė žmona Užvedt 
Ne Bonus, Bet 
Polises

BRIGHTON PARK — Vagis 
vakar įsibriovė j namus Jono 
Kolęc, ties 2844 Wcst 40th st. 
Bet jo pastangos nuėjo nie-' 
kais, nes padarė stambią klai
dą. Manydamas, kad jis "už
tiko bonus, vagis pasigriebė 
dvi apdraudos polises iš mie
gamojo stalčiaus ir neapsižiu- 
rėjęš į laiką pabėgo. Grįžti 
klaidą atitaisyti buvo, pervėlu.

Divorso Bylą 
Vyras Pasikorė

a rrr

. T0WN OF - 
minęs dčl to, kaj jo žmona 
užvedė divorso vakar
pasikorė siuvėjas Joseph Kur- 
denok, 49 metų amžiaus, 1809 
West 45th street. Jo kūną 
drabužių spintoj atrado drau
gas Roman Kolcsnkoff, nuo 
4812 So. Elizabeth street.

I^urdcnokienč gyvena ties 
5614 So, Artesian avenue.

Nusi-

Traukinys Užmušė
Du Jaunuolius

Prie 123-čios ir Cicero ave^ 
nue kryžkelės Michigan Cent
ral prekinis traukinys' Užva
žiavo ant, troko ir užmušė du 
brolius, Michael ir George Gil- 
ardi. Vienas 28 pietų, jmtras 
2(1, Abu buvo iš St. Louis, Mo.

-------- -—,—

Strumilienė palaidota 
šv. Kazimiero , i 
kapinėse

šeštadienį, birželio 5 
palaidota Strumilienė, 
Strumilio žmona. Palaidota iš
kilmingai šv. Kazimiero kapinė
se. —Untanas-

dieną, 
Juliaus

Tavernom* Mėatmarkets, Rooming 
Houšes, BeaUty Shops, Restautan- 
tani, etč. v

Cash į 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. C.latk Street
Phone STATĖ 4893 Atstovui

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKeKIT C 4 
Sąlygos . I SAVAITĘ* I

DR. CPCONNELL ’
135 S0. STATE ST.

§350 N. Clark St. 7«0 Madlton JBL 
4619 Broadtvay S320 Oottage Grova
S138 Lincoln Av. 4002 Madison St,
SW7 MUwaukee Av. 6204 S. Halsted St. 
4602 Irving Park 3234 Madison St.
»VK8. T1LL 9 — OLOSED . SUNDAY

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS i
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir dėl susidaužymo 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansus

$150.00
200.00
250.00
300 00
350.00
370.00
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
,’C 

Pirkit garantuotą Goodwill vartota karą čia šiomis 
ŽEMOMIS RATOMIS• ,, ‘ . f

Kaštai 
12 menesių

$34.20
44.68
4,8.56
50.04
50.56
50.72
52.28

i

12 
Notų

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

Kaštai 
18 menesių

18 ' 
menesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20 84 !
24.20
24.76
26.64

MIWA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA i 

806 W. 31st Street i Tel. Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS z. ■

m   . - n     .. . ---------------- ------- į į k. . ,    .....i- T,mtr,,į..„-.fM>w.w».ii.,hi

Bartkų šeimynos radio pasa
ka neužilgo užsibaigs. Nepa
mirškite šįvakar pasiklausyti 
kaip Broniui seksis su Stefani
jos rusčiu, tėvu, turtuoliu Cor- 
iingtonu, kuris' fnano, kad jo 
duktė begėdiškai pasielgė pa
silikdama po vienu stogu su 
plumberiais per tris savaites. 
Bus dantų griežimo, širdies 
skaudėjimo, koliojimų.

Bartkų šeimyna yra leidžia
ma kiekvieną pirmadienio va
karą, pastangomis Lietuvių Fi
nansinės įstaigom “Standard Fe- 
dernl Taupymo ir Skolinimo Įs
taigos, kuri randasi Wesl Sidėj 
po numeriu 2324 S. Leavitt St.

Pirmininkas tos įstaigos, Jus
tinas Mackevičius, pareiškė, 
kad Bartkų šeimyna sugrįš 
dar kitą piramdienį, o po to 
Bartkai išvažiuoja atostogoms 
iki rudens. Todėl nepamirškite 
šįvakar pasiklausyti kaip 10 
valandą iš WHFC’ stoties, (14Ž0

Programo vedėjas yra Povi
las šaltimieras.

Klausytojas,

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTĄS Mine Run $7.40
(Šcredned) .............  tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F.Eudeikis^ 
LAIDOTU VIŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE V 
r 

Visi Teteįonai YARDS 1741-1742 0 
4605-07 So. Hermitage Avė. X 
4447 South Fairfield Avenue X 

; Tel. LAI-aYETTE 0727 X
viz-si'ii koplyčios visose v 

LsZ csL 1 C'hicag’os dalyse

i> j

Klausykite mttsų I^etuv^kų fadio'programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
Vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (14Ž0 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

- —j— ----- :-----
Laidotuvių Direktoriai

•v » ,   ,. • r.» . . t t . . . . m > i ...

NARIAI
Chicągos,

Cicero k
1

Lietuvių ■
Laidotuvių
Direktorių W
Asociacijos *

Ambulance 
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
1 ir Naktj

V TURIMEf Koplyčias 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenuė Pilone yards 1138

' J J. MULEVIČIUS f s
4348 So. California AvenUe Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4130

- - — .   ' -  ................................................ ..........X...... ■   ^.^.1. 

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

.»'i u » i « i. niin r.

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wešt 46th Street k Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street / Phone Monroe.3377

■.>, Kl . .......nori .■..I.|«1>*..I iii.iMnl ...Mliiil.' * ...^nii ■i,ajl>i>. iimJliĮ. I., «. —

' EZERSKIS IR SŪNŪS1
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pulltnan 5703

> i I ■. II —1—» Ibi ,*| įfcaolk—— —e. M4

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placc Phone Chnal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kąst 108th Street Tel. Pullman 1270

v JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weštern Avęj * 1 < Phone Virginia 0883

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dėarborn Št. 
Kamb, 1431-14 34—Tel. Centrdl 4411-2 
Nantu ofisas—3323 So. Halsted St.

X alandos vakarais nud 6 iki 8:30 
Tek Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

■IIIMIIMIM^1 IIH lllllll II

Tel. Offiee Wentworth 6380 /
Rež. Hyde Park 3395 /

Dr.. Siis;inn:i Skikis
Motetų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. Vak. 
išskyrus sered'jniis ir subatomiA

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKAl AS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RocktfeB Lt. 
. Telepnone! Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

34t)7 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai. 9 rvte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

GyV. vieta: 6733 Crandon Avetiue 
Namų Tel.* — Hyde Park 3395

■■ ■ -- —   •----------------------—• I ■ - I- - I. *1 ■ -II.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
^rumparėgystę ir tollregystę. Priren
gia' teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas SU 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda, atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį. . ' 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av*

Phohe Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AklŲ GYDYTOJAS

j - Tel. Yards 1829 
*T .‘Tritaiko’Akinius 
{,.< Kleivas Akis 

ištaiso
i Atisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

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

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v Ak. Nedalioj pagal sutarimą

Ofisu ItiJ bouteVard 
Namų Tel.i Pr^upeCt 1930

.,,^.1*11 ..Ui I. t*........ —ill» M i. n.. .

Ofiso Tel Virginia 0036 
Reaidente Tel. BEVERLY 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos t • 

nuo 2—4 ir nuo tt—B Vai. vakaro. 
Režidenciįa

8939 SOUTH CLAREMONT A VE.
1 Valandos—-9—10 A. M.- 

Nedėlioj pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI3TAS

46-15 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iKi 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: nuo 2 iki 4 V. p. p. ir nuo 7 
iki 9 V. Vak. Trečiadieniais ir 
, ’ Sekmadieniais susitarus

OFISAS IR REZIDENCIJA
4300 So. Fairfield Avė.

Tėl. Lafayette 6016

Ilki lietuviai DakiArtL
-> 4<<zM*—«*>*<-<»*> %A-~ . W- •• AjAJKK>.J<C*>^ •

Tel, Boutevard 5914 Dieną/ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 ik/ 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nėdėl. nuo Iv iki 12 a.m 

DR. S. N AKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted SL

CiHCAGO, 11.L. \

LIEILVTAI
!^6^i^4^**WWWM*^^**^^****^^*****%Z*^W*^>ZW%*W**4^r*ZW 

GYDYTOJAI IK DEM TĮSI’A i* 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330 /
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
Vai., pfedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

DR. L MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—CH1CAG0, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Šventiškas
DENT1STAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

TehGnno T.AWVWTF

Ofiso Tėl. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis!, nagoj sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Seredomis it nedėl. pagal sutarti 
Rez.6631 Šo. Čalifornia Avenue

Telefonas Republic 7668

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116

Valandos! 1—3; 7—8 kasdien, iš- , 
skyrus sėrtedią1. Sekmad/ susitarus.

Birž.f ’ Liepos ir Rugp, nebus vąla»i-z >4. 
dų popiet, bet hus nuo 10 iki 12 j.
' r. ( . • „Į J iU

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BKOADNVAY, Meluose'Tark. 
Valandos nuo 10 ikixl^ <dieną ir j 

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

< IŠ RUSIJOS
tjrerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrijai /
1034 W. 18lh St., netoli Alorgaii St.

Valandos nuo 10—-12 pietų 4r 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

lei. Ganai 3110
Rezalfencijos telefonai:

Supenor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1UAGO, 1LL. .
' OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakarą. Nedčliohiis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 d ’ 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

—******* i   *iii i' ii ii. ■■ i    .............

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

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

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

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

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

Garsinkite “N-nose”
I



Pirmadienis, birž. 14, 1937

Plėšikai apiplėšė krauluv
įlinką Lunackį

4 plėšikai nudegino krautuvės savininko | 
kojas, išnešė $100, laikrodėlį ir maisto

BRIGHTON PARK. — še^ta- atsukę. Skausmo neiškentęs, p. 
dienio rytą, 5:05 vai. ką tik Lunackis ištraukė koją ir ką 
krautiivę atidarius, keturi plė
šikai, revolveriais apsiginklavę, 
maskuoti, apiplėšė lietuvio p. 
M. Lunackio krautuvę, 2516 W. 
46 g.

Pirmiausiai įėjo vienas. Ta
da p. Lunackis krautuvėje bu
vęs dar vienas ir stovėjęs prie 
registerio. Plėšikas paliepė iš
kelti rankas ir nusisukti į sie
ną. Kas po to darėsi p. Lunaę- 
kis žinojo tik iš paliepimų. Pa
galiau negalėjęs matyti ir kiek 
jų buvo. Tik atėjusieji kiek 
vėliau į ki-autuvę pamatė, kad 
jų buvę keturi ir vienas iš jų 
be maskės.

Degino koją ją j užpakalį 
atsukę

Ištuštinę registerj, ėmė rei
kalauti daugiau pinigų. Savi
ninkui negalėjus išpildyti jų 
reikalavimo, jie ėmė grąsinti ir 
sakė nužudysiu. Tada paėmė 
viniojamojo popieriaus pluoštą, 
ėmė deginti, koją ją į užpakalį

kumšties 
tai dar 
sumušk

ir - vai- 
Vienok

tai jiems nemalonaus pasakęs, 
po ko sekė skaudus 
smūgis į veidą. Bet ir 
ne viskas. Jie skaudžiai 
šoną revolveriu.

»

P-ia Ona Lunackienė 
kučiai darztebemiegoję,
plėšikai neaplenkė nė jų. Ran
koje nešini kokią tai dėžutę 
pradėjo jos klausinėti kur din
go iš dėžulės pinigai. Bet ji, 
norėdama greičiau tos nelaimės 
atsikratyti, pasiūliusi savo dar 
nesenai pirktą laikrodėlį. Jie 
vietoj jos siūlomo paėmė dukre
lės laikrodėlį.

Ir taip tad tie neprašytieji 
svečiai apie 20 minučių krau
tuvėje ir kambariuose šeiminin
kavę, pirkėjams tenkaPties prie 
krautuvės durų* kurias jie tu
rėjo užsirakinę, spruko kas sau. 
Kur nubėgo buvo galima juos 
nusekti iš pabarstytų uogų ša
ligatviais. •

Tytuvėnai — Gam
tos Grožio Kampelis

kuri šioje apylinkėje nepapras- 
kalnuotais 

žaliuo-
tai žavinga savo 
priaugusiais krūmų ir 
jaučių miškų krantais.

NAUJIENOS, Chicago, III

::::: Nuvargintom, nudėvėtom grindim vartokit j
i

LIGHT

PAINI EXCHANGEga-

NAUJOS MADOS BALDUOSE — Vėliausios mados kėdė ir fotelis, išstatyti Ame
rican Furnitiire Mart salionuose,1 Chicagoje/Fotelis yra išmuštus mėlynos, raudo
nos ir auksines spalvų medžiaga.

KRAUTU- 
A teiki t i ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuvė 

10-1.

Pirkit rnaie- 
vas ir varnl- 

ifi didžiaUBiofl 
firmos Chicagroj I 
Nactonaliai produk
tai. kuriuos mes 
favom 15 Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES - 
Šiaušia 
waukee
atdara nėdSHoj

8

gg
777
777

............. 1 *■ ' ■   1 'I. ■    —

Moterų Dr-ja “Ap
švieta” svarstė auk
štosios mokyklos 
reikalą 77

BRIDGEPORT. — Birželio 
6 d. Sandaros svet. įvyko Lie
tuvių Moterų Draugijos “Ąp- 
švieta” pusmetinis susirinki
mas.

Banditai užpuolė 
p. Balchuną;, 
atėmė $460

.......... ........................................... ..... - -... .  ~r

Peticijos aukštosios 
mokyklos reikalu 
jau atspausdintos'

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

MALEVOS
IR VARNIŠIAI y3 IKI

V2
•egailiarCs kainos

Shervrln Wil- 
11 am a trim var- 

□ISis $2.26. Musų 
kWn. __ 9g^ 
1.000 galionų trim

Malevos. Galionas____s.

---------$1.25
$2.79 vertOs visur ii* 
noina Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina..-

- — - $1.50 
$2.25 vertOs Fiat Ba’- 
ta Maleva _ $1.20

Mihvaukce Avė.
So. Halsted St.
Elston Avė.
KENOSHA, WIS.

2000
0830
2274

Skyrius
Centralis telefonas

ARMitage 1440

Tytuvėnai yra prie Tauragės- 
Radviliškio geležinkelio, apie 
27 km., atstumu nuo Raseinių. 
Pats Tytuvėnų miestelis yra 
nedidelis, bet labai gražioje 
vietoje, prie patogaus susisie
kimo. Užtat jau dveji metai, 
kaip Tytuvėnai pripažinti va
sarviete. Kiekvienais* metais 
vasaroti suvažiuoja" per 
tūkstantį žmonių. Vasarotojus 
vilioja puiki gamta: aplinkui 
gražus pušynai, apie vasarvie
tę pušynuose čia pat mėlynuo
ja net penki ežerai. Ežerai vi
lioja savo įdomumu, štai vie
nas ežeras net 45 m. gilu&o. 
Nuvažiavus valtimi į šio eže
ro vidurį, dugne galime maty
ti didelius medžius. Nuostabu 
tai, kad medžiai nepargriuvę, 
bet stovi stati šakomis ^S<vir- 
šų ir, rodos, ežero dugne jie 
taip pat auga, kaip ir miško 
medžiai. Kitame ežere yra ke
letas salų, kurios apaugusios 
gražiais medeliais vasarotojo 
akiai visada teikia tikrai malo
nų gamtos vaizdą. Viename 
ežere yra vėžių: jų čia nedaug, 
bet užtat labai dideli. Vasar
vietės pušyne daug stirnų, ku
rios drąsios šokinėja takeliais 
ir tuo savotiškai vasarotojus 
nuolat linksmina, čia pat šile 
gyvena miškų urėdijos globo
jami išdidus fazanai. Vasarvie
tės gatvės švarios. Prie gatvių 
daug gražių darželių, jau ir šL 
tuo metu čia žydi įvairiaspal
vės tulpės ir kitos margos 
lės.

Tsb.

Kasant šulnj, rastas 
apie 300 gramų gabalas 

gintaro.
ALYTUS. — Miklisėnų kai- 

me, Alytaus valse., ūkininko 
Gudaičio ūkyje, kasant šulinį, 
2% metrų gilumoje rėstas* apie 
300 grandų svorio gabalas gin
taro. Tai pirmas Alytaus aps
krityje atsitikimas, kad žemės 
gilumoje užtikta tokios pat 
rųšies gintaro, kaip Baltijos 
•juroje. Gintaras perduotas 
Dzūkų muziejui. —Tsb.

' ■’ I

Apsvarsčius bėgamuosius 
draugijos reikalus ir išklausius 
raportus prieita prie komisijos 
sąstate: A. Jonikienės, M. 
Schultz ir A. Miščikaitienės 
pasiūlymo Bridgeporte aukšto
sios mokyklos reikalu4. Praneš
ta, kad peticijų blankai para
šams rinkti-jau atspausdintas.

Iš kitų nutarimų.yra vasarą 
išvažiavimo surengimo klausi- 

narių 
nori-

ROSĖLAND. — Birželio 
d? 1:30 po pietų grįžtant 
banko 'užpuolė trys maskuoti' 
vyrai netoli namų p. Antaną 
Balchuną, 10314 S. Michigan 
avė. Jie prisivarę prie šaligat
vio, surėmė revolverius ir atė
mė iš jo $46Q pinigais, kuriuos 
vežėsi čekiams keisti.

Paėmę grobį piktadariai grei
tai dingo; savais keliais. Tik už 
4 blokų žmogus rado p. Balchu- 
no raktų ryšulį, ką buvo jie iš 
jo kišenės išėmę.

Senas Petras.

’ iš

mas ir, paskui, naujų 
įrašymo konkursas. Tai 
ma įvykdyti iki rudens.

Draugija susirinkimų 
kys per tris mėnesius.

? . . A.. M-nė,

nelai

Mary Vimdąs 
mokyklos šokiai

, — ’’ ' '...... •

Išėjo į darbą 
rado garaže 
negyvą

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAL 5063

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

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

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

v ir brangiau.

BRIDGEPORT. — Peticijos 
aukštosios mokyklos reikalu 
jau atspausdintos. Pirm, p-ia 
D. Girdvainienė tiek smarkiai 
darbuojasi, kad jau ir keletą 
šimtų parašų surinko.

Bet, kaip matosi, ir tasai 
darbas neišeina be kliūčių. 
Vaikščiojant per žmones pa
tirta, kad randasi ir tokių, 
kurie abejoja aukštosios mo
kyklos reikalu. Būtumėm jau 
senai mokyklą beturį, jei ne 
tie atžagareiviai. (

Blankas galima gauti pas
L. M. “Apšvieta” draugijos ko
misiją, susidedančią iš A. Miš
čikaitienės, 3121 So. Morgan,
M. Schultz, 3319 S. Union av., 
A. Jonikienės, 3431 S. Emerald 
avė. Tad paskubėkite parašus 
surinkti, p mokykla bus.

... 97$ 
950 

$1.39
40

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO ................. ..........

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITJIUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Pasauly didžiausia 
kalba 7 K7 •

Iš visų pasauki esamų 
vųjų kalbų didžiausia yra

s*. <• V 1 w 1 4-* ' .’ . I 4 I 1.1 1 l -y 1 -r

apie 400 milijonų.^ Po jos se
ka angliška, kurią, yartoj a apie 
140 milijonų, paskui, rusų, ku
rią vartoja ąpįęj80 milijonų, 
vokiečių *— 50 milijonų, ir veik 
tiek pat italui * ?
------- -----------------------r-—ir-------------(--------------------------- -----------------

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

< "NAUJIENOSE” V

gy- 
ki- 

nieČių kalba. Tąl kalbą kalba

Victor Bagdonas
, 2 Ofisai
Parkraustom fomičius, pianus ir 

visokius rakandus bei Storus 
arti

3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Reikalaukite DEGTINES įar toli.
6921 SOUTHBirželio 4 d. Goodman teatre 

įvyko Mary Vandas mokyklos 
šokių'recitalė. Iš Jaunosios BL 
rutės dalyvavo Valerija šliužas 
ir Vedą Powell. Programoje 
buvo akrobatiški šokiai, rusiš
ki ir italijoniški. ,

•>. ■. . . 7 .■.. L, 7 •” . ■ į ' j [
Taigų kur tik . nepasisuki 

musų lietuvaitės visur daly
vauja. Tik,x deja, neviską spau
da pasiekia. Negi jau nebėra 
korespondentų, kurie galėtų 
nors keletas žodelių parašyti.

A. M-nė.

Hemlock 5040

MUSU SPAUDOS DARBU

, , t

A

gė-

sa-

Liepos 2 d. 1937

t

dar 
pa-

čeveryktj Taisymas
Vyrilku, Moteriškų, Valkų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43c
3446 So. Halsted St

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSĖ

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

i Henry Erfurth, 48 m., gyv. 
5744 Grace gt., rastas valanda 
po to kai išėjo i darbą garaže 
negyvas. Kaimynas pašaukė ug- 
nagėsių komandą, kuri bandę 
ir dirbtiną prakaitavimą iš
šaukti, bet pagelbos nebebuvo.

Tytuvėnų bažnyčia įdomi 
vo stiliumi ir senumu.

šiais metais vasarvietėje 
padaryta daug kas nauja:
statyta keletas naujų vasari
nių, gatvėse prisodinta daug 
medelių, įrengta paujų darže
lių. Prie ežero iškirsta dalis 
šilo, išrauti kelmai: čia bus 
privežta smėlio ir įrengtas plia
žas.

Nuo Tytuvėnų už 4 km. yra 
garsioji Šiluva, j kurių veda 
geras pirmos rųšies vieškelis. 
Apie už 10 km. teka Dubysa

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

EKSKURSIJA

LIETUVON

I ■ • ’ **• '' ' ‘ ■ "...

§vedu Linijos 
Laivu

“GRIPSHOLM”
JEIGU PASISKUBINSIU TAI DAR 

GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 
VISUS DOKUMENTUS

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR
■ ■. / ■ A ■ . ■

labai
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą.

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

N AUJ IENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su senkeliais paimti 

jūsų užsakymų. • ■

VAISTUS, kuriuos iGAMTA
PARŪPINO 1 ■*

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,SJ 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0$L8.

Chicago,, Illinois.

i
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Cublished Daily Escept Sunday by 
rhe Lithuanian Newi PuR Co^ Įnc.

1739 South Halsted Street

SpVscrlption Rątea:
|8.00 per year in Canada
15.00 per year outsi^e ąf Chicago
$8.00 per year Įu Chicągo 
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Naujienoj eina kasdiep, išskiriant 
tękpiadienlus. Leidžiu Naujienų ben
drove, 1789 Š. Halsted St., Chicago, 
UI. Tele£onąą Cąnal 8500.

GARDINO PILIES 
KASINĖJIMAS

Lietuvos margumynai$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

UtBakyme kalnai
Chicago>—paitu: x

Metalus ......
pusei metų
Trims minėsiantįjį
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui ......... ; .

Chicagoje per išnęiiptoius:
Viena kopija __ .w..rtv.~r.
Savaitei

į Mėnesiui .. r. „
Suvienytose Valstijose, ne Chicaroj, 

paštu:
Metama ---------------------$5.p0

?usei metu ---------
mėnesiams .

Dyiems mėnesiams
Viekam mėnesiui

.......... ..v

to
„ ,---------- ,75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __ $8.00
Pusei metų ...------
Trįms DĮČnesiams -.11,.......
Pipirus reikia ętysti pašte

Orderiu kartu sų ųžąąKyrp 
=®=sy

, (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
ATRASTA DAUG SENIENŲ.

Sušaudyti Aštųoni “Šunes.”
Vienas Sovietų Sąjungos maršalas ir septyni gene

rolai, kuriuos teisė Vyriausias teismas Maskvoje,. jau 
yra sušaudyti. Kas galėjo tikėti, kad toks dalykas įvyk^?

Dąr neseniai ipąiFŠąl^ TM0kWYskis, gen. Jakir, gen. 
Eidemąn (į Uiti jų draųgąį buvo sovietų Rusijoje kelia
mi į padanges, buvo garbinami? kaip dįįvyrįai. Bet par
eitą šeštadieni — po to, kai militarjųis Vyriausiojo so-z 
vietų tribunolo skyrius slaptame posėdyje išpešė mirties 
sprendimą tiems Raudonosios armijos vadam^, Maskvos 
“Pravda** pareiškė;

“Šunims šuns mirtis!
» I .■

Taigi sovietų armijos priešakyje, pasirodo, stovėjo 
“šunes”! i 4,| Ą

O kas juos tenai pastatė?, Nugi pats Stalinas.
Maršalas Michail Nikolajevič Tuchačevski buvo vier 

nas iš penkių Rusijos armijos vadų, gavusių “Sovietų Są? 
jungos maršalo’* titulą. Kiti keturi sovietų maršalai yra 
Voręšilov, Jegorov, Ęųdenny ir Bliųcher.

Maskvą pori, kad pasaulis tikėtų, jogei sušaudytieji 
generolai buyo krašto išdavikai, kurie tarnavo syetinąos 
valstybės (Vokietijos) karo žvalgybai ir teikė jai slaptą^ 
informacijas apie sovietų kariuomenę. Tai yra fantąs- 
tiškas kaltinimas. z

Tiesa, yra atsitikimų, kad armijos vadai virsta išda
vikais —r pavyzdžiui, Ispanijos, generolai Franco, Molą, 
Llano ir k. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių. Lietuvos ka
riuomenės vadai 1926 metais sulaužė savo priesaiką res
publikos konstitucijai ir išdavė Griniaus-Sleževičjauš vy
riausybę tautininkams. '' - j j

Bet šituose ir panašiuose atsitikimuose armijos va
dovybė buvo svetima tai vyriausybei, kurią ji išdavė. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjungoje tie generolai, kuriuos Stalinas 
dąbąr nugalabijo, buvo paties Stalino į aukštas vietas 
įkelti ir garbingais titulais ąpdovanoti. Argi, jie galėjo 
tįkėtis laimėti daugiau, parsidupdami svetimai valstybei?

Tokiu budu tie kaltinimai, kuriais Maskvos spauda 
stengiasi apjuodinti sušaudytuosius Raudonosiom armijos 
vadus, vargiai gali M nors įtikinti.

Vienas Amerikos korespondentas Londone, H. R. 
Knįckerbocker,’ jhloda šitokį aiškinimą tam kruyinąm so- 
vietų armijos “valymui.” Jisai sako, kad Stalinas sušau
dė tuos generolus, kurie tarėsi su Vokietijoj “reįebs- 
wehr*o” (armijos) vadais ir norėjo, kad Rusiją įr Vokie
tija sudarytų karo sąjungą.

Hitlerį^ tą sąvo kariuomenės vadų sumanymą atme
tė prieš penketą mėnesių laiko, bet sumanytojų nebaudė. 
O Stalinas, patyręs, kad Raudonosios armijos gepęroląi 
už jo nųgarųs tariasi su Vokietijos militąyistąis,. įiepė 
juos suimti ir patraukti tieson, kaip išdavikus. Kores
pondentas sako; ,

“Užuot tiktai išbaręs tuos generolus už, tai, kad 
jie kiša savo nosį į politiką, Stalinas juos suareštąyo 
įr jškėlė jiems dabartinę bylą, kaltindamas juos iš
davimu,’1 ' (
Sušaudydamas juos, sovietų diktatorius parodė, kąd 

jisai yra pasiryžęs nedaryti taikos su Hitleriu. / •
Tai yra švelniausias tų kruvinų Maskvos ekzękųci- 

jų išaiškinimas, kokį galima sugalvoti. Tie mirties spren
dimai ir spšąudymai, vądiųąsi, buvo savo rųšies “savi
kritika**! Ne labai humanišką budo ^kritika/1 bet yįsgi 
atkreipta prieš Hitlerį.

Tačiau, kur šitokia “kritika** Sovietų Rusiją vedą?
Jeigu Stalinas negali sutvarkyti sovietų pramonėj, 

nors jau seniai jisai pradėjo bausti mirtim įmonių dįręk- 
torius ir ipžinierius; jeigu jįsąi yra priverstas žudyti sp^ 
nuosius savo partijos veikėjus, ir vistiek joje neišnyksta 
“trockizmas” ir kitokia opozicija; jeigu, nežiūrint mąsi? 
nių represijų žvalgyboje, pęt ir šįtąmą diktątuyos įnągy-t 
je nuplątos pąsĮįreiškią nelpjąlįškumas, tąi kaip 
šitas armijos generolų galabinimas padaryti armiją iš
tikima diktatūrai?

Stalino diktatūra įra per visas siūles. Ji laikosi ir* 
dar gali laikytisrkuri laiką tik dėl to, kad nėra kas ją pąTf 
keičia, nes ji seniai sutrempė ir su šaknimis išrovė viso,-?

. f ■ i

Pruseiku mus prie 
“dievobaimingos moterėlės*’,, 
kurį skaičiuoją bolševikų ‘‘niek? 
šų*sy (tuosx kumoA 
sušaudo)? M m
rus žww soviptų Ęųs,Įjoję., 
JisaĮ sąkP:

^Nąųjipuo^ ipąno^ kąd Iš 
JĮ gyventojų M**
/yietų negąb būti
koks tuksiantis niekšoJ*
Iš kw Fyuseika kad 

“Naujieną W mano?
j ienos”, kaip tik priešingai, vi
suomet manė, kad Sovietų Są= 
jungoje niekšų yra ne mažiau, 
kąip kur kiturx Kad tai jų te
nai butų tiktai tūkstantis!

Bet tąme nėra nieko naujo, 
ir įdomaus. Juk SSRS gyven
tojai nėra sutverti ia kitokio

Xwp kitų ?mo- 
įiSs.

Tačiau įdomu ve kas: kod^l 
ta “tūkstantis. niekšų” VALDO 
170 milionų gyventojų Sovietų 
Sąjungoj?

Mes turime atsakymų į šįtą 
klausimą, o Pruseika neturi..

Niekšai įsiskverbė į, aukš
čiausias vietas sovietų valdžiom 
je dėl to, kad ta valdžia yra 
DIKTATŪRA, PAREMTA TE
RORU. ■

Diktatūra suteikia Užveją 
niekšams, o teroras niekšus 
gimdo.

Tie žmonės, kurie sutepa sa- 
vo rankas krauju, žudydami 
savo politinius oponentus, i^ip 
pat kaip ir tię, kurie šitokioms 
žudypėms pritaria?, išsigėma 
morališkai, virsta žvėrimis.

* •- .. : • •-» •• - . .. * * • ■ ■ o ■

Todėl “Naujienos’1 visų ląiKų 
griežčiausiai kovojo ir kovoją 
prieš terorų; ir prieš diktatų.- 
rą.

O Leonas Pruseika, kuris 
vienu laiku jau buvo pradėję^ 
abejoti ąpĮe ter.Q]Jsti?W diL?. 
taturos išganingumą (ir todėl 
buvo virtęs “sklokininkų”), 
dabar vėl romia tą barbariš
ką valdžios sistemą — gal bųt, 
ne kąip “dlęyobąįmįngą mote
rėlė, skaitanti rąžančių”, jfet 
kaip protiškai atbukini; cyp
dą vatkė, kuri net savo klebo
no kelnes laiko -'šventomis”'.

Kas stoja už diktatūrą Ru
sijoje, tąą kaip tik ir užmirštą 
apie jos 170, milionų gyyęųtOr 
jų, kuriems diktatūra užriog- 
jino ant sprando “tūkstantį 
įnlękšų”! . /

RELIGIJA SOVIETŲ

stitucija” dagi įsakmiai pabrė
žą, kad
«tikėį^Q ląišyė’\

l$es nurodėme, paąąlios^ kad 
tųą ląįkų\ kai kųųigaį turi pįb 
ųįąųsĮų ląi^yę Rų^joje 
mišįąsį otįfeĮhtięR rinktis

ir tųęistk M 
Kištai yra laikomi kalėjimuose, 
ir joigų dr^tų' 
ęiąidmokrątų ąrba 
liucionierių ' Maskvoje • sueiti į 
dąįktų įy pą^įfcąlbęti, tąi Sta- 
lino žvalgyba juos kaip berną- 
tąąt nužudytu

opąpęątąs vistiek 
ąiškipo, W Rųsijįoą bųlšwi^ 
mas esąs visųrpirma antirelL 
giškas judėjimas, o viskas kL 
ta jam > esą nesvarbu. Ir dėl 
to, anot “Darbininką’\ popier 
žiųs buyęs privęrstąs paskęlb’ 
ti bolševikiškam įpmphį?ųnui 
“kryžiaus karą”1. /
. Tačiau po šitų griežtų ko-! 
mutizmo pąsm®?kimJbv Wp° 
aršiausio ‘ religijos priešo, ' $o. 
Bostonų laikraštis įdėjo Straip
snį su antrašte:

$moo? .Nėrą Sovie
tų Prįešąs” — Ęąšą ^Prąydąn.

i Tų straipsnį “Darbininkas’’’ 
persispausdino iš kauniškio 
kr.-deni. organo ^3įX ,: Am?.” 
Tenai pasakojamą, kąjp ( viena 
sovietų mokytoja Pokrovska 
buvo atleista iš darbo už tai, 
kad ji yra tikinti moteris; kaip 
ji ir jos šeimą ilgai dė| to ken
tėjo, iki centrąlinė valdžią 
Maskvoje išgirdo apie jos be
das ir ją apgynė, 
papasakojusi apie 
kimų ,pareiškia:

“Konstitucija

“PravdąT, 
šitą atsiti-

gm

nedviprąs- 
i miškai atsako ir į religijos 

klausimą: ‘Laisvai leidžiamas 
praktikuoti religinis kultąs. 

, Taip pat laisvai leidžiama 
veikti ir antireliginei propą- 
gandai/^^ikįntis nėra Sovie
tų prieŠįS. tai visi tųii 

i žinoti. religiniais prieta
rais galima kovoti antireli
gine propaganda, bet ne ne
kaltų žmonių atleidimu iš 
tarnyboj ir palikimų likimo 
valiai, ne administracijos or
ganų š.ąŪYąĮ.į.ąyįmu!/’!'
Pakartojęs šituos "Pravdo^” 

žodžiui, kauniškis kr.-dem. oįr? 
gąųą& sako; .

"Skaitant nesinori tikėją, 
kad jau ątėjo tas laikas, ką- 

( dą. Trąydą’ išdrįs (? ‘ -r 
«N.” Red.) užtarti tikinčiuo
sius.”

; Tąį, žinomą, naivus pasąky- 
imąs, kąd 1 bomumątą 
partijos centro organas “įšdyk 
Sp, ’ pasmerkti pęrsekją j}pxą
įmonių, kurie tiki, “Prayją” 

te to jąi buvo vąidi

! , FąHaS Palieka 
kad sovietų Rusijoje jau nę tifc 
leidžia tikėti ir “praktikuoti 
ręligįpį ^Ujt.ą’\ kas temi

Ilgą laiką mums teko 
čytis su :So. Bostono “Darbi
ninku” dėl klausimo, kas la
biau rupi Rusijos bolševikų 
valdžiai: religijos naikinimas 
ar ekonomija ir politika?

šv. Juoząpo Sąjungos laik- 
rąšlps tvirtino, kad į viemptėlis 
dąlyką^ kwį MšphW , . , , . . . - . 
tikrai nwlMži^ tąi Įkąyą‘ . uždraus
prięį Įįiky^^ 9 ękopąmiją jiem^' / \ 
esanti tiktai antraeilis intęyc- miJo vietinių admmlSh
sas. O mes sakėme, kad tai'uis. «»”vnhflvirnn
sai klaidinga nuomonė, prieš
taraujantį žinomiems faktams., 
Mes nurodėme, kad bolševikai 
visiškai pąnąikino,! privatinę 
nuosavybę prekyboje, pramo
nėje irnet <li4wmk galyje že
mės ūkio, tuo tarpų kai reli
gija Sovietų Sąjungoje niekuąr 
met nebuvo uždrausta — dar 
įr šiandie tenai yra pra^ 
Jvoslavų popų, neskaitant tuk- 
štančjų kitų tikybų 
šventomis. į
iir bažnyčias, sųsįręųbą mįnlpg
l—_ „ ...k::. . .....
nedaro. Naujoji Stalino, kon-^ ji stbyi jam' skersai kelio. Jen
žmonių ir valdžia jiems nieko

l'btft i»»li Vikria

tratorii| sauvaliavimo.
“Darbininką8” tatai ( dabar* 

skelbia savo špaltose. / T°Mą 
:bųdu jisai pats sumuša sąvc 
pinpeąHįųs tyirtįpįmus, 
bolševikiškas komunizmas 
ęsnię esąs pe kąjs kita, tik 
ti-religiškas judėjimas. t

Pasirodo, kad tiesa buvę. 
“Naujieną” pusėje.

i yra vįsųipirrpą
diktatūra. Diktatoriškomis prie* 
jnonėmįs jisai, steigiasi įsteik? 

fį |igaį- fccsyoja' tiį
tai tiek, kiek jam rodosi, kad

Kiek spaustuvių Kaune?
Dąbąr Kuone yrą 36 spaustu

ves. Iš jų 20 lietuviškų spaus
tuvių ir 16 žydų Įaįjkomų Spau
stuvių. Penkios litografijos. 
Ęąi kurios spaustuvės darbo tu- 
jri ganą dąpg, nes prieina prie 
gęyų įstaigų, iš kurių gauną 
pęlpingųs ųlsąjcymųs. Rinkėjų 
ir pią^ųįstų \ sų f linotipistajįs 
ĘąUne esą virš 5000. Tąipgi y* 
yą kelętąs hedąrbių. Ęedarbi^i, 
Ui daugiausia nuo gyvenimo 

! kelią . (p?pą§igirtuok-
liąv^, ir suinvaiideję,
buvę kadaise spaudąs

J darbininkai, kų® 4ebąr padfc 
! tis .nepavydėtių#-’ -

Dabar Lietuvoje ' spaustuvė 
be linolipo ir stereotipo — ne 
spaustuvė, nes senoviška spau
stuvė nebegali išsilaikyti, nes 
didelė spąudos.da'rbų konkuren
cija ir lenktyniavimas — kas 
pjgjau ir gerjąų padarys.

Knygų iy ląikraš.čių ' Kauno 
spaustuvės gana daug spausdi
na. Matyt, Lietuvos žmonės 
pradėjo smarkiai skaityti. Iš
eina penki dienraščiai, kurių 
vienai (Liet. Aidas) dusyk per 
dieną. v

Spauda Lietuvoje tarpsta!

f Peiktini vaikai
JVĮąyjampoĮęįę, Kudirkos gątv. 

Nr. 38, gyvena Andrius ir Ma
rė Viedrįpąičiai. Tai jau seniai 
50 metų ąpižjų peržengę senu- 
kąi/Gyyęną' iš sąvo rankų dar
bą — sįųvįmo. Jiedu užaugino 
tris sunūs. O prie savęs senat
vėje ųę vieno pebetųri. Vienas 
sūnūs buvo paimtas" laike di
džiojo. karo į rusų kariuomenę 
ir, matyt, karo laukuose be ži
nios žuvo,, nes vįrš 20 metų 
apie jį nieko negirdėt. Antras 
sūnūs iškeliavo sap laimės ieš
koti i j^aną^ ir tas jau du 
metai, kąip^ąpie save jąkios Ži-^ 
nios neduoda. Trečias sūnūs; 
anais Lietuvoje partijų kovos 
laikais, išėjo garsiąją Mariam-

I • K.M •.>.1

polės Realę gimnaziją ,ir už sa
vo pąžąngųnąą’ buvo pavirtęs 
į kandidatą kalėjimui, nežinia 
Jęųy dingo. Liūdi seneliai tėvai 
iy kelinti metai, kaip ka'sdien 
laukia nors vieną savo sūnelį 
pareinant, arba nors keletą žo- 
delįų laiškelį parašant. Bet ląu- 
kįą ir pęšųląu'kią' įr kažin ar 
kada sulauks'!? .

Daug Juietuvoje* yra tokių tė
vų, kurių vaikai užsieniuose, 
užmiršę tėvelius, sau ramiai gy
vena, nė savo adreso tėvams 
■neparašo. O. tėveliai apie juos 
•dieną ir naktį galvoja. Toki, tai 
peiktini vaikai !

Lietuvos žydų “jeruzo- 
limas”

Skaičiau šiandien (balandžio 
8 d.) “Naujienų” Nr. 62-:me, 
kaip H. L- persky, Velįoųos rą^ 
binas, nuvykęs iš Lietuvos į 
Ameriką, tikisi sužvejoti 100,- 
000 dol. Kąuno Slabadoje Rabi
nų Kolegijai pąstątyti. Gerai, 
tegul žydeliai ąųkoją, o iŠ tų 
pinigų kiek teks ir Lietuvos 
darbininkams prie minėto pa
stato dirbantiems.

Šių metų ba|ąndžio 1 dieną 
aš buvau Kąunę ir su reikalais 
buvau nuvykus į Slabadą ir ma
čiau labai dyviną, išsiskiriantį 
iš kitų naują pastatą. Teirau- 
jantis aplinkinių, gavau atsaky
mą, kad taj busiantį “žydų ška-

■4$jar pad&

la” (maldnapus). Tas pastatas 
tik sukrautas ir apstoguotas, 
aplinkui taipgi moderniška auk
štą mūrinė tyora apvestas, taip, 
kad iš lauko jokiu budu nebus 
matdma, kas tenai dėsis. BuS" 
galima pro aklinas geležines 
duris tik įljsti ir išlįsti. Pasta
tas, matyt, jau gatavas, tik 
dar visas įrengimas reikalingas, 
o tam, matyt, ir pinigai renka
mi. Neužilgo Kaunas bus pa
puoštas dar vienais moderniš
kais namais, kurių dabar jau 
Kaune nętyuksta.

Lietuvoje žydams geriau gy
venasi, negu patiems lietu
viams. Tai kodėl nestatyti ti
kybos reikalams panteoniškų 
namų!

Kaunas balandžio 18 dieną 
1937 m.

Dabar Kaunas ne bę tas, kas 
buvo prieš 10-15 metų. Kaunas 
pilnas gyvybės, judėjimo, link
smybes jr net žibėjimo. Kau
nąs dabar beveik visai sulietu- 
vėjęs,. Visur lietuviški užrašai, 
lietuviška kalba ir lietuviškas 
būdas. Šiandien Kaune Įabąf re
tai išgirsi nelietuviškai kalbant. 
Visur viskas lietuviškai, lietu
viškai ir lietuviškai. Viešose 
vietose — didesnėse gatvėse ir 
namuose vargo ir skurdo požy
mių nepamatysi. Visai aristo- 
kratikas miestas. Pakraščiuose, 
užmiesčiuose, kur gyvena be
darbiai, besveikačiai ir biednuo- 
menė, ten matytis ir vargo. 
Bet bendrai, dabar Kaunas — 
Lietuvos turtuolių miestas.

Pavasaris pilnose grožybėse. 
Nors naktimis šalta, dienomis 
apsiniaukusi, • bet Kaune oras 
pavasariškas ir visi Kauno pi
liečiai pavasariškai ’ nusiteikę.

Kapnp gatvės išlygintos, šva
rios. Namai dįdgątyese dideli, 
švarus, ’ lūšnų nesimatyti, nes 
lūšnos griaunamos, o jų vieto
je puriniai dangoraižiai stato
mi. Gątvėse didelis, judėjimas ir 
tvarka.

Raupas — liustaunas! Kau
nas — liustaunas!

—Pranės Brolis.
....................... .................. .j..,* >*,«■» - ----------- .................................4....

MIRĖ 104 METŲ 
SENUKAS

kį nepriklausomą visuomenės judėjimą . Rusijoje. Bet 
kruvinomis operacijomią^jf nebęgąįi būt išgydyta nųp 
i puvimo, nes gangrena jau yra įsimetusi į visus jos sąna-- 
’rius.
i /

gu kuAgai Rusijoje imtų gar
binti Staliną, tai jisai pradėtų 
jiems mokėti algas (taip juk 
kitąsyk pądąrė Francijoje “be
dievis” Napoįeonąs, ir tąip dą- 
bar daro Italijoje “bedievis” 
Mussolini).

Bet. su demokratiniu socia
lizmu bolševizmas Rusijoje nie
kuomet ųesusįtąikys, nes dę- 
mokratija ir diktatūra taip 
skiriasi viena nuo kitos, kaip 
ugnis ir vanduo !

“Vilniaus Rytojus” praneša, 
kad Gardine, bekasinėjant ir 
stiprinant Nemuno krante pi
lies kalno apatipę dalį buvo 
rastos X amžiaus pastatų lie
kanos. Iš jų spėjama, kad to
je vietoje yra buvę Lietuvos 
kunigaikščių rūmai arba šven
tykla. Be to, ten atkasta daug 
kitų nepaprastai įdomių lieka
nų. Iškasenų tyrinėtojai spėja, 
kad jos yra išlikusios - nuo 1183 
m., kada Gardine buvo didele 
audrą, kuri sugriovė bažnyčią 
įr užmušė daug žmonių. Apie 
tą nelaimę esą rašoma ir vie
noje rusų kronikoje.

Didelio tvirto pastato griu- 
vėsiuose rasta daug vyrų ii 
moterų kaulų ir daug apdegu
sių daiktų: kryžių, sidabrini 
relikvijorių ir kaž kokių bal
dų. Taip pat rasta brangių ak
menų, pinigų, sagų ir daug 
kitų didesnių ir smulkesnių ar
cheologinių liekanų. Daugiau
sia dėmesio kelia kai kurios 
plytos, kuriose yra išsilikę iš' 
braižyti kažkokie nesupranta 
mi ir neįskaitomi ženklai.

Architektus ir. statytojus ne 
paprastai domina buvusiųjų 
pastątų pamatai ir kai kurio; 
aukštesnės muro dalys. Ka 
kur mu‘ro sienose kyšo įdomų: 
nulyginti akmenys, kurie ątro 
do lyg butų buvę stalai ar ka: 
kita. Kadangi ten pat rasta ii 
daug žvėrių kaulų, tai spėja 
ma, kad tose vietose buvę se 
novės lietuvių aukurai, ku: 
buvo dedamos ir deginamo; 
dievams aukos.

Gardino pilies kasinėjimą 
dar nebaigti. Atkasus daug lie 
kanų prasidėjo nuodugnus ji 
tyrinėjimas. Kol kas toliau ne 
kasinėjama, nes norima išsau 
gotį;! aukštesnieji žemės šluok 
sniai. Kol bus pradėti gilesr 
kąSipejimai, ketinama 
rųsis išmurinti ba 
geležiniais ramščiais^
T 1

Kad kasinėjimui ir 
Tttiui numatytoji vieta 
’iaus ir sausros nen

iškasta
parem

tyrinėji 
nuo li( 
kentėti 

iš viršaus apdengta stbgu. Vi 
diau numatoma padaryti bete 
ninj stogą, po kurio bus visut 
met ‘išlaikoma maždaug vieni 
da oro temperatūra. Tas bett 
ninis stogas 
mėmis, kad 
sius nebūtų 
bimas.

Tačiau, kada visa lai bus ai 
likta, dar nėra aišku. Spėji 
mą, kad tai bus padaryta n< 
greit, nes šiam reikalui reiki 
daug pinigų, kuriu, deja, kr:

S. KALVARIJA. — Nese
niai Susninkų kaime mirė 1(M 
metų amžiaus senukas Oliš- 
kęvįčįųs. Senelis iki pat mir
ties jąųtėsl stiprus ir dirbo 
visokius ūkią- darbus. Apylin
kės žmonės senelį Ql. labai 
mylėjo įr gerbė, kaipo gerą 
sąžiningą įr darbštų žmogų. 
Prieš kelerius metus mirė jo .
žmona, kuri taip pąt gyvęno što okupantai kažin ąr lengv; 
arti 100 metų. —’Į'sį). suras. - Tsb.

bus apipil 
tos yietos pavii 

 

ryškus ir pasti
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pereit 
savaitę gavo laipsnius iš Clucagos universiteto, buvo 
keturios merginos, baigusios medicinos mokslą. Iš ka 
rėš dešinėn, June • Shields, Rosc Jirincc, IJulh Balkiu i 
Vera Leaf. Dešinėj Rpbert Maynard Hutchins, univers 
teto prezidentas.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

vąlstyb
ų Amerikos

grožio

48.00

JUNE BRIDE YRA GERA
DOVANA

SKALBIAMA MAŠINA

Nauja 1937 metų už

39.50

Vienutinė Tokia
r atskirą brazilų

Anglų Kalboj

ta:kai

Automobilio radios po

Senų radio išmainome

JOS. F. BUDRIK, Ine
Gausite NAUJIENŲ ofise

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
PETERjPEN

UUR.RY
TMINO

5ZC

WCFL 
WAAF

JAUNAI DUKRELEI 
ARBA ŠUNELIUI

Visokios kainos, pilnos 
' mieros išmokėta

Geriausių Royal 
•išdirbysčių.

RCA VICTOR 
ZENITU, 
PHILCO.

YOU
Cm EZ3 oeze

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sibs istorija.

vienas 1932 m., kuris tęsėsi tris 
mėnesius. ir buvo nuĮnųalšintąs. 
Aųtrąs 1935 m. lapkričio 27 d. 
kopaųpistinis judėjimas šiaurėj 
Brazilijoj, kuris buvo numalšin? 
tą’s per kelias dienas. Pas tarus
iam sukilimui vadovavo Brazi
lijos komunistu vadas, buvęs 
Ęrazilijos armijoj kapitonas 
Luiz Čarįos Presteų.

3417-21 So. Halsted St
Tek Boulevard 7010

DABAR VAIDINAMA
“PASKUTINE NAKTIS

Sovietų Pažiba
Revoliucijos Išvakarėse.
ŠONO T Q N E 

Van Buren arti Wabash

Recife (Rernambuco 
- 472,764; Bahia —

Tai tokia trumpai apibrėžta, 
yra Brazilijos istorija, kurią 
paduoda “Liet. Aido Brazilijo
je” kalendorius. .

Maskva 'Spalių

ARordionas yra geriausia 
DOVANA

THE

The Daina” yra parašyta Lie 
> tuvos rašytoju Kataepelenbo 

geno.

me- 
mi- 
me-

ras ctel Urugvajaus da 
tęsė, bet 1376-1 metais i 
sibaigė.

Užstojus Brazilijoj 
prasidėjo didesnė emigracija, iš 
užsienių pradėjo plaukti net 
kapitalas, pramone ir prekybų 
smarkiai vystytis, eiti pirmyn* 
Po keliolikos metų, Brazilijoj 
vėl prasidėjo judėjimo banga irt 
1889 metais pasibaigė sukilimu* 
Sukilėliai troško Brazilijos įves
ti demokratišką ‘ respubliką įr 
privertė atsistatydinti karąlįų 
D. Pedro IĮ. Tas netekęs sosto, 
išvyko Europon, o Brazilija bu
vo paskelbta respublika.

Valdžią į savo rankas paėmę 
maršalas Deodoro Fonseca, ku- 

! ris vėliau buvo išrinktas pir
muoju Brazilijos prezidentu,. 
Pirmas jo žingsnis buvo su
šaukti krašto atstovus į bendrą 
seimą ir išleisti konstituciją, pa
remtą demokratjzmo pagrin
dais. Konstitucija buvo paskel
bta 1891 metais ir pagal ją 
kraštas buvo tvarkomas iki 
1930 metų spalių mėnesio1 suki-

1~. m......... 'i»J

te buvo prasidėjęs gyventojų 
revo|įųcinjs judėjimas. Gyvento
jai reikalavo suteikti daugiąų 
jiems teisių krašto valdyme įr 
įsileisti valdžios, aparatan. Pra
sidėjo kovoą. {vedimui krą'šte 
rąmybčs, D. Pedro I paskelbė 
konstituciją, kuri suteikė gy
ventojams kaikurių teisių. Bet 
tas mažai tepągelbėjo, tuo la
biau, kad reikėjo kariauti su 
Argentina dėl Urugvajaus nuo 
kurto Braziliją nenorėjo atsisa
kyti. Dėl visų tų neramumų vi
duje ir išorėj, Brazilijos impe-| 
ratorius D. Pedro I atsisakei 
nuo sosto ir 1831 m. pavedė yi- 
są krašto valdžia savų sunui D. 
Petjro II.

Dėl nepatenkintų gyventojų 
diktatoriška valdžia, D. Pedro 
II. pašalinę regentus ir pats 
pradėjo valdyti kraštą su de? 
mokra'tiškų idėjų žmonėmis, ku
rie turėjo gyventojų tarpe pa? 
si tikėjimą. Pasikeitus Vyriausy? 
bei, kraštas nurimo. Nors ka?

i tebesi?
!jjs pa-

JAU 1938 METŲ RADIOS 
IŠKRAUTOS DEL PARODOS

RAKANDŲ, PAR! OR SETŲ, KARPETŲ 
IŠPARDAVIMAS

GRADUAT.T.ON DOVANOS — JUNE BRIDE DOVANOS 
NAUJOS 1938 RADIOS

kaip žmonės. Tokių žmonių, 
kuriais buvo varoma prekyba, 
po panaikinimo vergijos (1889) 
priskaitoma buvo virš vieno mi
lijono. Paliuosuoti-negrai nuo 
vergijos ir tapę laisvi piliečiai 
vedybų keliu jie pradėjo mai
šytis su baltaisiais įr iš cią at
sirado taip vadinami mulatai.

šiandien rttMlatąį skaitomi 
vietos nuolatiniais gyventojais 
ir dalyvauja bendrame valsty
biniame gyvenime.

Brazilijoj iŠ ateivių pirmą 
vietą užima portugalai, kurie 
atvykę į Brazilįjąsužkariavo vi? 
są kraštą ir pą’sjdarė pilnais to 
krašto šeimininkais. Jie jau 
16-to amžiaus pradžioje turėjo 
savo stambias kolonijas; Po 
portugalų pradėjo vykti pran
cūzai, olandai, italai ir vokie
čiai. Kitų tautų ateivių nuošim
tis nedidelis. Lietuviai pradėjo 
plaukti Brazi! 
skaitlingai, 1925 metais ir jau 
šiandien jų priska'itpma virš 35 
tūkstančių žmonių.

Brazilija atrasta 1500 me
tais. Ją atrado Kolombo palydo
vas Vicente Yranez, kurią buvo 
pasiekęs Peyųąmbuko pakraš
čius ir nukeliavęs iki Amazo
nės. Spėjama, kad jis įr bus 
davęs tam kraštui Brazilijos 
vardą nuo raudohos spalvos 
medžio, vadinamo “brazą/* Po 
jo už dviejų mėnesių atvyko 
naujas jurininkas, Pedro Aiva? 
rez Cabral, kuris buvo pasiekęs 
Bahios įlanką ir ją pavadinęs 
Porto Siguro. šitas atrastas 
kraštas buvo prijungtas prie 
Portugalijos, į kurį vėliau buvo 
atsiųstas' gubernatorius Fidaigo 
de Soųzą jį valdyti (1549 m.)

Sužinoję apie naujį kraštą 
Europos gyventojai, pradėjo į 
jį plaukti ir kurti savo koloni
jas ir plėsti pramonę bei pre? 
kybą. Kartu su kitais atvyko ir 
krikščionybei platinti misijos, 
ypač jėzuitai7, kUrie įsikūrė da
bartinio Paragvajaus valstybės 
žemės plotuose ir sudarė kaip 
ir savo valstybę.

Brazilijos kraštas gubernato
rių buyo valdomas kolonijų tei
sėmis iki 1760 metų. Tais me- 
tais Brazilija buvo paskelbtą 
vice-karalyste ir į valstybės 
tvarkymą buvo įleisti vietos gy? 
veido j aį. 1808 metais, kučmęt 
Napoleonas įsigalėjo Europoje, 
Portugalijos karalius D. Joan 
VI (Jonąs VI) turėjo bėgti į 
Braziliją. Čia jis sutvarkė kraš
tą ir 1815 metais paskelbė Bra
ziliją savarankiška karalyste 
sujungta su Portugaliją tąm 
tikra unija. Bet 1820 metąis 
prasidėjo sukilimas ir sukilėliai 
krašte įvedė konstitucinę tvai
ką. D. žoanas VI buvo iššauk
tas iš Brazilijos padaryti prie
saiką konstitucijai. Išvykus, D, 
Joan VI į Portugaliją, Braziliją 
paėmė valdyti jo sūnūs D. Ped
ro, kuris 1822 metais nutraukė 
uniją s d P<<tugalija ir rugsėjo 
7 d. paskelbė Brazilijos nepri
klausomybę, o tų pačių metų 
gruodžio 1 d. apsivaipikąvo ka
raliaus vainiku, pasivadipdanias 
D. Pedro I.

Dar prieš vicekaralystės pa
skelbimą visame Brązilijos kraš-

The Dama

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
S.uččdykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysčių.
KĘLVĮNATOR, GENERAL ELECTRIC, CROSLEY, SHEL- 
VADOR, WESTINGHOUSE, NORGE ir EA

, ir aukščiau.
Lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami į 
svetinių krautuvę. Budriko krautuvė yra viena kol bus 

gatavas naujas namas.

970“ K., Nedėliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.
920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:00 vai 

po pietų.
WHFC — 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Rašoma mašinėlė 
yra naudinga do
vana. Naujos ma
šinėlės po

29.50

Brazilija yra
valstybė tarp Urugvajaus, Pa- 
ragvąjaus, Bolivijos, Parų, Ko- 
lombijoa ir 'Venezuelos. Savo 
didumu ji yra didžiausią, api
ma daugiau kaip 8 milijonus 
kvadratinių k)l°mętrų plotą, 
kas sudaro beveik pusę viso 
Pietų Amerikos žemyno. Ta
čiau gyventojų Brazilija turi 
neperdaugiaųsia. Sulig paskelb
ta vėliausia statistika, Brazili
ja sausio 1 d. 1936 m. turėjo 
gyventojų viso 47,749,800. 
skaičiuojama’, kad už trijų 
tų jau Brazilijoj viršis 50 
lijonų gyventojų, nes 1920 
tais ji turėjo tik 30,635,000 gy
ventųjų. Iš to matome, kad 
Brazilijoj priauga per metus 
virš vieno milijono žmonių.

PagaĮ gyventojų skaičių ga
lima paskirstyti taip: Rio de 
Janeiro 2 miį., Sao Paulo — 1,- 
151,249, 
sostinė) 
363,726; Portu Alegre — 321,- 
628; Bello Jlųrizpnte — 168,- 
700; Santos (Sap Paulo estado 
uostas) — 185,000; Goyaz es
tado sostinėj yra tik apie 30,- 
000 gyventojų.

Pirmieji Brazilijos gyvento
jai buvo indijonai, kupė istori
joj yra žinomi “Tupi” vardu. 
Bet vėliau susimaišė su atei
viais ir sudarė atskiras gimi
nes, kaip, paplistai, kurie nese
niai buvo vadinami mamelukais, 
tai S. Paulo estado gyventojai; 
gauČiaį — Rio Grande do Sul 
eątajdo gyventojai, kartokai — 
Rio de Janeiro gyventojai ir 
kt. Vėliau šięs visos giminės 
sųdąrė kaip 
tąutą, bet vistiek pavadinimai 
kaip “paplista,” “carioca,” gau- 
cho” pasiliko dar iki šiolei.

Be indi jonų buvo dąr dąUg ‘ 
negrų, bet jie vietos gyvento
jais neskaitomi. Juos ateiviai 
atgabeno iš Vakarinės ■ Afrikos 
krantų ir laikė vergais, kurtų 
skaičius kas kart vis augo.

Jei mes pavartysime senus 
dokumentus, pav. laikraščius, 
iten rasime šiandien mums la
bai keistų skelbimų. Pamatysi
me, kad Brazilijoj prieš kokį 
šimtą metų, su juodaisiais žmo
nėmis baltųjų buvo elgiamasi 
kaip su paprasčiausia preke, pa
prasčiausiu daiktu. Negras bu
vo pardavinėjamas, mainomas, 
bei išnuomuojamas ųž tam tik
rą atlyginimą.

Dar šiandien Rio de Jąneiro 
mieste eina laikraštis vardų 
“J ar na) do Comercio.” Jis yra 
įsteigtas 1827 metais rugsėjo 1 
d. Tame laikraštyje užtinkame 
labai keistų musų amžiuje skel
bimų, kurių keletą čia pacituo
siu.

“Pardavimui graži merginą' 
negrė 16 metų amžiaus, moka 
skalbti, siūti, profeyti ir tinka 
įvairiems namų darbams.'Kaina 
440 milreisų.”

“Išnom liejamas tarnas neg
ras, tinka prie virtuvės, skalbi
mo, gyvulių prižiūrėjimo ir ki
tų namų ruošos darbų. Nuomos 
mokestis 10 milreisų per mė
nesį. Mokestis iš kaipo.”

“Parduosiu berniuką 15 me
tų amžiaus. Moka visus siuvė
jo darbus tik išskyrus kirpimą. 
Neturi blogų palinkimų nei jo
kios ligos, galiu užtikrlnf 
pardavimo dokumente.”

“Pardavimui trys juodos mo
terys: dvi t-nka prte lauko dar
bų, trečia cukrinės gaminių 
specialistė. Kaina visų trijų
l, 000 milreisų.”

“Rugsėjo 21 d. pabėgo juo
dukas^ vardų Liudvikas, kilimo 
kongietis (Kongo). Yira labai 
darbštus, biaurus, <tųrį kreivas 
kojas. Pabėgimo dienoje vilkėjo 
baltas kelnes ir tokią liemenę. 
Apylinkėje buvo žinomas kaip 
jaučių varytojas/*

Šios citatos paimtos iŠ 1834
m. laikraščio “Journal do Co
mercio/* IŠ to mes galime spręs 
ii kaip buvo traktuojami. Ne

trTny.’/.i)' į j..111 *!‘ i'i1. u- 'j1 l.—i.. «
JOS “NENORI” UNIJOS — Grupė tąrpaųtoj^ chįcągiečio Russell Swing grožio salio- 
nc (5.558. W. North avenue) įteikia savininkui peticiją^ kurioje pąsjžada nepriklausyti 
prie unijos ir nestreikuoti, American F’ędęrątįpn of Ląbor dabar organizuoį 
salionų tarnautojus; ;

v,"1.' ■■*■■-• l.duU;r.*1"‘k 
limę, Pę ąnkilim0,. 'Kurto prieš? 
aky stovėjo Getulio Vargas, da
bartinių respublikos preziden
tas,. buvo sušauktas konstituci
nių seimas, kuris, išdirbo naują 
konstituciją jr ją pr.’ęmė.

Naujoji . konstitucija buvę 
priimta, išrinktas respublįko.s 
prezidentas ir krašto atstovybė 
iš dviejų rntną. Įr toji vyriau
sybė vaĮdo kraštą iki šiolei. 
Prezidento Getujio Vargas val
dymo metų jau buvo ki’ę du 
krašte revoliuciniai judėjimai:

jąiįssįsaaaa
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Gražios ir Iškilmingos 
Vestuvėls

Birželio 6 d. Aušros Vartų 
par. bažnyčioje suėjo į mote
rystės luomą dainininkė p-lė 
Aniceta šturmanė, 2462 Blue 
Island avė., su jaunikaičiu che
mijos inžinierium Feliksu Krau
jeliu.

Vestuvių puota buvo bažny
tinėje salėje. Dalyvavo daug 
svečių: profąsionalų, biznierių 
ir šiaip žmonių, kurie prie ska
nių paukštienos valgių, gėrimų 
ir draugiškų kalbų gražiai lai
ką praleido.

Jaunųjų tėvai: pp. šturmai, ir 
pp. Kraujaliai, taipgi ir patys 
jaunieji taria“ širdingą ačių ves
tuvių dalyviams už atsilanky
mą ir suteiktas dovanas.

Senas Petras.

Dvi sesutės minėjo 
gimtadienį tą pačią 
dieną.

Dvi sesutes p-lės Bernice ir 
Stella Gintautaites minėjo sa
vo gimtadienį viena diena. Ber
nice gyvena 3437 S. Union avė., 
o Stella, kuri jau, berods, Ma- 
žiliauskienė, gyvena 3620 Uowe 
avė. Dovanas įteikė Petras ir 
Julia (broliai) Gintautai, Nor
bertas Brolis, p-lės Bemicės su- 
žiedotinis, jo motinėlė p-ia Bro- 
žienė ir pp. Abraičiai, gyv. 3437 
S. Union avė. —B. š.

Sunkiai Serga . 
p-ia M. Schultz

Labai serga p-ia M. Schultz, 
gyv. 942 W. 34 St. Liga tiek 
ją suėmė, kad reikia jau ir li
goninėn važiuoti —B. š.

Padovanojo jaunave
džiams Buick 
automobilį

X ■ ’ ' I

Gegužės 9 dieną Elenora, 
Konstantijos ir Lauciaus Striu- 
pų duktė, apsivedė su James A. 
Kaspučiu. Buvo surengtas šau
nus vestuvių pokilis, kuriame 
dalyvavo giminės ir apie trys 
šimtai draugų bei pažįstamų.

Jungtuvės įvyko šv. Jurgio 
bažnyčioj. Vestuvių pokilis bu
vo p-nų Striupų namuose, 3636 
W. North avė.

Su pradžia gyvenimo ir su 
nuoširdžiai išreikštais draugų 
linkėjimais Kaspučių džiaugs
mas neužsibaigė, štai prieš po
rą savaičių p-ai Striupai jiems 
nupirko iš D. Kuraičio Milda 
Auto Sales vėliausio modelio 
Buick automobilį. Ta dovana 
Elenorai ir» James Kaspučiams 
bus kuo pasidžiaugti, žinoma, 
dabar ir į Californiją “honey 
moon” nuvykti jiems nebus per
toji. —F. Bulaw.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms I '

Daniel Konis, 26, su Emolyn
Fenoglio, 24

Ewald Redemske, 47, su
roline Grosshenrich, 40

Frank Viktoravičlus, .24,
Lillian Dopkus, 20
Cornelius McCue, 39, su Fran-

ces Regis, 35
Joe Dvaronis, 22, su Eve

Beaver, 20.

Ca-

su

Buy gloves with whot 
it savęs

N4r» ei kale «omhu >
Janglao kad <ao*i 5**"
koielc I«eHa< Too»l Pae»* 
didelie iumm partidU'Hl* M 
£5e A ralo U apdare «*• 

Be to raiite PU*
•A. ai kurtnoe raltte »’ ‘Pi** 
u plritiaalžoa wr įp *♦«

LĮSTE ri n e
TOOTH PAŠTE

25c

v

ną, kurioje šv. Antano dieną 
grand opening įvyko.

P. Tupikaitis yra linksmąus 
budo žmogus. Turi plačią pa
žintį visoj apylinkėj, nes. per 
daugelį metų tarnavo už parda
vėją. O kai reikėjo atsisveikin
ti, rodos, jau ir nesmagu.

Taigi, jei kas norite vakaci- 
jas smagiai praleisti, tai nepa
mirškite apsilankyti pas Kli- 
maiitį į Wisconsiną. Tą patvir
tino ir p. šarka.

K. P. Deveikis.
p

UŽSIDARĖ EKSPERIMENTINĖS LEGISLATUROŠ , 
SESIJOS—Vaizdas unikanicrinės (vieno buto) legislatu- 
ros salės Nebraskos valstijoj. Legislatura neseniai užbab 
gė sesijas ir ekspertai dabar žiūrės ar vieno buto legis- 
latura yra praktiškesnė ar dviejų (atstovų buto ir sendto)

1

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Marąuette Park
Šioj apielinkėj randasi kukli 

Economy Dry Goods Krautuvė, 
2423 W. 63rd St., kampas Ar- 
tesian Avė. šioje krautuvėje 
galima nusipirkti įvairių rūbų 
moterims, vyrams, mergaitėms 
ir berniukams. Kam važinėtis 
toliau, kad ir čia pat galima 
nusipirkti kas reikalinga. ,

Šios krautuvės skelbimas^ jau 
telpa Naujienose ketvirtą die
ną. Verta remti tas įstaigas, 
kurios garsinasi Naujienose.

Marųuetteparkietis.

Ruošiasi Prie Didelės 
Parės

MARQUETTE PARK. — 
Plačiai žinomas real estatinin- 
kas C. P. Suromskis, kuris ne
seniai įsigijo gerai įrengtą ta
verną adresu 2640 W. 69 st., 
ruošiasi prie didelės, net 3 die
nų parės, būtent: birželio 18, 
19 ir 20-tos dienomis.

Reikia manyti, jog parč bus 
sėkminga, nes bus geras alus 
ir kitokie likeriai ir taipgi gar
dus užkandžiai. Prie progos rei
kia priminti, jog p. Suromskis 
prie šio tavernos biznio yra 
ne vienas, bet partneriuose su 
John La Crosus.

Tat visi jų draugai ir kostu- 
meriai yra širdingai Užprašomi 
dalyvauti minėto j parej. Biz- 
niavietės telefonas Republic 
0515. —Rep. B. P.

John Pakel Buvo 
Susižeidęs Koją

MARQUETTE PARK. — 
Žymus statybos kontraktorius 
John Pakel, 6551 S. Kedzįe avė., 
neseniai prie vieno dirbančio 
namo buvo' persiduręs su*vinim 
koją, žaizda buvo gan pavojin
ga“ ir reikėjo veik visą savaitę 
išgulėti lovoj. Betgi Dr. S. Ęie- 
žio (2201 W. Cermak rd.) prie
žiūroj ligcnis greit pasveiko ir 
dabar vėl p. Pake! tęsia staty
bos darbą toliau. ♦

J. Pakel ofiso telefonas yra“ 
Grovehill 0306. —Rep. B. P.-

Jai buvo p-nios 
Baužienės puota

Lankėsi svečias iš 
Wisconsino

iš
p.

šiomis dienomis lankėsi 
Wisconsino buvęs, cicerietis 
M. A. šarka. Tai rimtas tautie
tis ir daug veikęs lietuvių tau
tiškų kapinių reikalu, SLA ir 
kitose draugijose., ' -

Prieš 20 metų jis išsikėlė į 
Wisconsiną gyventi; kur per 
savo pastangas gražiai prasigy
veno ir todėl Ciceros nei pla
čiosios Chicagos nesigaili. At
važiuoja laiks nuo laiko biznio 
reikalais. Ta proga vieną kitą 
draugą bei seną pažįstamą ap
lanko ir vėl, grįžta.

Viešėjome pas p. Tupikaitį
šį sykį lankėsi pas pp. Kaka- 

nauskus, p. Paliulį, gyv. 2320 
S. Cicero a've., ir čia’, pasidalinę 
vienas su kitu mintimis, suta
rėme aplankyti dar ir p. A. Tu- 
pikaitį, gyv. 6739 W. Roose- 
velt Road, kampas Oak Park 
Avė. Oak Parke, žinoma, ten 
vien turtingieji gyvena“. Čia p. 
Tupikaitis neseniai pirko taver-
- -- --------- —-- - --- ------- --- --- -

.Bosses WonTt; 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH) 
People who get and hold jobs

keep their breath agreeable i
•7ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who ,is most attrac- 
tive. In business life aš ln the sočiai world*' 
halitosis Yunpleasant breath) is considered the " 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffers from thla 
offensive condition at some timo or other— 
many more regularly than they thiuk. Fermen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasąnt way to improva your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a maįor cause 
of odors, and overpomes the oaors themšelves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
"vrill not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

j

j

ŪSE

%irRS
Write f’or Free Eye Book

P-nios Baužienės vardadienio 
puota jau buvo. Ji įvyko pirma
dienį; gegužės 31 dieną.

Petronėlė Baužienė yra ta- 
verno biznyje kartu su Kazi
mieru Gira. Jų tavernas yra 
prie 185 E. 107 St. Puotoj at
silankė svečių, kuriuos pavaiši
no karvelio mėsa ir kitokiais 
skanumynais. Ir taip iki antra
dienio ryto.

—Untahas.

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

Mt. GreenWood, Iii.
Broliai ir broliukai, sesės ir 

sesutės, nepraleiskit progos, 
aplankykit iškilmes rengiaĮnas 
Mt. ,Greenwood karalystėje!

O tos iškilmės ?yra ve kokios: 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 178 kuopa turės išvažiavi
mą, kitaip sakant, lietuvišką 
gegužinę ■ sekmadienį, birželio 
20 dieną, Washington Heights 
miškely, prie- 107 gatvės, į ry
tus nuo Vincennes avenue.

Gegužinės progralna susidės 
iš sporto numerių, juokų arba 
komedijų, iš prakalbų ir įvai
rių pamarginimų. Oi kas geriau
sia sugebės pameluoti, tai tu
rės progos laimėti puikią dova
ną.

Pirmadienis, birž. 14, 1937\

Į Visiem Sudarkymam

KAINOS 
PRIEINAMOS

atc» 
4435

Gėrimais, užkandžiais, silkė
mis su bulvėmis svečiai ir vieš
nios bus pavaišinti, o# orkestras 
grajįs lietuviškus, amerikoniš
kus ir rusiškus šokius.

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

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
DIDELIS 

IŠPARDAVIMAS
Fabriko ir Rakandų 

Mart Sempeliai 
UŽ MAŽIAU NEGU 1-2

FABRIKO KAŠTŲ
MES TURIMiE TAI, 

SKELBIAM

5-šmž Breakfast Setai ....
Studijos Couches, -niįpai .
9x12 Orientalio Rasto j-Divonai
2- šm. Moderniai Parį?? , Setai
3- šm. Riešuto Miegk« Setai ....
Moderniai Riešuto .^ufe^ai, .... 
7-šm. Riešuto piniilg Setai .... 
Riešuto KomOdeš ..........
Riešuto Kūparai .V.....'./.............
Riešuto Lovos ............
Liampos, Smokers, :Ėnd Tables

y 3-kambarių Įrengimai, 
Pilnai,? Ę9.00 ' ’—h4-- <a) .

4-Kambarių74^engimai, 
Pilnai,ar $79i00

KĄ

$7.50
12.00
11.00
18.00
19.00
16.00
18.00

9.00
6.00
5.00
1.00

3-Kambarių De Luxe Įrengimai, 
Pilnai $98.00

I —- 4. 

Šimtai kitų Bargenų, Tikrai Aukštos 
Kokybėą Įvairiausių Rusiu Tavoruose

Kreditas, Jei Norima, 
Jūsų Pačių Sąlygomis

MADISON 
FURNITURE C0.

1247
W. MADISON ST.

ATDARA SEKMADIENIAIS 10—5
IR KIEKVIENĄ VAKARĄ ‘

Night and Morning | 
Protnote a Clean, Healthy Condition R .
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, . Vėjo, 
arba Du Ik iii, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

AVIU 1 EilK I' O
‘ >"i' ’

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
,<• • "t /' Ą V-' ' - “ • • ‘ ’ J • '•y • r C*. ■ ' ■ - , ’

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
t

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

• . '■ v

mokyklą Aldona 
Cukraitė

/

Kviečiame visus lietuvius, 
vietinius ir iš kitų kolonijų ir 
apielinkių, atsilankyti į musų 
gegužinę. /Įžanga visiems vėl- dona Cukraitė, o ateinantį mo- 
tui. —B. Walantinas. • kslo metą įstos į universitetą.

18' APYLINKĖ. — Baigė 
aukstespiąią mokyklą p-lė Al-

Remkite tuos,, kurie 
garsinasi

“ “NAUJIENOSE”

kslo metą įstos į universitetą.
P-lė Aldona yra pp. Cukrų, 

žinomų tavernos biznierių, vien
turtė gražiai išauklėta duktė. 
Tai rimto budo žmonės.

Senas Petras.

KIEKVIENOS1 YRA
RŪŠIES A M A PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums | mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pagal , skirtingą kylos nišj j stikėjimu 1 4
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio fcxperto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

į VYRAS IR MOTERIS! I Specialistai Dirbtinų
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į , | Kojų, Rankų, Diržų

.............  Į Visiem Sudarkymam

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE WELT.S STREET

183 W. Lake St.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amus. 
Tokį, termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už

sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR ' 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiusi!
Chicagoje .... . $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 So.

Hdtted Su 
HICAGO

FAHt 
120- 
110- 
100' 
9Ū 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20

tEKT 
-50 
-45 
-40 
-35 
-30

15
10

10 
20' 
30 
40 
50 
60

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

, CHICAGO, ILL.

BM

No. 4435 — Negali būti nieko pa
togesnio vasarai negu ši suknelė. 
Tik prisižiūrėkite kaip ji pasiūta. 
Lengva ir praktiška. Sukirptos mie
ros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
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 vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No
Mieros -............   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HI LIFE IN
MILLER HIGH LIFE BEE 

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

Martha Grigas- 
Nakrošaite

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.. / ------------- -- --------------------------- ------ ---------------------------- ------------- * ' .......... ' ............

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 
šit tkyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 85Q0, ir klauskite Biznio Patarijo, 
Čia\ jus įgausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLlt KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

75% cars ______ ________  U *
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars .. ..............
Illinois Lump .................
Yard Screening ...... .....
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Cre.ek Lump j.u... 
Black Band Lump .......
Chesnut Hard Coal .... .
Coke Kappers ................. i

Pašaukit: Lafayette 8980

$6.95

$7+65
$6.05
$4.70
$8.75
$6.90

, $8.75
$7.15 

$12.70
ĮL $11.20
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980
OKSAS EXPRESSING

4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
X

Furnišių muVeris. Taipgi pristatom 
anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes "jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LĘASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue v

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAA1'
TįONSILAI IŠIMAMI 

už ..........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE .........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVĮMAS

OFISE ..... . ...............

$12
$50
$20

51
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI 

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm į naują vietą, nuo 8430 
So. Halsted St. į 8517 So. Halsted 
S t. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas Ir Marijona

Evinskai, TeL Y arda 0882.



MAVjtfiKOS, Clkagd, Itt.

Iš Raudonos Rožes 
Kliubo veiklos; buvo 
svečiai iš New Yorko

CICERO. — Sekmadienį, bir
želio 6 d., turejd savo Susirin
kimą Raudonos Rožes Kliubas.

Susirinkimas įvyko Liuosybės 
Svetainėje. Karią atsilankė vi
dutiniškai ir visi rimtai svars
tė kliubo reikalus. Iš nuveiktos 
darbo sryties galima pažymėti, 
kad komanda minkštos bolės 
varosi pirmyn.

C. I. O. agitatoriai vaidino
_ “Sėdėjimo Streiką“

Tą dieną lankėsi ir svečiai iš 
New Yorko, T— atvažiavo di
delis busas artistą. C. I. O. agi
tatoriai vaidino -dramą apie sė
dėjimo streiką. Labai gerai, kad 
unija deda pastangas darbinin
kams suorganizuoti. D.

T

Chicagos .. Draugiją, 
‘ Kliubą Valdybos . 

1937 metams

LIETUVIŲ ŽAGARIEČJŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBĄ: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė,; A. Jlnavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- Califomia Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 ŠO. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—*fin. 
fašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė-—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
France® Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William PUtris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesiS ketvirtų sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, 111.

1904 
Ant. 

Avė.;

DRAUGYSTES SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrasai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 
Canalport Avė.; Vice pirm 
Zeiion, 7132 So. Racine 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627
Gladys Avė.; Fin. rašt— Peter 
Viršila, 341-5 So. Wailace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičhis, 628 

. W. 18th St. Metinis knygų perž.
Peter Lapenas;, 724 W. i8th St.; 

*1 Koitesponden tas—.-Juozas Kuzmič- 
* A kis,, 1938 Canalport Avė.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS’. Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. _
2006 Concord Place; Užrašų 
—Michael Chępul, 3327 Le M 
St. Tel. 'Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Hogets, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180: Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas

bėjai:—Antanas Lungevič 
..........................  Tel. 12.

Maršalka—Jonas Mllaševi-
*** * . . i, .. Wjr . > - •

4839 Winnemac 
laikome kas 

po antrašu: 
Avė. — Rašt. M. 

Ignas Ambrulevlč, 
rašt. 
oynė 

St. Tel. 'Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogets, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No, Kedzie Blvd.; Kasos glo* 
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Mllaševi- 
čia, 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 
Avė. Susirinkimus 
pirmą ketvirtadienį 
3804 Armitage 
Chepul.

MĖGSTA NAUJOVIŠKA SKRYBĖLAITĖ IR RADIKULIS

CROCHETED ACCESSORIES PATTERN 1181
No. 1181 — Dabar labai madoje megstos skrybėlaitės, 

kuriąs moterys ir merginos dėvi su megstom sukniom. Nusi- 
megskite sau vieną tokią skrybėlaitę ir radikulį (pocketbook). 
Jus atsižymėsit nuo kitų. 

■■■■■* «■■■* «■■■»■
' NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT DEPT., 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
I .■ •. . ' .

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas

| Adresas

Miestas ir valstija

ir pavardė
t

AMERICAN LITHUANTAN ClTl- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas-—J. Svitoriųs. 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4586 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 

.Kasos globėjas—J, JėsiUhaš, 2440 
West 39th St.; Kasierius—-J. Yuš- 
ka, 2417 W. 43r’d St., Lafayette 
5424; Dr^kvoteja#—Di\ A. J* Ma- 
nikas, 2519 West 48fd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas-^-A. Lauri
naitis; Maršalka—J. BalČitis. Su
sirinkimai atsibuna\tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, HollywoOd svet. 
2417 W. 48rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

■ A, „UJ. M.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudėntas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rast., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; Š. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentaš-—Ka
sierius; Kasos globėjai — P. KrU- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Ruošis; 
Trustees—J. Čėmauskas, A. Dlma, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėtlninkų atstovas-—F. Rupšls; 
Naujienų B-ves šer. atstovas —*Z. 
KHbienis. Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesi pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 Vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan / Avenue. Prot. R.^~-F: 
Puchkorius.

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, 111., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckuš—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd Št., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shihg Road, Chicago, Iii.; Mrs. 
Shndulięnė-Severia —finansų raš- 
tiniiTkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, Ilk; Mrs. MatUzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, 111.; Mrs. Ida Ka- 

. cinskeh— kasos g'Ooeja, 7204 So.
Rockwęll St., Chicago, 111.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, Ilk; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. KacinskCtt 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibUna kožną mėnesį 
kas- antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje, 450/ So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. III.

Petras

DR-STĖS TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
TOWN*0F LAKE VALDYBA -1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb—Stasys Stoskos, 
65-22 So. Rockweil SL; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St»; kontr. rašt.-~-Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. aplekUnas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—rJustinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th Št.j sudžia— Franas Liktas, 
4559 So. Hermitage ave.i maršal
ka—Stasys VaitekaltlM, 3508 West 
61st St. Susirinkimai būna, kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mene
sio 2 vai, po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

B.

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

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—^vice-prešident, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M? 
Bankevičhis—ireasurer.

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

mm i .n cKrgn .,1 > «v—t , , . <xi r.. ,,i , j i . ,,

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackaš — pirm.,
6504 So. RockvVell St.; Adam Šu- 
baitis—pirm, pagelb 
St»; r 
4550 So. Western Aye.;
Micklin, Jr —fihahsų ^rašt, 
So Komėnsky Avė.; Frank Meda
lių ski--kasieriUs, 8159 EmerUld 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
r&št., 4348 Sb. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetls—-kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; TrUs- 
tištaį— Adam Subaitiš, Antbn 
Tamkevičė ir Pėter AugUštinas; 
Knygų revizoriai-^-Anton " Tamke- 
ViČė, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis. . ,

—pirm, pagelb., 1947 . Strihg 
Gasper Pakeltis—hut. rašt., 

Frank 
, 4917

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus^—pirmi- 

- ninkas, 3120 Lituanika Avė,; J. 
" Begin—pirm, pagelbininkas, 3400

So. Lowe Avė.; S. Kunevičia i— 
nutar, raštininkas, 3220 3. Ūnibn 
Avė.; D., Gulbinas~-fih. rašt., 3144 
So, Wallace St.; J» Mateyunas 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kaSiėriUs, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mene
sį pirmą trečiadienį, 7130 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So, Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mafe Janulis—pirm., 3480 SoUth 
Morgan St.; A. Maziliauskas 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockvvell 
St,; P. Killis—nut. 'rašt., 3847 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A, Ba
šinskas—-kontroles rašt.; J. Bar- 
čius—aplėk, iždo; J. Ivanauskas— 
mairšalka: A. Maziliauskas^—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko Kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. Vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

GALFIĖLD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George' Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — JUofeapas Garad; 
Finansų /raštininkas -^Ghas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medaiih* 
skas; Kont. rašt.—-V. Manikas; 
Kasos Globėjai—*M. Davidohis, J. 
M. Bruchas; Kasierius—»M* Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—-P. Za* 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaltis; Maršalka •— A. Kažinnas; 
Daktaras*kvotėjas —Dr. Al. Mat- 
gėris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 8929 
W» Madisoft Street.

i iMfa i ' Tfc-Aa—  ..... , i.fĄt.Ai.Aitfi.V A V. i! ' < _*■

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS; 
•Juozas Balchunas— pirmininkas, 

3200 So. Lovve Avė.; J. RaceviČe 
-vice-pirm., 3326 So. Union Avė- 
iiUe; Adolph Kaulakis—-nut. rašt., 
3842 Šo. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., £534 
So. Lowe Avė,; J* RachunaS—iž
dininkas, 3137 SO. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juo z apavi Čia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Karkia *~ 
korespondentas. Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta . kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So» Halsted St., 12 vai. 
dieną. 

rr'jr.lT

rokas staponaitis -
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 13 d., 3 vai. po , plet, 
1037 m.

Atvyko Amerikon 1911 me
tais. L

Paliko dideliame nuliudimė 
Seserį Ęlėną Kupsis ir svoge* 

Kazimierą, pusbrolį Vincen
tą Staponaitį ir jo žmoną ir 
kitas gimines Amerikoj, o Lie
tuvoj motiną Eleną, brolį ku
nigą Stanislovą ir brolį Juozą* 
pą, seserį Antaniną Adomai
tienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hals- 

/ted Št. Laidotuvės įvyks se* 
redoj,’ birželio 16 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at* < 
sibus gedulingos pamaldos, už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Roko StaponaiČio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvįečia.mi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pasląitinį patarnavim® |ir 
atsisveikinimą. W._ ■

Nuliūdę liekame, 
Motina. Sesuo, Broliai, ir 

Giminės.
Patarnauja laįd. dk’. P. J. Ri
dikas, Tel, Boulevard 4089.

LaidotUvėmlb vupiriasi sesuo 
Elena Kupsis, 2506 West 45th 
Btrėėt.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 SOi Halsted St.; P. 
Pužauskai—pirm, pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union ‘Avė.; 

' F. Kasparas fin. raštininkas, 
3534 So, Lowe Avei; W. Dulėvi- 
Čia —• kontrolės raštininkus. 812 
West 83rd St.; J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas ApekUnas kasos, 
6551. So. CalHornla Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 8201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesj 
pirmą penktadienį, 7:30 Vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th* Ct., Cicero, 111.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
FranciscO, Ave., ChicagO, III.; J. 
BALAKAŠ—nut. rašt., 1432 Šo. 
50th Couti, Cicero, III. J. Balakks, 
Jr.—fin. rašt.. 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. JenušauSkUs -r-ka- 
siėrlUs, 3461 ŠO. Morgan Št., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kašos 
globėjas, 4455 Šo. Fairfield Avė., 
ChičagO, 111.; L. JešCViče-kasos 
globėjas, 4624 So. PauliM Št., 
Chicago, UI;; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan Št., Chi
cago, III.; J. Keturakis—*Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, 111. 

t Telefonas Cicero 4534 J.
n   • ■ . ... f ,i r.'i A ,, t........—„„a- „ ..A>,u.AX>a.xll.a,, „ \....,

Knygius; P. Ališauskas, 
i J .L 11 Biznio pirm.;

, 3116 So.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1037 METŲ 
VALDYBAI John Kondrbška> 2841

W. 40th Št.,—pirmininkas; Juo
zapas stoieraitis, 7244 ‘ š. Talman 
Avė.—pirm* pagelbininljas; Mrs.
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—PrctokAlų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—-Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838 So. Kėdžie Avė.-—-Kasierka; 
Helen GhapUte, 4403 Si Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, j 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjais; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valąndoš nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Certtral 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgoh, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Nąrkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— 7“ 
3140 W. 40th PI. 1 
Juozapas BendokąitiSj
Halsted St. — Kprpespondentas; 
Juozapas ^ti&ąrtįį 630 W. 61st 
Št.—Maršalką.' ^Kliubo susirinki
mai atsibari#*'kbžną mėnesį kas 
pirmą sekmadiehi 12 vai. dieną, 
Hollywood rivėtąinėje, 2417 West 
43rd St., Chičkgd, III. Sausio, va
sario lt kovo mėn* mokesčiai pri-, 
imami 10 vai* iš tyto; kitais mė- 
nesiais—nuo įi vai. iš ryto*

‘ ■ -i'VlJ !
LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
FR1GULM1NGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S, Litua- 
nica Avė.* Ghibago, III*; Pirm.-
pagelbininkas Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 

■- taite, 825’ W. 33rd PL> Chicago, 
Iii.; Nutarimų rast.-—Bronius-Ge
diminas, 5408 So, Kostner St., Chi
cago. III.; Iždininkas -Antanas 
Povilionis, 3108 SO*,! Halsted SŲ, 
Chicago, lll.Į Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai , laikomi 
pirmą Sekmadienį Op pirmo, kas 
mėnesį Mildoš svetainėje, 3142 S. 
Halsted Št., 3 vai- pp pietų. Chi- 
eago, III.

Stasys Bagužas, 

111.; Finansų^ rašt.—Elena Zasy- 

111.; Nutarimų rast.—-Bronius -Ge
diminas, 5408 So, Kostner St., Chi
cago. III.; Iždininkas —Antanas

JONAS PRANCIŠKUS 
PALIONIS

Persiskyrė 80 šiuo pasauliu 
birželio 12 d., 4:50 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 62 metų am
žiaus, gimęs Kauno redyboj, 
Panevėžio afjskr., Naujamiesčio 
parapijoj, PoVilauskų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metus
Palikt) dideliame iiuliudime 

moterį Kazimierą, po tėvais 
Rlmkunaitę, sūnų Pranciškų, 
du broliu Mateušą ir Juozapą 
ir kitus gimines, o Lietuvoj du 
brolius, Kazimierą ir Povilą, 
seserį Oną ir pamotė*

Priklausė prie Lietuvių Pi- 
/ liečiu Kliubo.

Kūnas pašarvotas 2301 So. 
Oakley Avė. Laidotuvės įvyks 
antradenį, birželio 15 dieną, 
8:3o vai. ryto iš namų į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas šv. Kazi
miero kapines. ,

; Viši A. A. JoilO Pranciškaus 
Palionio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuiiudė liekame, '

Moteris, Suutts, Broliai ir 
Giminės.

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vich ir sūnus, Tel' .Ganai. 2515

Pirkite savo apielinkč*.
. ; krautuvėse

■nūn

CLASSIFIED ADS
s=*

-*- S. Weriiis, 
P-nia Stewart,

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA} 

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas 
6804 Perry Avė.;
5948; Finansų .raštininke:- Anna 
Alleliuhiėnė; Fagelbininke—Jose- 
phine Yuškiėnė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tih Yuškenas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškiene ir JOė Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

...................... —— ■.     ■     ------------------------------------- . ' ■ •     "

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKUS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS; K. Malskis—pirm., 3341

Evėrgreėn Avė., 'tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3H46 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—<nut. rašt., 1814

1 Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beųch Avė.; A. ZilliUs—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 322Ž Pierce Av.

■. ■ ' ■ ■ . ■■

V* •

SIMONAS BARČAS
Persiskyrė su šiuo , pasauliu 

birželio 11 dieną, 10:25 valan
dą vakaro, 1937 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs EržVil- 
kio parap., Raseinių apskr., 
Paviešio kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliudimė 

sūnų Juozapą, marčią Malvi
ną, 2 artukus Donaldą ir Pal- . 
myrą, Gatuckų šeimynas, pus
seserę Oną Urbanavičienę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj, 3354 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
birželio 15 dieną, 8:00 vai. ry
to iš koplyčios į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsir 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Simoho Barčo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Sūnūs, Marti, Anūkai, Pusse

serė ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. P. J. Ri
dikas, Tel. Boulevard 4089.

Mik$

Metine Mirties 
Atmintis

JUIJA BRUŽAS 
(Cheputis)

Persiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio 14, 
1936. Palaidota Tau

birželio 20.
Gaila man tavęs, 

mamyte. Mano širdį 
skausmąi spaudžia. 
Gaila motinėlei duk
relės, broliui sesutės 
ir seserei seselės.

mano brangi ma
myte, toj šaltoj že
melėj, ir mes neužil
go susitiksime toje 
šalelėj.

Nulitidę liekame, 
Dųkt& Atma Bružčts> 
Motina Anna Cheputis, 
Brolis Charles Cheputis, 
Sesuo Mildred Butkus 

ir Gimini.
■ S- / • ■ • ■ " ' ' ■ "
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Akiniai ant Kredito
$L00 isavalt« '

Dr. R. J. Berkovitz
rei. Yards 3565

Visą darbą garantuoja , 
Lenstis dublikuoja-freimus pataiso

iittMrminiihMri m*v i ry amt***

Urba Fhnver Slionpc 
Gėlės Mylintiems-^-VcstUvėms—- 
> Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 6800i

I ^*****11^t* Siunčiam GėlesLOVEIKIS »-,i 
v Dalis, i 

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, BaPkietains 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

MiscellaneOiis
(vairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge* 
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gilių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatorn tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 R. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

i Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTB

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
(MOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertajsymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai* batarėjOS, autėmobilių VadiOs, 
viršau saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai, 
(steigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

PAIEšKAŲ JAUNO, teisingo vyro 
mokytis automobilių mechaniku.

Atsišaukite Tek Laf. 4871.

FurnisliedRoorns^
RENDON FURNlšlUOTl KAM

BARIAI pavieniam ar dviem vyram 
ant dienos ar savaites.

,3740 So. Halsted St.
' . ' ' .. H.......................  .1 i ,

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikią

> MERGINA; namų darbas; gera vi
rėja; užaugusių šeimyna; nėra skal
bimo; $12.00.

421 So. Lombard Avenue 
Oak Park, III., Eučlid 1315.

-----------  —.x .  A..rjc. 

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
prie preso merginos ir prašytojai 
valymo dirbtuvėje.

516 West Blst Street.

MERGINA; namų darbas; nėra 
sunkaus skalbimo; 3 šeimynoj; sa
vas kambarys; maudynė; ekstra lai
ko liuosa; patyrusi tiktai; $8—$10.

Sheldrake 1663.

REIKALINGA Patyrusi veiterka, 
kuri moka Sorth orders išpildyti. 

3740 So. Halsted St. 
1 \ l

■ .Z-------.t,- ------ Į ,■ ĮU.,, t . , , * Ą Į .,»(>■ „,. —.

MERGINA; namų darbas; nėra 
skalbimo; nėra virimo; nakvoti ar 
išeiti; $8; HollycoUrt 7812.

M - - Y| 1 r" ■ ‘ -1 - ' - - J-1** T — Hi1-* ** _Y J~

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; švari; savas kamba
rys; geras namas; $7; HollycouH 
6940.

-A-»

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti vaikui; nėra skalbimo; nėra 
virimo; pasilikti; gera alga; reko
mendacijos; Crawford 5143.

Help VVanted—Male-Female

DARBŲ YRA MAŠINŠAPĖSE, 
spaustuvės, knygų siuvyklose (bim 
dery), garažuose, fabrikuose, amaV 
nihkam ir paprastiem darbininkam, 
vyram ir moteriškėm.

TUTRILL
184 West Washingtoh, 3 aukštas.
».Wi<n>a imi >■    i*. ui*—, n.iti—nii Miiimii——an

Help Wanted“*Male
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant vištų farmos.

Atsišaukite Seredos rytį ant 8.
3267 So. Halsted St.

Namų Savininkų Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

'2-79
KAMBARIUI

BRABEK’S
Telefonas PROSRECT 0094

liii'liB M iir. ftMhliiiiMIllnlįmMĮMifr', te* M■» r**.* 4.

COAL 
Anglys

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

WILMINGTON COAL 
nuo

$4J5 IKI TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MENESI

PRISTATYMAS MIESTE tR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL KEDZIE 3882

Seeky 9329 
Dr. K* Nurkaitfe 

yra su 
Dr. W. Pas 

8519 Com-1747 W. Chicago Avė .
inercini Avė. So. Chicago, III. Pri 
taiko naujus akinius ir pataiso še 
ntis. Valandos: 9 iki 9 Vikaro.

Help Wftnted-*-Male
Darbininku Reikia

PAIEŠKAU VYRO apt farmos 
dirbti už gaspadorių įr Kad turėtų 
biskį pinigų. Aš turiu Šimto akerių 
fartną ir mieste auzą. Atsišaukite 
per laišką. Mrs. Raudonus, 
-... - Mieh. - ■

Ąutomobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikrai 

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

Furniture & Fixtures 1
Rakandai-(taisai

,$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu1 
Nematytomis kainomis * Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai    ..... $15—$20—$25
$150 .Amer. Orieiit kaurai $30—$8b 
$135 gražus, nauji parlor

setai ......................... ........ $39—;$49
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125
£600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .......................   $175
Atdara Vak. iki 9-*-NedėliOi iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland AVe.

............ .
IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 

RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio bižnio įskai
tant svarstykles, fegisterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mtis pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. __________ „ ____
1915 SO. STATE STRĖET

sostheim & SONS

CALųmet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA, BAR- 
BECUE ir GAS STaTION. Daroma 
biznis. Gera vieta. Reikia apleisti 
miestą.

D1XIE BARBECUE
Willow Springs, 111.

8244 Archer Avė.

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
be namo—Pilnai įrengta. ,

5642 West 65th St.

Keal Estate For Sale
Namai-Žeme* Pardavimui

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

Z. S. MicKEVIUE ajpd CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Reai Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inŠiu- 
rinamą namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų paidavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. AS/^AND AVE.
Ofisas 2-ros lubos sU J* J. Grish

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos ilkturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje, Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prosbeot 3938.
t.', .s, , i -r.^ĮTSlhn !■■■ ■>.■'> ■■ -------------

2 PLATŲ MŪRAS; 5 ir 6 kam
bariai; ąžuolo trim ingai; karšto 
vandens apšildymas; 2 karų gara
žas; £2000j įmokėti; lengvi išmo
kėjimai; kaina $7900.

Randasi 58 South Whipple St.; 
kreipkitės 4259 Šo. Richmond.

3 FLATAI, $4950 2—-5 kambarių, 
o 1-7 kambarių flatai; štymo šilu
ma; 3 karų garažas; pirmos klases 
padėtis; gera vieta.

MANOR-REALTY
2532 Wes GBrd Street. 

Hemlock 8300

63 ir Sacramento 1 krautuvė, 2 
flatai, 2 garažai; karšto vandens ap
šildymas; trobėsls kaip naujas.

Našlė turi parduoti. Kaina $15,000; 
išmokėjimai, šaukite Mt. MĖDŲRA 

Stewart 3601.

MODERNIS 6 KAMBARIŲ na
mas Jr J5 akrai derliaus lt vaisių; 
$5,500.00. ‘
D. A. Page, Le Roy, Indiana, arba 
šaukit Dr. Page, Sheldrake 9102.

Farms for Sale
Ūktai Pardavimui

PARDAVIMUI maža fatmukė su 
trlobomis, prie Chicagos ir didelio 
kelio, už $1500.00.

5725 South Mason Avenue. 
Kasdifen nuo 6 vakare, nedėliomis 

visą dieną.
■! . .................... . .. ..

INSURANCE

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RASTUS PADARO PATYRĘS 

VIEKAS NOTARAS 
J.. J. Hertmanavičius ■ 

814 W. 83rd Street 
Tel. CALUMET 6191.
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Lietuviai 1
School

Saigę High 
Mokslus

žemiau seka sąrašas lietu
vių, kurie pei&įtą savaitę pa
baigė- high School mokyklas:

LUCY FLOWER HIGH
Julia B. Budris 
Frances B. Pietkiewicz 
Clara G. Rozga 
Bernice R. Stankus 
Cecilia L. Stumbris 
Lillian 'Stupar

TILDEN
Bruno J. Beneckis 
Peter A. Bikus 
Stanley A. Cibauskis 
Leo M. Kiksas ■
John Gabrėnas^

*. Stephen k. Gedus 
John Gavėnia. r ♦
Raymond ‘ J/^Gulbin 
Alex J. Jaričauskas 
Jerome J. Jasinski 
John J. Javor, Jr. 5
A. Karanauskas 
A. G. Kasciukas 
Anthony Kincius 
John Kostovich \ 
Charles R. Kukutis 
Charles G. Kunka 
Bruno J. Mažėjimas 
Edmund Norbutas 
Ju*lian A. Paicius 
Stanley G. Paluch 
Edward L. Petras 
J, G. Punis 
William S. Salas ■ 
S,tanley W. Skermont 
Edward E. Sturm 
Edward T. Sųbaitis

George Svaistis 
Albert L. Urban 
Joseph S. Urban 
Louis J. Waitkus 
Edward T. Valaskovic 
John T. Yudikauskas 
Carl Zaksas 

>’ John G. Zix
Frank Balasa
John* Bartus
Albert Bitautas 
John J. Fazekas 
VValter J. Gabrys 
Edward Giza

" Joseph F. Kotas 
James Moloitis 
Joseph J. Nasvitys 
Sam Stavrokas

ENGLEVVOOD
Anita A. Andrulis 
Helen C. Brazaitis 
Apolonia Bugailiskis
Alice D. Butkus
Zita Gercas
Sophie Grudis
Adeline Jankevięz 
Helen' S. Kaunas 
Stephanie T. Kuska 

k Frank P. Martinkus
Alice D. Mockus 
Sophie L. Norkus 
Stella Pakalniškis 
Josephine II. Shimitis 
Violet A. ShimkuUas
Sophie E. Siskus 
Nada A. Sucevičh
Anthony Skurauskis ‘ z
Algerd Valinskas 
Stanley Zawaskas

FENGER
VValter II. Bačkų s 
Lillian M, Drąsi tęs 
Stella P. Druktenis. 
Sophie P. Gedmin 
Marjorie A. Goris 
Stanley Koyoliunas v 
Frances M. Kuchinskas 
Michael j. La&ųka •> 
Beatriče S. Louzęnsky 
Anthony Matulauskas 
Albina T. Mateisiš 
VValter I. Mikolaitis 
Albina H. Minkalis 
Paulina Muskiewicz 
Stanley Opuląkas 
John Rakiekas ' ■ i 
Adelle A. Samulionis 
Sophie Sereika 
Julia L. Shatkus ' ■ 
Charles A. Sluka 
Anna V. Sluzas 
John M. Smaldris 
Stella B. Stakčrias 
Robert R. .Strjrbis 
Alice J. Ustryski 
Adtienne Vitalis s. 
Nancy J. Yi/rkus < r 
L. D. Zabrocky 
Olga ^labes

KELLY
• f •

Sophie D. Arailis 
Richard J. Bagdon 
Frank C. Baltaskones 
Katherine M. Barisas 
Frances A. Butąvich 
Aloysius Evanauskas 
Anthony Evanauskas 
Charles Evanauskas 
Joseph J. Gaška 
Joanna Gedarninsky 
Bernice M. Gęstant 
Victoria V. Gibas 
Raymond J. Gorski, 
Stephan P. Grigoliuš

z
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Anna* A. Jablonskį
Chester Jands 
Hęlen E. Kaceviče 

^Charles J. Kaksta
Alexanjler V. Kalnes 
Eleonora D: Kairienske 
Estelle D. Kaminskas 
Helen A. Kasciuka's • } 
Adelipe M. Kasper 
Ėdward v^ąstėL 
Albert j/^Kay 
Myrtle:\:®^; Kąy ; . 
Bruno R.^ Kopochis 
John P."Rrauchunas 
George r Kęishep ^r. 
Alphonsę . Kubilius 
Annė Kuchta 
S. S. L. Lapinskas 
Stella E. Lauraitis 
Sophie. Lu’košius 
Frank G. Markūnas 
Jos. P. Martinaitis Sr. 
Leo W. Meškauskas 
Adeline T. Mickiewicz 
Frances J. Moskus 
Stella A., Norkus 
Thaddeus Ą, 5fealus 
Monica P. Pąulikonis 
Grace H. Peters 
Geraldine M. Petrick 
Adella Pukel 
Pearl A. Sherpetis 
Florian J. Simon 
Joseph J. Stankus 
A. L. Steponavičius 
Theopil T. Stipak 
Violet Stones 
Mary Strimaitis 
Aąuilirie Tebelskis 
įyėne M. Wilkas 
Mildred N. Yates

(Tęsinys rytoj) 
■J ■ • ■ . . ■ 1 ‘ •

, ' • ’ -'7;

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SPORTAS' , • __
RISIS McMILLEN SU 

INDUSU

Šiandien White Citję patal
poje risis išgarsėjęs Nango 
Singh su Jim McMihen. Abu 
yra pirmos rųšies ristikai ir, 
taip sakant, kandidatai į čem
pionus.

Šioms ristynėms priduodama 
labai daug reikšmės, kadangi 
laimėtojui bu‘s suteikta proga 
ristis su čempionu Marshall’u.

GRUBMYER VĖL SUSIKIBS 
SU KAY

Kitą trečiadienį, birželio 16 
d„ antrą kartą susikibs Grub- 
myer su Kay. Pirmą kartą 
grumtynės baigėsi nelaimin
gai: Kay buvo tiek skaudžiai 
sužeistas, jog jis turėjo pasi
duoti, nes jis nebegalėjo ilgiau 
laikytis.

Ristynės įvyks Rainbo Fron- 
ton svetainėje, Lawrence ir 
Broadway. 

/ , ■- ... T--

Kviečia kunigus 
kovon prieš nepado
rias parodas

Chicagos bažnyčių federaci
ja pakvietė 1,000 kunigų ko
von prieš nepadorias parodas 
saliunuose, teatruose ir kote
liuose. Jie yra raginami rašyti 
kiekvienas nuo savęs laiškus 
mayorui, reikalaujant tokias 
parodas ir bendrai gembleriavi- 
mus uždrausti. Laiškų tekstas 
pagamintas.

Iškritęs Per Langą 
Nusilaužė Abi 
Kojas

Sunkiai sužeistas Juozas 
Benikonis

Apskričio ligoninėje guli 
Juozas Benikonis, 49 metų lie
tuvis nuo<£256 S. Union avė. 
Pereitą savaitę jis iškrito iš 
trečio aukšto lango ir nusilaužė 
abi kojas. ' .

Ligonis guli apskričio ligoni
nės 3-čiame warde. Kaip nelai
mė įvyko, nežinia. Benikonis 
pasveiks. Jis dirba Common- 
wealth Edison elektros bendro
vei. —VBA.

Dvi jaunos lietuvai
tės niokosi šokių 
kolegijoje

Chicago Musical College šo
kių skyrių lanko dvi lietuvai
tės. Viena yra Eugenija Miš- 
čikaitė, kita Ryta Schultz, dai
nininkės ir visuomenės dar
buotojos Marijonos Schultz 
dukrelė.

Ji nors dar tik septynių me
tų mergaitė, bet jau* spėjo šo
kiais ir piano skambinimu pa
sižymėti. Gi Eugenija Mišči- 
kaitė yra buvusi Jaunosios Bi
rutės šokėja. Iš Andrejevo mo
kyklos. Ji dabar tęsia mokslą 
virš kalbamoje kolegijoje.

Rytoj Moterų Kliubo teatre, 
72 W. 11 gat. 3 vai. p.p. įvyks 
tos mokyklos recitale. šokių 
mokytoja Hortense Kitsch.

Zabelė.

Sumažėjo pašalpos 
ėmėjų skaičius

.    ■   4 >■—< ' •

Gegužės mėnesy pašalpos 
ėmėjų skaičius buvo padidėjęs 
penkiais tūkstančiais, iš kurių 
buvo 1790 įtokių, kurie buvo 
nuo darbo paleisti, 911 paleisti 
nuo WPA darbų ir 2,379 nete
kusių darbų dėl streiko bei šiaip 
kokių priežasčių.

Bet iš kitos pusės įvyko su
mažėjimas. Tokiu buvo 9,520 
Taip kad atskaičius naujai pri
sirašiusius, bendrai pašalpos 
ėmėjų skaičius sumažėjo 4,400.

f APDRAUDA * 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus x
APDRAUSTI^'

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

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

?PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

TRAUKIA MIESTĄ IR POLICIJĄ TEISMAN — Būrys sužeistų Republic Plieno dir
btuvės streikierių, kurie per C. I. O. užvedė bylas prieš miestą ir policiją už sker
dynes, gegužės 30. Jose aštuoni darbininkai prarado gyvybes, o apie 100 panešė 
lengvesnes arba sunkesnes žaizdas.. Sužeistieji ir užmuštųjų šeimynos reikalauja 
nuostolių atlyginimo.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ LIETUVOJE (gegužės 23).— Viršuj, kariuomenės šventės
ceremonijos Vytauto didžiojo universitete. Apačioj, “Maisto” bendrovės 10 kulkosvaidžių 
ir 230 šautuvų, kuriuos padovanojo kariuomenei. Dešinėj, Kauno “Audinių” bendrovės 
darbininkai. , * i.

PRISIEKDINA MUŠEIKAS — Youngstown, Ohio., 
. šerifas Ralph Ęlser prisiėgdina mušeikas, kuriuos vė
liau panaudojo prieš plieno streikierius. Youngstowne 
randasi Republic ir Jnland plieno dirbtuvės.

NAUJAS SPORTAS VAIKAMS — Jaunas berniukas de
i monstruoja naują sportą vaikams “ski-skooting,” — “rol- 

ler skating” ir “ski” kombinaciją. Vasarai atėjus, dabar 
daromi bandymai sportą įgyvendinti tarp Chicagos vaikų.

PIKIETININKAI ILSISI — C. I. O. plieno pikieti- 
ninkai Monroe, Mieli., ilsisi, laukdami savo eilės stovėti 
sargyboje prie Republic plieno dirbtuvės. Užvakar mu
šeikos sužeidė dvidešimts, laike bandymo įgabenti lie- 
jyklon streiklaužius.

TEBEIEŠKOMAS — India
nos ir Chicagos policija 
tebeieško James Dahlho- 
ver, garsaus piktadario, 
kuris su kelių sėbrų pagal
ba apiplėšė banką Good-
land, Indianoje ir nužudė 
policistą. Jis buk slapstosi 
Chicagoje. į J;

PAGROBĖ ŠEIMININKĘ — 
Anna Kuprianova, užveizda 
namų New Yorko turtuolės 
Alice McDonell Parsons, ku
rią nežinomi kidnaperiai 
pagrobė, kad gauti $25,000 
vaduotpinigių. Turtuolė bu
vo pagrobta veik iš po už- 
veizdos akių.

(Photo Copyright, News 
Syndicate Co., N. Y. Sent by 
Acme Telephoto).




