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Vokietija ateityje 
veiksianti viena

Hitleris atvirai prisipažįsta, kad Vokietis 
nori sukilėlių laimėjimo, nes tada Vokieti 

ja gautų iš Ispanijos žaliavų
BERLYNAS, birž. 28. — 

Diktatorius Hitleris kalbėda
mas Wurburg, Bavarijoj, pa
reiškė, kad Vokietija ateityje 
atsisakys kooperuoti su kito
mis valstybėmis “apgynime Vo
kietijos teisių ir interesų”, bet 
veiks nepriklausomai, viena 
pati.

Vokietiją taip nusispręsti 
privertė Anglijos ir Franci jos 
atsisakymas “išpildyti priža
dus” ir paremti Vokietiją, ka
da toji reikalavo nubausti lo- 
jalistų Ispaniją už tariamąjį 
torpedavimą Vokietijos krui- 
zerio Leipzig.
» Tas esą verčia Vokietiją abe
joti ir dėl vertės kitų interna- 

_ cionalinių prižadų ir užtikri
nimų.

Girdi, jis, Hitleris, iš pat 
pradžių stojęs už nepriklauso
mu veikimą, bet leidosi perkal- 

' bėti ’ padėjėjams atsidėti ant 
intemacionalirito .baudime, dėl 
kurio negalima buvo susitarti.

“Jus galite matjFTT ką fyes, 
vokiečiai, galime tikėtis, jei 
pavestume reicho likimą to
kioms įstaigoms ar tokioms su
tartims”, šaukė Hitleris. Bet, 
girdi, Vokietija gavo pamoką, 
kurios ji niekad neužmiršianti.

“Nuo dabar mes patys ru- 
zpinsimės šalies laisve, nepri
klausomybe ir saugumu ir pa
tys tai ginsime! Ir ačiū Dievui, 
mes šiandie esame užtektinai 
stiprus apginti saVe!” sakė 
Hitleris.

“Mes iš šio/incidento pada
rėme savo išvadas, kurios pa
lies visą ateitį. Politikų retoriš
ki triksai parlamentuose neįs
tengs mus suklaidinti ateityje. 
Nesilaikymas sutarties net to
kiame mažame dalyke bus 
mums pamoka niekad daugiau 
neatsidėti ant kitų, ypač daug 
svarbesniuose atistikimuose.”

Hitleris nori sukilėlių 
laimėjimo

Kitoj savo kalboj nacių par
tijos nariams, Hitleris aiškiai 
prisipažino, kad Vokietija trok
šta Ispanijos sukilėlių pergalės, 
nes tas prisidėtų prie išspren
dimo taip svarbaus Vokietijai 
žaliavų trukumo klausimo.

(Ispanija turi dideles ang
lies, geležies rudos ir gyvsi
dabrio kasyklas. O tų žaliavų

karnai — kaipo atlyginimą 
Vokietijos suteiktą s 
pagelbą).

Anglija vis dar tiki
LONDONAS, birž. 

Kuomet Paryžius ir 
yra susirūpinę dėl 
triukšmingų pareiškimų, nes 
jie veda ne prie taikos, bet prie 
Europos karo, tai Anglija vis 
dar 
kad 
cius 
bėti 
patruliavimui Ispanijos vande
nų, tikslu sulaikyti *• pristaty
mą ginklų ir kareivių kariau
jančioms Ispanijoje pusėms. 
Bet to visai nenori Vokietija ir 
Italija, kurios atvirai remia ir 
ginkluoja sukilėlius.

naciais
28. •

!Birželio-.fune 29 d., 1937
I zChicago, 111., Antradienis,

ŠVEDIJOS užsienių reikalų muiisferio •Sandlerio sutikimas Kauno stotyje. Pirmoje
e

TSB Photo
eiieje viduryje 

Lozoraitis.

pasitiki naciais ir mano, 
jai pasiseks geruoju na- 
suvaldyti ir juos perkal- 
priimti Anglijos planą

Sukilėliai stipirna 
savo linijas 
prie Madrido

MADRIDAS, birž. 28. — Su
kilėliai stiprina savo linijas 
prie Madrido ir į šiaurę nuo 
Guadalajara. Bet didesnio su
kilėlių ofensyvo prie Madrido 
nejaukiama bent iki jie paims 
Santander, Baskų krašte.

Amelia Earthart 
Australijoj

birž. 
kuri 
šian-

SYDNEY, Australijoj, 
28. — Amelia Earthart, 
skrenda apie visą pasaulį, 
die atskrido į čia iš Timor sa
los. Rytoj ji mano išskristi į 
Naująją Gvinėją, 1,550 mylių 
atstume ir, jei bus palankus 
oras, už keturių dienų pasiek
ti Jungt. Valstijas.

(Vėliausiomis žiniomis ji jau 
apleido Australiją ir skrenda į 
N. Gvinėją).

Moronas pasmaugė 
tris mažas mergaites

1"u1".1 ... -

Neišaiškinti laivai 
bombardavo Ispa
nijos pakraščius

“KOVA DAR TIK 
PRASIDĖJO”

Atgabeno 10,000 ara 
bų padėti suki

lėliams

Lietuvos Naujienos
Nušalo agurkai, bulvės 

ir pupelės
VILKAVIŠKIS. — Po didelių 

karščių, gegužės 30 d. paryčių 
buvo didoka šalna. Nuo jos nu
kentėjo agurkai, ankstyvosios 
bulvės ir pupelės. Tačiau ki
tiems augalams ir pasėliams ji 
nepakenkė. O kai kas sako, kad 
šalna buvusi net naudinga, nes 
sunaikino nemaža -pradėjusių 
soduose veistis kenkėjų.

I • ________________________

DIDELĖ AUDRA VILNIAUS 
KRAŠTE

VILNIUS. — Breslaujos aps
krityje šios savaitės pradžioje 
buvo labai didelė audra. Perkū
nija sudegino daug namų (ypač 
Slabadų valsčiuje), o ledai iška
pojo pasėlį. Ledai kai kur na
muose išdaužė langus. 10-tyje 
kaimų sunaikintas visas laukų 
pasėlis. Audra šiek tiek siekė ir 
Disnos apskritį, tačiau ten di
delių nuostolių nepadarė.

VALENCIA, birž. 28. — Dar 
neišaiškinti laivai bombardavo 
lojalistų Ispanijos pakraščius 
į šiaurę nuo Valencijos. •

Pirmosios žinios sakė, 
bombardavime dalyvavo. 
Vokietijos didesni ir du
žesni laivai ir kad paleistosios 
granatos buvo Vokietijos 1935 
m. gamybos.. ; <

Bet vėliau paskelbta, kad 
dviejų karo laivų, kupė bom
bardavo Sagunto, šviesos bu
vo užgesintos, o nukritusios panijų, o kompanijų skaitlines 
granatos 
bos. Iš 
puolimui 
kruizeris

Laivai
per valandą laiko ir paleido 
apie 50 šūvių. Sagunto, kur nu
krito 15 šovinių iš 2 ar 3 my
lių atstumo, nuostolių mažai 
padaryta.

kad 
du

ma-

Sako plieno darbininkų streiko 
vadai, nuginčydami kompa
nijų tvirtinimus apie sulau
žymą streiko.

YOUNGSTOWN, O., birž. 28.
— Į streiko paliestas Youngs- 
town apielinkės plieno liejyk
las sugryžę 15,500 iš jose dir
busių >20,000 darbininkų, sako karįuomępč puolimui lojalistų

LONDONAS, birž. 28. — Is
panijos lojalistų spaudos biu
ras paskelbė žinią iš Valenci- 
jos, kad į Ispaniją, padėti su
kilėliams, liko atvežta 10,000 
arabų kareivių, kurių daug yra 

jis Italijos Libya. Jie išlipo Ma- 
įlagoj, kur yra koncentruojama'

vals ti j os milici j a, ‘ kuri dabar 
saFgo atsidarančias liejyklas.

Bet streiko Mvadai tą griežtai 
nuginčija. Jie1 sako, kad mili
cija tas žinias paėmė iš kom-

laikomos Almerijos. .
. Tarp atgabentos kariuome

nes taipjau yra Italijos ir Vo
kietijos kareivių pulkai.

buvo Ispanijos gamy- 
to sprendžiama, kad 

vadovavo sukilėlių 
Canarias. >
apšaudo pakraščius

LON ANGELES, Gal., birž. 
28. — Trys mažos mergaitės, 
7, 8 ir 9 metų amžiaus, kurios 
prieš keturias dienas prapuolė 
iš Inglewood parko, šiandie

Vokietijai labai trūksta. Pirk- j’^s^os pasmaugtos Baldwin kal
ti jas užsieny Vokietija netu
ri pinigų. Hitleris tikisi gauti 
tų žaliavų iš Ispanijos neirio*-

nų dauboj.*
Surado jas boiskotai, kurie 

prisidėjo prie mergaičių ieško
jimo, joms negryštant namo.

Spųjama, kad jas nužudė 
kokis moronas, kuris jas iš vy
liojo iš parko. Ieškomas buvęs 

iri {jurininkas Strong, 42 m.m
Chicagai ir apielinkei fede« 

t alio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauja:

Nepastovus; nedidelė per
maina temperatūroje.

•Vakar 2 Vial. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 80°

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:29.

4 Žuvo važiuodami i 
sutuoktuves

WA, Wis„ birž. 28.— 
žmonės liko užmušti

MAJ 
Keturi 
susidūrus automobiliams. Abu 
automobiliai važiavo į sutuok
tuves.

, r

Rusija sušaudė dar
37 “kenkėjus”

RYGA, birž. 28. ~ Gautomis 
iš Maskvos žiniomis, dar 37 
“kenkėjai” ir “sabotažninkai” 
liko sušaudyti arti Chabarovs- 
ko, Siberijos.

reikia sumažinti per pusę.
“Mes dar tik pradėjome ko

vą”, sako streiko vadai ir nu
rodo, kad Clevelando, Chicagos 
ir kitose apielinkėse streikas 
tebesitęsia visu smarkuniu, ir 
kompanijos neįstengė jį sulau
žyti. Youngstovvn apielinkėj 
pasisekė atidaryti liejyklas tik 
todėl, kad valstijos milicija ta
po paversta kompanijų policija 
ir Buvo panaudota laužymui 
streiko.

Darbo sekretorės padėjėjas 
McGrady, kuris dar buvo pasi
likęs Clevelande ieškodamas 
progų sutaikinti, streiką, irgi 
gryšta į Washingtoną, išnykus 
vilčiai fedefalinei valdžiai su
taikinti streiką.

Suimtas trijų žmonių 
užmušėjas

13 žuvo parako 
eksplozijoj

RAWALPINDI, Indijoj, birž. 
28. — 13 darbininkų liko už
mušta ir trys sunkiai 
ti parako eksplozijoj 
geležinkelio stoty.

suzeis- 
Taxila

Radek paliuosuotas?

j

Šaukia Chicagos po 
licijos viršininkus 

pasiaiškinti
WASHINGTON, birž. 28. 

La Fallette civilių laisvių

PARYŽŽIUS, birž., 28. — 
Laikraštis Soir paduoda žinią 
iš Rygos, kad garsus bolševi
kų žurnalistąą Kari Radek, ku
ris buUo įkalintas kaipo troc- 
kininkas, dabar likęs paliuo
suotas. Pasigailėjimas jam liko 
suteiktas dėlto, kad jis išdavė 
tuos aštuonis generolus, ku
riuos nesenai sušaudyta. Jis 
savo liudijimu t&ipjau prisidė
jo prie pasmerkimo mirčiai ir 
sušaudymo Kaifaenevo, Zinov- 
jevo ir kitų žymių bolševikų. 
Nors jis 
visokių 
gavo tik

pats prisipažino • vpriė 
/‘sąmokslų”, '_____
kalėjimą.

tečiaus

ko
mitetas, kuris tiria South Chi
cagoje geg. 30 d. įvykusias 
streikierių skerdynes, laike kū- 
rių liko nušauta 11 streikieri.ų 
ir arti 100 sužeista, pašaukė 
pasiaiškinti Chicagos policijos 
viršininką. Allman ir kitus po
licijos viršininkds, kurie ką 
nors bendra turėjo su tomis 
skerdynėmis. \

Atvyksta liudyti ir /tauriai

NEW YORK, birž. 28. — 
Skulptorius Robert Irwin, ku
ris Velykų naktį nužudė artis
tų modelį Veronica (Ronnie) 
Gedeon, jos motiną Mary Ge- 
deon ir jų įnamį Frank feyrn.es 
ir nuto to laiko buvo stropiai 
ieškomas visoje šalyje, pats 
pasidavė policijai Chicagoje ir 
prisipažino prie žmogžudysčių. 
Jis sakosi norėjęs nužudyti tik 
Verbnikos seserį Mrs. Ethel 
Kudner, kurią jis labai mylėjęs 
ir kartu neapkentęs. Bet pasi
painioję jos s^suo, motina ir 
įnamis, tad e ir krito žmog
žudžio aukomis. Ethel gi nesu
laukęs ir ji išliko gyva.

Užmušėjas Robert Irwin li
ko skubiai iš Chicagos lėktu
vu atgabentas į New Yorką, 
kur bus atiduotas teismui. Jis 
dar būdamas Chicagoje pasi
samdė garsųjį advokatą Sam 
Leibovvitz ir davė suprasti/kad 
jis ginsis beprotybe, nes jis ir 
pirmiau yra buvęs beprotna-

streikierių
Taipjau bus pagamintos 

“slow motion” skerdynių fjl- 
mos, kad visi veiksniai, butų 
geriau matomi.

Jei bus aiškiai įrodytą poli?' 
ei jos kaltė, tai' komitetas gal
būt pasiūlys senatui rezoliuci
ją, formaliai apkaltinančią 
liciją už tas skerdynes.

Pogromai Lenkijoje
♦VARŠAVA, , birž. 28. — žy

dų, pogromai šiandie ištiko tri
juose Lenkijos miestuose, žy
dų sankrovų iškabos liko išde
gutuotos ir langai 50 žydų na
mų tapo išdaužyti Wolomin 
miestė. Vienas žydas liko sun
kiai sužeistas. Miestuose Mysz- 
kow ir Zarkt žydai liko išva
ryti iš prekyviečių.
;■ . / ' . ■ 7 A -V-;, y ' ;

PARYŽIUS, birž. 28
ryžiais sankrovininkai grūmo
ja uždaryti 
protestui prieš įvedimą 40 
darbo savaites. Hoteliai ir 
vinčs irgi užsidarinėja.

Pa-

po

_ . . ■ t ' ■ ; ♦ . : , t ’ • • •*< : 1 • ’ •' \ 'r
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Nubaudė už slaptą 
mokymą lenkiškai
UKMERGL.. — • šiomis die

nomis Ukmergės apskr. virši
ninkas nubaudė 125 lt. Apolo
niją Stankevičiūtę už tai, kad 
Pabaisko valsčiuje slaptai mo
kė lenkiškai vietos gyventojų 
vaikus. Vaikų tėvus Anta
ną Markauską, Bronių Kru
kauską, Igną Vaitkevičių ir 
Petrą Kučinską, gyv. Vink- 
niškių km., Pabaisko valsč., 
Ukmergės apskr. — nubaudė 
po 35 lt.

UŽSAKĖ 8 NAUJUS VAGO
NUS GELEŽINKELIAMS

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Geležinkelių Valdyba suda
rė sutartį su viena Vokietijos 
firma keturiems I—II—III kla
sės vagonams pristatyti už 693,- 
638 lt. Taip pat sudaryta sutar
tis su kita Vokietijos firma ke
turiems prikabinamiems prie 
a'u'to.matrisų vagonams pristaty
ti pj lt:4 Taigi išv viso 
sudarytos sutartys naujiems 8 
vagonams musų geležinkeliams 
pristatyti. Visi 8 vagonai kai
nuos 1,152,326 lt.

Prigėrė agronomas 
Sadauskas ‘

ALYTUS. — Gegužės 27 H. 
apie 18 vai. Varėnos ežere 
prigėrė jaunas, neseniai bai
gęs Lietuvos žemės Ūkio a- 
kademiją, agronomas Antanas 
Sadauskas. Velionis buvo pa
skirtas praktikai Alytaus ap- 
skrit., Varėnos bandymo ūky 
ir savo praktiką jau beveik 
baigė. Pranešama, kad agron. 
Sadauskas paskendęs ežere 
maudydamas arklius, kurie 
susinarplioję vadelėse, į kurias 
įnarpliojo ir jį.

73 žmonės žuvo nelai
mėse su automo

biliais

Kiek reicho piliečiai i 
Lietuvą, gali Įsivežti 

pinigų ’
KAUNAS. —. šiomis dieno- 

rhife buvo susitarta su Vokie
tija dėl Vokietijosk piliečių, no
rinčių vykti j Lietuvos vasar
vietes. Pagal tą susitarimą, 
vykstą į Lietuvos vasarvietes 
Vokietijos piliečiai turės teisę 
iš Vokietijos išsivežti kas mė
nesį iki 200 RM čekį litais. 
Taip pat susitarta, kad tokią 
sumą leidžiama išleisti gyve
nant bet kurioje vasarvietėje.

CHICAGO. — Gautomis iš 
22 valstijų žiniomis, pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį nelai
mėse su automobiliais tose val
stijose žuvo viso 73 žmonės.

Californijoj žuvo 9 žmonės, 
Illinois — 8, o Oaklahomoj — 
6.

3 žuvo lėktuvams 
susidūrus

HAMBURG, Vokietijoj, birž. 
28. — Besivartydami ore susi
dūrė trys civiliai lėktuvai. Ne
laimėj žuvo trys lagūnai.

Prigėrė 3 kunigai

ATKASĖ SENĄ MŪRĄ

VILNIUS. — Šiomis dienomis 
kanalizacijos darbus bedirbant 
Universiteto gatvėje, apie po 
pusantro metro žemės, sluoks
niu buvo atkastos senovės mū
rinių namų liekanos. Tai grei
čiausiai bus lietuvių sostinės 
įkūrėjo, Gedimino rūmų lieka
nos*. Be to, prie. šv. Jono gat
vės taip pat buvo atkastas mū
ras tunelio, kuris po žeme ėjo 
iš įvairių miesto dalių į Gedi
mino pilies kalną.

Bekasinėdami gatves darbi
ninkai labai dažnai randa bran
gios lietuviams arcĮieologinės 
medžiagos, o ypač senovinių 
pinigų. Daug senienų randama 
dar iš akmens amžiaus.

WINONA, Minn., birž. 28.— 
Trys žuvavę Mississippi upėj 
metodistų kunigai prigėrė. Jų 
lavonai jau4 išgriebti.

PEORIA, III., birž. 28. — Du 
1 broliai Melvin iš Limestone, 
prigėrė besimaudydami upely 
Peoria priemiesty. Trečias bro
lis bandė skęstančius gelbėti, 
bet buvo jų įtrauktas. Betgi 
jam pasisekė išsigelbėti.

PEORIA, II., birž. 28. — Su- 
perior anglių kasykloj nukri
tęs akmuo užmušė Louis Na- 
gy, 42 m.

savo sankrovas 
vai. 
ka-

LONDONAS, birž. 28. — 4 
žmonės liko užmušti ir 12 su
žeista, traukiniui atsimušus 
į užtvarą gale geležinkelio ša
kos.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

Pradedant sū IJEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
Tedaryta.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

SS ------------

feyrn.es


Civiline Metrikacija
kAtfiifcitoš, Čhicagd, iii.
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P WI
KOSTO ENCIKIA

. ,(tylu8£ apęciųlaųs įtorespoųdento Lietuvoje)
TV?-----------* * . . r r

D^b.ar KiėtuyDje Mengėąi paj^ntj pavo globon,
wetoteijp ųčte ^vtey 4ie-1---------- * /**.•. . .
nos klausimų. Apie civilinę 
metrikacijų Lietuvos žmonės' 
kalba, ginčijasi ir po .U.upjaU 
laikraščiai rašo. Jeigu dabar 
:UqUiVQįe ^ųt įęfev# spaudų ir 
visi gąj.ėjtų Jųįsyęj ųpje metri
kacijų pasisakyti, tai tuo klau
simų strąipsnių bei rašinių 
butų pil^i ląįkrųščįęj. Taip! 
tųi įau yru prjbrep^ęs jpet^i- 
kacijos klausimas. Daug jau 
yra Lietuvoje žmonių, kurie 
laukia civilinės metrikacijųs 
jau yra po 10-15 metų nekrik- sckįnių, 
šlytų vaikų, kuriems tėvai 
laukia civilinės -metrikacijos; 
yra šimtai be šliubo gyvenan
čių porų, kurios laukia civili
nių jungtuvių. D jeigu neger
tų numirusių žmonių liūnai, 
tai tuksiančiai grabų butų vi
sur pasieniais pristatytų, Jau
kiančių civilinių laį<jĮę(tuyių, 
kur be kunigo, be tų šiintų li
tų, patys žmonės gagėtų numi
rusius palaidoti. Bet 
RuDlgų apsvaiginta 
metrikacijos įvedimų 
lėdama yilkina įr 
žmonės skęsta

Kraupuut jpdytų. uut ply.toęj 
išauga' puikus architektūros pa-1 
statai. “Lietuviškos Enciklope
dijos” sųsiuvinis po sąsiuvinio' 
rikiuojant susidaro st^rnįjųs Ato-‘ 
maj tęs reikšmingos; kultūros' 
plytos, kuriomis statomas didy- 
sįs it^ų^ės ig^ės įpų-'
osiĮiųik&s- iPeptarį

jper AV ^.ųą:
iĮ^ėjjima?, ’ feų-i 

jgųdj pasi^žiaųgftį įtik įre- 
.Ssu sayp bendr.ądar- 

įbįftįs $r įįeidėj^is^ b»ejt ir yįą.o^ 
spų^ųįlįę -vįsų (Ptečiojį:
y^ų^e^ė.

tei AMte tt|T.ęči.ųį.ų' 

jįę^, Ęepkii ite<, itesėitji s,ų»-'

Ar O.ėįo ‘•S^ųįųsi 

(teėltj fdųrbų iki gte OtoJ 
^siAuipitį, te ‘‘‘te^yįkkpsipsi

; korą^vi ^ei^ėjui Msiėįp ,-r- ;spąu-: 
,dų, O&s, r^e^įtįOiTiių ,Uitįlygųiii- į 
j?iųs, kQW«wi, ųteĮpį.šįtjK’aci-l 

plauktų pinigėliui į jų kišcųė-',į-Q3.? flekteOS D* tate. $teQS 
1’---•' 1— 967,000 litų arba beveik vi-'

sra's apskritas milijonas. Tokiu

W fląąnė, .$u kaip de
dama, bed-ieviad-bedieviais ir 
fiks, taip ir pasimirs. O mote-* 
rys» Jeigu jo$ bus kunigams 
palankios, tai jiems palankaus 
ij* vąįkps įįąj^kljes. Dęjiar ir] 
vyrąs trąujkįą į tajp vadinamų
savo “apaštalavimo darbų”, į 
sąvo bučių.

•Suvainiškyje, (Rokiškio ap
skrity), o gal įr’jjtur, po visųj 
pamaldų, kunigas uždavė po 3| 
sveikam arijas sukalbėti už eu-Į 
charistinio vyrų kingreso pasi-j

drų.$esni’\
Lietuvos kunigai gerai žino,; 

kad dabar lietuviams sunki] 
materialinė .padėtis, kad viso-] 
k joms pramogoms .pinigų n,ėra,i 
,tąi duoda šitokius pų-tmimus:

“Pąąėti vĮr'sąus po 5 svarus 
linų—sėmenų, iš kurių rudenį,j 
ikaj linui užąug^ sugrįš tie pi-! 
nigai, kuriuos dabar išleis va-į 
žinodami į eucharistinį vyrų 
kongresų Panevėžyje.”

Pirpa, dirbą kunigėliai, kąd; 
ų.eiškpiktų avinėliai! Kad yis!

' t v*'- \ ■

lbų<įų ^yęt. 1EDciįlQpedi- 
jos “fondas iei^ėjįi ,a|t.siejo'

REPUOS TOMAI’ “ i apie *2^0 bitų, .^uorgajuzuoti to
kį. kapitalų, reikia sugebėjimo, 
tyarkytį ^a^^vąujta jr itįęsjėŲ ’ 
kį sudėtį^ darbą,
^ks yrą J^cJ.kįop^iįįog Jeidi-1 
mus. Kųįbąnt apie *5Liet. En- 
ciidopecįijps” lėkimo mąUrįąJi-’ 
nę pusę, reikia hepainiršti ir to 

tad tadčįąs ,šį' 
yyįk<9 ‘tįik ĄW..
iyą ir WV^ąiis,, K© ĮPą^ą- 

.4 fįųosiftės įpąrą- 
Tuo įtą<W įWių 

rąs
pedjiįos '“iŲąįtyiijx>.s iIįbųyers^cįj.Q8 
•yąr^Qa>v yįęšp,uis

jpjųį^S . jš įOk^itx>.
K^ibąh^ •tesejjL-

jtnų ; w^Mi
•‘•tįeį ^(įąk4“!

--------------- --------------------• . '-..y.-

bpv.ų ir plieka didžiausia 
iręį'akcjjps sunkenybę. Tik pa- 
ąkutiąiąis laikais ąuorgąuizavus 
tekstų vį. Ęv bendradarbių 
kadrų, ' žymiai pagerėję ir li- 
,tųaiųstiį;9s medžiagas paruo
šimas, jnors visiško (tobulumo 
dar nepasiektą, todėl ir enci
klopedijoje kartais pasitaiko 
vienas kitas praleidimas.

Visuose penkiuose tomuose, 
kurie apima nuo “a” iki “d” 
-- tete”) —

įte išąifeita ąpįe 40,- 
iOO.O biikųsiepi apie 1Q
įto^ ^py#^ąį pąįr.eMąųs dar 
•ą^pie mąL.ų 4arbo. Toksųi laiko, 
(tirpąs Mgi jųejtjUįT^ gurdinti, 
&ę$ iU^s <tąųit.QSt, v,d.Wg pa- 
j^ęspės, ;ąąy^s .^cįklopedijas 
ieido .dw įigiąų.

Tsb

iii ilifbaiirt

Mirs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy’ 

and Midwife J 
6630 *So. Western' 
Avė., 2nd fioor

Heiulęck #2$2 ( 
Patarnaują prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse,, 
duodu massage 
eleetrie tyeal- 
ment ir magnę- 1 
tie blankets ir 4?t.' 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Antradienis, birž. 29, 1937

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 5—S 
Seredomis ir jae«Rl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califomia Avenųe

Telefonas Republic 7868* 
.....  -•—■-■■■   -------- —-—r—

Ofiso Tei. Boulevard

Ofis
Re

su

i 
S

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 
o valandos nuo 1-3 nuo^:30^8:8fl

Nedėliomis pagal sutartį
z. 49JL0 SO. M1CH1G4N BLVD.

Tel. K«nwood 5107

Lietuvos 
valdžią 

kiek ga- 
Lietuvos 

nesusiprati
muose, pykčiuose su kunigais 
ir kasdien tarp Lietuvos kuni
gines bažnyčios ir liaudies, au
ga ir didėja praraja, kuri nė 
jokiu tiltu nebus galima pe
reiti. Anksčiau ar valiau, o 
civilinė metrikacija Lietuvoje 
bus įvestą, nes pąts gyveni
mas prie to prives. t

Lietuvos kleras — kunigai, 
tai gerai jaučia, nes visi kas
dieninio gyvenimo apsireiš
kimai aiškiai rodo, kad civili
nė metrikacija artinasi, kad 
jau už durų. Tad visas savo 
jėgas ištempė, kad tų įsisiū
bavusių pfetrikacijos bangQ 
sulaikyti. Jie savo raštuose 
“moksliškai” stengiasi įrodinė
ti cįv. ipetrikacijOs žalingu-

, mų.’ Jie safc#Uo$£
si keiRia ciyjlįnę metrikącijų 
ir pragaran smerkia visus jos 
šalipinkus... Kur pekeiks, kajd 
civilinė mėtrikacija gerokai 
apšlųostys kupjgams nosis — 
atimę žymių dalį už dvasiškus 
patarnavimus pelno. Panevė
žyje kunigai net maldų pra
mane ir įsakė visiems savo 
“vierniems” jų kalbėti.

MALDA už išlaikymų mote
rystės šventumo (kalbama vi
sose Paneyėžio vyskupijos 
bažnyčiose po gegužinių ir 
birželinių pamaldų).

yįešpątię Jęzųų, kurs pa-: 
gonįų pažemintų moterystę 
pakėlei sąJ<rąpjepiu, neleisk, 
kad toji Šventą tarp vyro ir 
mptęrs sųįunga žmonių bptų 
paversta paprasta, lengvąi su- 
ųrdomą su.t^rtiipi.

Brangiausias Aįpirkėjau, di
dis nękąĘų kudįkįų pjyįėtor 
jau, pasigaįlpfk yaįk.elįų, Ru- 
riemą ęįyįlinė pjpjteryalė atlipa 
bendrų tėvo ir motinos globų, 
taip labai reikalingų, priąųgan- 
čiai^kartai auklėti.

Mįdimąsis Išgąpyiojąų, įprs< 
dėl išrinktosios tautos ateities 
graudžias ašaras liejai, saugok 
mažų musų tautų nuo civili
nės moterystės, nes ji retina 
žmonių eiles, patenkindąm.a 
žemiems jų geiduliams.

Gerasis Mokytojau! Ap
šviesk musų protų, stiprink 
musų valių, kad ^įųes nenu . 
kryptume nuo kilnaus Tąvo 
mokslo, nejdrįstumėm ardytį 
moterystės šventumo, pavers-^ 
darniųjų civilinėmis jungtųvė-j 
mis. * .

Karaliau Kristau! Mes nori
me, mes žadąnųe vįękų daryti, 
kad amžinos Tavo Evangelijos, 
įstatymas, kurs tvarko katati-^ 
kiškų moterystę, šventai butų , 
laikomas, kursai gyveni ir ka
raliauji per amžių amžius. 
Amen. • ,

Na, kų jus pasakysite? Dar
buojasi Lietuvos kunigėliai!...

Seniau Lietuvos kunigai tik ' 
davatkas perėjo, tik moteris

liūs!
—Pranės Brolis.c « ■ . « , .

yyr. 4^- 
Pir<9^

Ę.e<ląįkęijP3 \Yisą,dą

mųosįus tomus spąucįąi įr^ę- 
šiąiiit. N^ųr'iUit pd rąpta jau t 

yra' išmėtytą pe ^ėyyp.ė0, j 
r po yįę^te

Iteyįų .gyyepąfžą' gyyeptą, i 
lituanistikoj j$£$žįągQę rįnįa-

■ Pasiteiraukite pirma pas mumis 
I atnaujindami arba’ jperkant nau

jus Insurance
J INFORMACIJOS DYKAI.
I CHICAGO R- P. FtNA^CE' CO.
| 10$01 JEd^r:99ke Avė,, (Chicago

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1310• **

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St
Jskyrus seredomis ir aubatomis.

T"

k®

CHANE
OML COMPANY

L<mg Avė.
M- Kęp^lk 1

ROCAĘ.ONTĄS Mine Rųų ?7.40
XącWAąd)#  ................ tO.nąs
.ŠM^i^NSNĖS $7.15

'To.n^s .

į a,i.Wi, i.,.., , n»nnni«,
žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT
S^os . I SAVAITĘ* I

DR. O’CONNELL ~

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS AD VOKAI ĄS

Telephone: Boulevard 2800 .
SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell Lt.
Telephone: Republic 9728 (

4631
i

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLANp AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vtk. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namą Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowg Avė. • Tel. Yards 251,0

i G !

n; * \

NUOLAIDOS
Ant Ęlcktrįkinės ledąunės, Pąrlor Seto, Bedrąoin Seto ir 

.GASĮNIO PĘ.ČIĄUŠ.

If

Šitas gražus pąflor ąeta,s tiktai $52.50 if dar graži 
LEMPA DYKAI.

*==

t

į
< •

Al

filįi

135 SO. STATE ST
*. • . : • i

lrov»
i8<7 MUwaukeeAv. 6204 S. Halsted Št. 
4»W Irvin* E«r]k 3234 Madison St 
ĮlVite. TILL >' •— CLOSED SUNPĄT

»—u.    , —«■--------—.—5---------------------------------------------  
r—i

- --1 1 ',hi1 - l

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
laįdojimo-jstaiga

JohnF. Eudeikis
ĘAIDOTU VIŲ DIREKTORIUS

ambulance
. , ::'';wXrnavimas- "■

Visi Telefonai ¥ARDS1711-1742 4605t67„ So., Hermitagę Avė. 
4447 SOuth Fairfipld Avenue 

^Tei. LAi-AYET'rft' 0727 '

I r i _ Lįd * koplyčios visose 
JL—r JriiLC-A- -L Chieagos dalyse

H A7O Z

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Vai. 9 rytę *k« b vai. vakarp 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. yie.ta: 67;33 Crąpd.on Aye.ųue
'Namų Tel.- — Hy<R Park 3395

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. ĘEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUR 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija 

8939 SOUTH CLAREMONT AYE. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

10 metų garantuotas re
frižeratorius už $99.50. 
Niel^o nereiškia įmokėti. 
Skalbiamos masinos, 
Thor, Maytag, Apex po

$39.50

$19.95 Hoover 
garantuotas per
Co., ir. Bųdrikų. Po 50£ 
į savaitę. Kiti Elektriki- 
niaį dulkių valytojai po

$9.75

special 
Hoover

Budrikas šiuoųii praneša, kad- jis uždarė vienų savo 
krautuvę, ir kad toj vietdj dabar atsidarė kitą rąjca.ųdų 
krautuvė. S ii ta rakandų krautuve Budrikas neturi ni£ko 
bendra.

Rakandai, Badios, Refrigeratoriai — viskas rąndasi 
Budriko vienoj didžiulėje krautuvėje.

Jos. F.Budrik,lnc.
3417-21 So. Maisteli Street

Telefonas BOULEVARP 7010.
Budriko programai: Np,dėlioję WCFD~—970 Kil, ųuo 7:30 iki 8 vąk. 
Panedėliais jy Pėdnyčiomis WĄAĘ—Q20 Ril., kaip 5:00 vai,, vakare. 
Ketyej-gaįs WUFC — I42O Kil., kapi 7 vąląnda.

AKIU SPECIALISTAIw

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

jęsti priėžastimi galvos skaudėjimo,' 
svaigimo, .akių; aptemimo, nenvuotur 
mo, skaudamą akių karštį,, atitaiso' 

f runiparegystę ‘ii* toliiegystę’. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-, 
rimuose egzaminavimas daromas su i 
elektra, parodančia mažiausias klai- Į 
das. Specialė a.tyda atkreipiama i 
mokyklos -vaikus. Kreivos ak^s ati- 
i,aisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį. i 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaip.os pigiau kaip pipma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589,

Phone Boulevard 7042

DR. C Z. VEZEI/IS
DENTISTAS

46 *5 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J, Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

y ai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
jki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENU1JA

4300 So. Fairfield Avė.
• ' Tel. Lafayette .8016

il?kAAr*__
Ttl. Boulevard $944 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
.ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CfHCAGO, ILL.

Klausykite musų Liet.uvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. .vakaro iš WiH.F.C. stoties (1420 K.)-—Pranešėjas P. šaltimieras.

,1 imi III m 9 ■l|.|įlj,įilį|lt!|IR|l|l I liriplfĮ.I.II)      I ■,!!! . ................................................ 1.1.
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Laidotuvių Direktoriai
• nabial

Cicero C*
r ' . > .-•

Lietuvių 
Laidotavių I 
Direktorių 
Asociacijos

Ambuląnce 
Patarnavi- i 
mas Dieną 
ir Naktį

TPBIJME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

T-M.'." ■----------------------- —------- ---------------  ' ~ ~

MAŽEIKA' Yards 1139
3319 Ęilų.ąnięa Avenue Phone Yards 1138
——7 -r

J.LIULEVIČIITS
1.318 So. ęąlifornia Avenue. Phone Lafayette 3572

V ' " ? '.A, MASALSKIS ' '
3307 Ljtuanięa Avenue Phone Ęoulevard 4139

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

. * P. J. RIDIKAS . ■
So. ą.ąjęted Street Boulevard 4089

i.1".    1 - S1....'‘-r1.;--. ------- -?—rr --------- ;------------? 

L J. SOLP Phone Boul. 5203
1646 West 4.6th $įrpet Phone Ęoulevard 5566

____ i   - -y- -» :___________ - - - - - — '   '  : 2   ..

• S. M. SKUBĄS
718 West 18tį Street ' Phope Mpnroe 33/7

Tel. Pūliniai! 5703

LACHAWTCZ IR SUNŲS
2314 Wcęt 23rd Place
SKYRIUS 42-44 £Ast •108th Str.eęt

'ky'-jųbHPAS'-EUbElklS IR TĖVAS
4704 Wėstern Avė. 1 Phone Virginia 0883

Ph.ane Cąnal 2515
Tel. Pullpian 1270

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Prjtaiko Akinius 

kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė
• 756 Wesl 35tfc Street

kampa? fląls.ted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI l.K DEInTLSTA.I 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTJSTĄS

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

Seredoj pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
West Tow,n State Bank Bldg. 

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

Tel. Seėley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYPYTOJAS |R CHmbRGAS 
vąiandps fiuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedelionris nuo 10 iki 12 
8343 South Hafetęd $L

Tę.l, Ro ule y ar d 1401

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Midligaik Avė.

ROSEI.AND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAn 1193-8277

, ' V f-■■•y - ■■ ■ ■ ,. ■ Mi- ..

———     ■ - —r—f—r** a-,'.-w—- ■' '

Dr, C. J. Svėjiciskaf
PĘNTLSTAS

OFISO VALANDOS; 10 v. r. iki v 
va J. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFTELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avehue
Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus ęeredą. Sekiyiad. susitarus.

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tei. Melrose Park 660 • , 

Res. 449° -K 3rd Av£., Maywood A v.
Phone Mąywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviais žinomas per 81 

metus kaipo pagyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

\Uy.do staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jaųsius metodus X-Ray jr kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pįetų ir 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vąkaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

•Superior 9J54 ąr Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nub 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai- 
vakjaro. Nerišliomis nuo 10 ikh 12 
valandai dieną. . i r <

: ; Phone M1DWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nųtį 10 iki 12 dieną, 2 iki 3

7

Ofiso valandos:
r 7 3 Po PRtą

ki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Od 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

“The Law-and-Order Boys” 
Too Long a Vacation 
Mr. Morgan’s Morais

“The Law-and-Order Boys 
law-and-order boys of 

A. Knaggs, mayor of
The 

Daniel 
Monroe, have a’Jain brought 
Michiganį into the spot-light 
as the commonwealth where 
“vigilantes” take it upon them- 
selves to enforce their own pri- 
vate brand of shotgun law and 
order against any person whom 
they happen to dislike. About 
a year ago the hooded terror 
of the Black Legion claimed 
to be above the cou*rts and the 
constitution, claimed to hold a 
sacred corhmission from on 
high to enforce the Legion’s 
edicts. So the Legion kidnapped, 
flogged, and even murdered 
those who refused to do its 
biddings.

Mayor Knaggs, choreboy of 
the Newton Steel company, 
showed bis true regard for the 
constitutional rights of free 
speec.h and free assembly by 
having his vigilantes beat up, 
then chase out of Monroe a ne
gro C. L O. organizer. To top 
it off, Knaggs’ police “grabbed” 
the negro’s car. The colored 
man’s only offense was that he 
had dared to do what is per- 
fectly lawful under the Wagner 
Labor act—to organize Ameri
can workers.

Local Hitlers likę Knaggs, 
by their utter disregard for 
such fundamentai rights as 
free speech and free. assembly, 
poke the fires of class hatred, 
break down respect for lawful 
processes, and thus help de- 
stroy democracy. Such despots, 
while doing lip-service . to „ A- 
merica’s tradftidnš of’ hh ’&lbal 
chance for everybody, are stri- 
ving to bring to our country 
the darkness 
cism.

When our 
Knaggs spit
statė and federal atfthorities 
should step in to insure to A- 
mericans their constitutional 
rights. Unless this is done, our 
most fundamentai rights will be 
ruthlessly trampled under ' the 
feet of such local Hitlers.

“ČEMPIONAI” — Stella 
Wiįlins iš New Yorko, grei
čiausia stenografistė tarp' 
moterų, ir Albert Tangora, 
taipgi iš New Yorko, iš vy
rų greičiausia operuojąs 
rašomųjų mašinėlę. Jie da
lyvauja stenografijos kon
kurse, Chicagos Internatio
nal Commerčial school.

most teachers in this country, 
many of Chicago’s makers of 
tomorrow’s citizens have a low- 
er morale than during the 
black days of the depression. 
Yet the 
months 
sake of

teachers favor a 
school year for 
Chicago’s boys

ten 
the 
and

over
now
the

Parents do not rejoice 
the summer vacation. For 
the youngstėrs, whom 
schools cared for during a good
part of the day, are on their 
parent’s hands from morning 
until night. Boys and girls ei- 
ther sėt parents’ nerves on edge 
with noise and screaming, dis- 
turb all order in the home, or 
by playing on traffic-crowded 
streets and going to the Lake, 
bring fear and worry to par- 
ental faces.

So, for parents, for teachers, 
and for children Chicago needs 
a

financing, ~with which Mr. Mor
gan is not unacquinted, comet 
periously near to stealing. A- 
gaih, why is mųrder such a ter- 
rible crime? Because the killer 
sakes from another his most 
valuable possession—his life. 
So with most offenses as with 
stealing and murder—morals 
really makes them crimes.

Evidently, J. P. Morgan has 
abpu'u as poorly a developed 
moral sense as had his father, 
i’ounder of the Morgan fortune. 
Morgan senior, according to 
Gustavus Myers’ HISTORY 
OF GREAT AMERICAN FOR- 
PUNES, showed his lack of 
patriotism during the Civ‘ll 
War by hiring a substitute for 
the Union army. Then the el- 
der Morgan, so Myers telis us, 
bought condemned rifles from 
the federal government for 
approximately$2.50 each and 
turned around and šold them to 
the federal *armies for about ten 
times that much. When the 
quartermaster refused to pay 
such a price for weapons on 
the grounds that wl|en fired 
they exploded and blew off the 
hands of the sbldiers, the el- 
der Morgan suėd and collected.

* , ‘ ’■

Nursed tfpon such trickery, 
J. P. Morgan naturally justi- 
fies tax avoidance. For with 

(him, anything that brings in 
“big money” is right. What 
does he care if the taxes he 
escapes mušt be paid by the 
person with barely enough to 
live on, or even by the poor, 
jobless man on relief?

For Mr. Morgan seems to 
‘recognize only one kind of mor
als—the morals of the wolf: 
Grab all you can, Keep all you 
jrab!

ATTENTION!
CONTRACTORS!

HOME OWNERS!
'LUMBER USERS! ,/jOi

Mes turim is
' »

©•g 1 j © v v ®sikelt is stos

- - 2,000,000 FEET
- OF FINEST LUMBER

PLY^OOD, PLASTER BOARD, '
- ROOFING, DDORS & PLUMBlHG j

Kreipkit dėmesį į šį MILŽINIŠKĄ STARĄ ir IŠPARDAVIMA geriau
sios kokybės Statybąi Materiolo, kokį galima gauti. Net jei nevar
tosi! ši materiolą šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit į reguliares kainas apačioj — po 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!
Tongued and Groved 

1x6 LENTOS
Naujas, švarus stakas. Geltonoji 
pušis dėl sheating, po-padlagio, 
stogo lentų ir tvorų '

100 Pėdų $2.70
Reguliarė
$42.00 Vertė <

Už 1,000 Lentų Pėdų ;

Puikiausios, visai naujos
. 2X4’S

No. 2 rūšy ir geresnėj, švarus, tie
sus stakas visų ilgių? Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys!

stakas visų ilgių? Geltonoji
.----- / " _ 1

2% Jin. Pėda
REGULIARĖ

$49.00
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų

1,000 DURŲ 2,000 Rolių Pirmos Rųšies

and death of fas-

local fascists likę 
on democracy,

from 
break 
ridės

ten-months school year.

Mr. Morgan’s Morais
For Mr. J. P. Morgan there 

is no connection between mo- 
rals and law. “Anybody’s jus- 
tified in doing anything as 
long as thę law doesn’t say it’s 
wrong. It’s not a moral quesr 
tion at all. It’s a legal ques- 
tion.” Mr. Morgan, of course, 
refers to getting out of pay-. 
ing his honest taxes by hiring 
a high-priced lawyer to find 
loop-holes in the law.

If Mr. Morgan knew a frąc- 
tional part as much about the 
history and > development of 
law as he does abou't shady fi- 
riance, he would realize that 
morals are the true foundation 
of law, and that without such 
a foundation law becomes uh- 
just and cruel.

Why, fqr instance, is steal- 
ing a crime? Because it is mor- 
ally wrong to take without 
compensątion what legally be- 
longs to another. Show-string

KOJŲ LENGVATA
Kad palengvinti kankinantį SKAU
SMĄ, niežėjimą ir degimą atvirų ko
jų ŽAIZDŲ, svarbu pabandyti pati
kėtiną gyduolę. Jei jus nusivylėte be
ieškodami pagelbos, tai nenuleiskite 
rankų. Kreipkitės j mus prašydami 
išmėginti DYKAI.

JOHN NOVAK CO. I ’ 
1458 So. Ashland Avė., Chicago, III.

PASKUTINĖS 3 DIENOS
Vienintelis Chicagoj Parodymas

Sovietų Rusijos Pirmo Visų '
Spalvų Filmo ’

“NIGHTINGALE”
Taipgi Ekstra Įdomybe

GeguJes Dienos Paradas Maskvoj
S, O N O T O N E

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

—35c iki 6:30

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomiČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ, 

Hemlock 5040Yards 3408

TEATRO 
MĖGĖJAI -r- 
ARTISTAI

5xX panel eglės 
rys—UeHausios,

I! "
V j — Reikią

Igėnas.^

Reguliarė 
$4.50 vertė

du- 
ko- 

puiįHigaii perka. 
—Pirkit daug dabar, 

iškraustyti 
Tikras bar-

Absoliučiai Pirmos
90-sv. rolė. Reguliarė 

vęrtė. $2.35
Musų kaina
75-sv. rolė.

te $2.15.
Musų kaina 
35-sv. rolė.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 

j Bdrrett’s 14 ir 15 šv.
Roofįng Felt. $2.35

tik $1.60
Reg. ver-

tik $1.50 
Reg.

Kokybės

vertės $1.50

PLYWOOD — Visų Mietų Arkušos
Colio, Three. Tly, Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti

4x6 Pėdų Mlęi$.A < Niekuomet Nesiūlyta šia Kvad,
4x7 Pėdų Mietą R . Pirmiau <5 C pgda4x8 Pėdų Mierą t Kama Pirmiau .v. Beda

M

ASBESTOS BACK WALL TILE
Keaseby ir Mattison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišįų.
Reguliarė kain^.r6pxp kvadratinei pėdai. (Taipgi cap E” 
ir base stripsai pusdykio kainomis 1) Virt, ir maud. v

Kvad.
Pėda

8?yShipUp
No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite, šio pirkinio!
Reguliarė 1,000

Lentų 
Pėdų

’ $50 ,
Vertė

TVOROS IR VARTAI
Geriausias nau
jas Amęrikos 
Plieno ir Dra- 

i tų Aptvėrimas, 
iki 6c vertės

Lin-
_______________ p^a

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji 

$6 Vertės v 4 E? 
Kiekvienas ..........  B

Hodėl Šveisti?
F JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU- 

ŠLUOSTYTI SjAUSA MAPA, KAI AP- 
ŠLAKSTYSITE JAS SU

„ PILSEN 

W LIGHT FLOOR OIL
REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BKAND

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes ■

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

PINIGŲ TAUPYMO • 
IR PASKOLOS

ĮSIGIJIMUI NAMO

L-22-—■—----------- ------------ s  Atsilankykite bile dieną
■t . nuo 8 iki 8 vai. vakaro.F IIH J. ~ ~ : . -f~T—J

LITHUANIAN BUILblNG, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION

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

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

Nemokėtas 
Balansas

$150.00
200.00
250.00
800.00
350.00
370.00
406.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia šiomte 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAG AGENTŪRA 

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

Kaštai 
12 mėnesių

$34.20 
44.68 
48.56 
50.04 
50.56 
50.72 
52.28

12 
Notų
$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

Kaštai 
18 mėnesių

18 
menesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

2x4, 2x6, 2x8
Dimension Lumber-—Puikios rų
šies Hemlock. Naujas, švarus sta
kas. Visų ilgių. Visas sveikas me
dis. ■ .< ’
Reguliarė Už 1’000

$37.50 A O • Lentų
Vertė Pėdų

Naujos WALL BOARDS
Visų mierų arkų- ^a^***W 
šuose iki 4x12 pėd. r**"- M
Auk ščiausios ko- \ W
kybės, 4c vertės, \ 1
dabar nuostabiai že- i , 1
ma kaina B \

Reikalaukite DEGTINES

Too Long a Vacation
“Hooray for summer vaca

tion” cried more than half a 
million youngstėrs when Chi
cago schools closed for the 
summer. With sparkling eyes, 
laughing faces, shouts of joy 
many of 'those 500,000 boys and 
girls greet three months of 
fishing, bike riding, playing bąli 
in back yards and on vacant 
lots. Some of those half million 
will soon tire of vacation’s 
freedom and long for the or
der and companionship of 
school. Others of the vacation 
army will “svvipe” fruit 
stands and Stores, will 
windows, and will steal 
from passing motorists.

Save for short jaunts to 
nearby places, most of Chica
go’s 14,000 teachers will spend 
their three months’ payless 
vacation in this city. For they 
mušt make their June pay- 
check fight mounting living 
cotfts until next fall. With their 
salaries redtfced almost 25% 
below the regular schedule by 
an unrestored depression pay 
cut and by one month lopped 
from the school year, Chicago 
pedagogs now receive one per 
cent more pay thsn they did 
in 1913 while the cost of liv < 
ing has risen more than 40% 
since that distant year. Weigh- 
ed down by a needless load of 
clerical work, burdened with a 
heavier teaching load than|*l^

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinyn?

■ ' ■ ■ ■ —■ A. —./ " . ..' i',1.' 1',^1 ■ ' —.................  -

n , ,1 ■■ i j I , pji n........ vĮC

| VILNIUS |

PAVEIKSLUOSE—

Kai vasarą prasilavin- 
šit—rudeny ]p galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiMit—pulittką prd- 
juokinsit — pravirk- 
dinsii.

VONIOS
Vertės iki KIEKVIENA

$18.00.

INSULIAVIMO LENTA 
atikui, garažui ir užpakali- 
* niam gonkui. « 

Reguliarės 4c Vertės
Nepraleiskit ‘ 4 Kvad.
Šio Pirkinio "®“ Pėda

Jūsų

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINĖ.

90° I
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS tdSTRIBUTORIUS

—....tfr*—

Geriausias Stogo Coating 50c ver 
tės po 37c. galionui 5 gal. ke 
nuogę. ;; ■ • '

G.eriąusį Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip '/z 
kainos

f į
Binkių ir Tarųjio 188 pus 
lapių (įidelio formato

VILNIAUS 
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu

naujiems
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
. . . L. ■ > -

su

No. 87—-PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia r 3 vy- O 
rai ir 5 moterys ...

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų droma. Lošia 7 

! vyrai ir 2 mo- 
terys .....

No. 79—GERĮAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošin 4 
vyrai , ir 3 mo- 2RČ 
terys .... ....... .......

No 84—MEDICINOS DAKTA
RĄ <?. y’Tmn veiksmo 
mediją. Lošia 6 
vyrai ’r f

Vi <>akyda*ii nr «durk’te mo
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ĮLL.
. . *>■**.-- L. \ t ’ ■ i R •

Geriausi nauji cviekai, 
100 svarų bačkelė ..... .
Nauji. 7-pėdų Cedar stulpai

..... ........ 10c vienas
Vidaus ir oro pusės maleva — 

visų spalvų —■ $2»25 vertės
.... $1.25 galionas

Naujas ir Vartotas Plienu Aptvė
rimas ir Dečking. Pirkit savo 
kairiomis.

Naujos Cement-Filled Sleel Co- 
lumns. Iki 10 pėdų $3.25 vien.

.. $3.10 i,000 ryšulių —Lath 
Ryšuliui ..  ......

Lųmber Trailers Geriausiam Sto- 
' W ...................... $25.00 vienas

Vartotoj Durys ....... Vienos 25c

Vartoti Sash

Wash Basins

vienas 15c

vienas $1.00

Didelis Piu'klas Miškui pjaustyti su Wąukesha Motoru, Pilnai Įren
gtas; $1,000 vertės tik už $?Q0. Dftug Kitų Bargenų! 

2% nuolaidos, jei atsivešit šį skelbimą į kiemą.

★ Bldg. Moteriai Liguidators ★ 

SOUTH-EAST CORNER 
22nd ST. and ASHLAND

OPEN ALL DAY SUNDAY
MA

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO GAMTA
Viduriai, VartokiteJei Neveikia Jūsų

Nida Herb s
■ I • .in»pilimi ii,i» ii.n i | « Liiro

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gfclių.

TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIESUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

Nlfl A LABORATOBIES,K
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkas

2555 VVest 69th Street
Telefonas HEMLOCK 031S.

Chicago, Illinois,
' ......................... ■ , I ■ . IM *...........- ‘ ‘ <



naujienos, chw. m. '
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newe 

Pnbiished Daily Exeept Sunday by 
Che Llthuanian Newa Pub. C<s Ine.

1739 South Halsted Street

'įj£įj£jįįįįįįįįįjįįjjjįį£įį!£įįįjjįįį^j^^ J. J. PRA'NCKAS.

DEMOKRATUOS ATSTKIGIMAS LIETU 
VO.IE IR KULTŪROS REIKALAI

' CHICAGOJE
‘ V ,i» I ..r-.y/"-'.*,- . »>■ ę.'^> >•

Teisybes Mylėtojų 
Draugystės moterį] 
veiklos darbai
Jos rūpinasi seneliais palię

tJbatyaie kalu lt
Chicago  je—paltu:

Metams , 
Pusęi metu ......-----------
Trims minėsiantis ------..
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per išnešioto jus:
Vieną kopija
Savaitei ............i.....----------
MSpesiuj ..................

Suvienytose Valstijose, ne- 
paltu:

Metrinis'
Pusei metų .......I......
Trinia .m^neaiajps. ............

18.00 
. 4.00 
- 2.00 
: 1.50

.75

Re 
18c

-.....  75c
Chiclgoj,

$5,00 
___  2.75 
...U 1,50

Dviems menesiams -----------  .1,00
Viėnam mėnesiui ------------------ t15
Lietuvoje ir kitur* užsieniuose 

(Atpiginta) .
Metams $O»00

_____ —r—,___ Pusei metų 4.00 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- Trims mėnesiam^ v  2.50
?Z0VŽi s- Halsted St. Chicago, Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartti Su užsakymu.

Subscription Rites:
88,00 per year ixj Canada
15.00 per .yeąr outgide of Chicago
|8,0Q per yėar in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Officd 
of Chicago, III. under the act Of 
March 8rd 1879.,

Naujienos eina kasdien, išskiriant

IU. Telefonas Canal 8500
t!)
=t

Olandijos laikraščiai skelbia, kad prie® kėlias dienas 
Vokietijoje liko sušaudyti septyni kareiviai. Sušaudymas 
įvykęs Neudorf-Wedau kareivių stovykloje.

Vokiečių laikraščiai apiė tai nič-riiėko nerašįj. Nie
kur nesą skelbiama, už kokį nusikaltimų tie kareiviai li
ko sušaudyti. .

Olandijos laikraščiai sako, kad armijos sunkveži
miais septyni kareiviai buvo atvežti į policijos stovyklą, 
ten pastatyti prie sienos ir sušaudyti.

Jei tikėti gandais, tai tuos kareivius, naciai sušaudė 
už tai, kad jie atkalbinėjo savo draugus nuo važiavimė į 
Ispaniją. Vadinasi, vedė nepalankią nacių politikai agi
taciją.

Keistas atsitikimas: dviejų diktatorių valdomose val
stybėse beveik vienu ir tuo pačiu laiku prasidėjo armi
jos “valymas.” Tačiau tarp tų valymų yra ir skirtumas. 
Stalinas pradėjo armijos “valymą” iš viršaus ir sušaudė 
septynis generolus, o Hitlerio “valymas” prasidėjo iš apa
čios, ir septyni paprasti kareiviai liko prie sienos pasta
tyti.

Atrodo, kad vienos diktatūros “genda” galvos, o ki
tos — kojos...

Ginklavimosi Išlaidos
Genevos statistikos biuras paskelbė davinius apie 

dešimties Europos valstybių ginklavimosi išlaidas. Pa
skelbti daviniai liečia šias valstybes: Angliją, Prancū
ziją, Italiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Pietųslaviją, Rumu
niją,1 Belgiją, Austrm ir Vengriją. Vokietija ir Sovietų 
Rusija savo išlaidų karo reikalams neskelbia, vienok tos 
išlaidos gana apytikriai yra žinomos. Pavyzdžiui, yra 
žinoma, kad šiais metais karo reikalams SSSR išleis apie 
dvidešimt bilijonų rublių!

Apskaičiuojama, kad kalbamos dešimt Europos val
stybių drauge su Vokietija ir Rusija per šiuos metus ka
ro reikalams išleis apie 240,000,000,000 frankų (frankas 
lyginasi maždaug keturiems ir pusei amerikoniškiėms 
centams). Tokiu budu tos išlaidos bus beveik pustrečio 
karto didesnės nei jos buvo 1934 m.

Po tų davinių paskelbimo Prancūzijos parlamentas 
nubalsavo užtraukti pusvienuolikto bilijono frankų pas
kolą karo reikalams, o Anglija nutarė tiems pat reika
lams išleisti-kelių metų būvyje du bilijonui dolerių!

Apiė Vokietiją ir Italiją netenka daug ir kalbėti: jos 
pirmos tiesiog su padukusiu skubumu ėmė ginkluotis. 
Mat, jos tikėjosi tiek militariškai sustiprėti, kad paskui 
galėtų Europoje šeimininkauti. -

Neatsilieka, žinoma, ir Japonija: karo reikalams ji 
išleidžia 47 nuošimčius visų savo pajamų!

r ’ Vokietija pirmoji pradėjo ginklavimosi lenktynės. 
Nuo nacių įsigalėjimo gyventojams buvo kalama į gal
vas, jog reikia pirmiausia sustiprėti militarišku atžvil
giu, o paskui jau nesunku busią vokiečiams įsitvirtinti 
rytuose. Hitleris buvo tiek įsismarkavęs, jog jis dfįso 
viešai pareikšti, ką vokiečiai galėtų padaryti turėdami 
Ukrainos “aruodą” ir Uralu kalnų mineralus.

Diena iš dienos, buvo varoma propaganda, kad vo
kiečiams reikia* pasiaukot: labiau susiveržti. diržus, įcad 
butų galima didesnę armiją išugdyti. Tačiau, matyti, ne
trukus nariai .prieis liepto galą, nes tolimesnis diržų 
veržimas pasidarė pavojingas, štai kodėl 'Hitlerio val
džia staiga susirūpino grudų nepriteklių, žinios iš Ber
lyno skelbia^ kad vokiečiams būtinai reikės importuoti 
apiexdu milijonus tonų grudų.

Europoje nacių vardas yra tiek nusmukęs, kad jie 
niekur negali kreditų gauti. O tai dėlei to, kad jie saVo 
beprotišku besiginklavihiu baigia kraštą prie bankroto 
stumti. Viską išleisdami karo reikalams, jie nepajėgia 
skolų mokėti. /

žinodami, kad be pinigų Europoje jie negalės gru
dų nusipirkti, naciai .galvoja kreiptis į Ameriką. Jie ti- 
kisi, kad Dėdė Šamas vėl sutiks Kalėdų Dieduko vaid
menį suvaidinti. Būtent, “padovanoti” Vokietijai du mi
lijonus tonų grudų. ' '

Amerika šį kartą Hitleriui ir jo visai gengei įurėių 
griežtai pasakyti: nė už centą kredito Europos ir iš višo 
pasaulio taikos ardytojams!

Apžvalga
, ■ ■ 1 ....../’■

nAčiai pAšKĘtfifi kovą ' W 3 juos “iš-
Valo.” ' ’ ■

Hitlerio valdomoje Vokietijo- 
je liko paskelbtas kryžiaus ka
ras. .. žvirbliams. Nacių tyriau
siame organe, kurį jrėd^tįbjk 
nacizmo dvašibš , Vaite fešen- 
berg, štai kas rašoma'- apie rei- 
kalin^iidią kovbtf ŽtiVbfi'aiš: Į

“Per paŠkutinius kelerius 
metus žvirblių priviso neįma
nomai daug ir titC
tą pavojuj pasėliams... Kiek
vienais metais jie sunaikina 
tūkstančius centnerių grūdų. 
Tūri buti tai& ga
las. Pas mus miesituose žvirb
lis iki šibl į^-
gėidauįjamLt sVečni. Senas 
jaunas rupiausi fe diUf- 
tino jį. Vienok dabartinis lai
kas reikalauja griežtų ap

saugomųjų priemonių.
“Todėl

su visais žvirbliais net ir 
miestuose. Naikinkite žvirb
lių lizdus, gaudykite ir muš
kite kėhkėjus, kur tik juos 
prasite! Reikia skubėti! Da; 
bar kaip tik perėjimo laikas.”
Tas manifestas baigiamas to

kiu misterišku sakiniu: “Pats 
savaime suprantama, kad kova 
su žvirbliais turi būti vedama 
riteriškai.”

Taip sakant, “žvirblių klausi
mas” Vokietijos istorijoje nėra 
naujas. Jis buvo pakeltas 1917 
m., kada dėl blokados vokiečiai 
bevėik nieko nebegalėjo įvežti 
iš kituįr. Gyventojai tiesiog ken
tė badą. Oficialus sukis tada 
bUvo — “kiek galima ilgiau lai
kytis?’'

ėėrlyrio patriotiškas laikraš
tis ir tada karštai; atsiiiėbė j 
gyventojus, •kad jie žvirblius 
naikintų. , įViįenas, daktaras pa
rašė sttąipsnį ; apie tai, kad 
žvirbliai riUplat rausiasi’ arklių 
išmatose ir lesa dar arklių ne
suvirškintus grudus. Daktaras 
apskaičiaVd, kad racibnališko- 
miš pfiembhčmiš iš tų išmatų 
butų galima išimti daug tonų 
grudų, kuriais galima maitinti 
išbadėjusius arkjius. i,

,Į daktaro’ sumanymą patrio
tiškoji spauda tada labai palan
kiai atsiliepė. Tačiau nėtriikus 
karas pasibaigė ir tas nepapras
tas sumanymas liko užmirštas,; 
Ėieikia' manyti, jog dabar naciai 
savo, sumanymą įgyvendins ir 
pradės “riteriškai” naikinti 
žvirblius ir jų lizdus.

; : parijų

fbkš; baisus dąlykas,' kaip Rūsi- 
jos komunistų partijos “kruvi
ni krįžiai/’' Jkurie paskutiAirils 
keleftais metais tiesiog perio
diškai kartojasi.

VADTZMAS

liais

pradSlciihe kovą

naikinti

Sveiko žmogaus laikas bė 
žaibo greitumu, žmogus, r 
dos, dar jaunas, linksmas, a 
kuo patenkintas, o kaip ate 
senatve tai ir juste riėphjur 
Ji kartais ateina nelauktai 
užtinka riėpasifėngtmį.

Tada, žinoma, žmogui varg 
Tą geriausiai, tur būt, atjau 
ir supranta moterys. Jos, ' 
ir stengiasi kiek begalėdar 
šuvargusiems padėti, štai, 
vyzdžiui, Teisybės Mylėt 
Draugystes narės. Jos nep: 
gailėdamos savo vargo, trii 
deda pagal išgale visas past 
gas, kad seneliams padėti. 5 
nas iš tokių jų žygdarbių bi 
birželio 6 d., kada jos Ksu j 
gramu4, vaišėmis ir dovano] 
aplankė Oak z Foresto pfiegl 
dos lietuvius senelius.

Dėkoja už Pasidarbavim;
Darbą atliko špėcialė ko 

sija, kurios sąstatai! įėjo j 
A. Galalis, gyV. 816 W. 83 
J. Kuraitis, gyv 2901 $;■ Err 
aid avė., D. Dovidauskiėnė, g 
4316 S. Artesian ir A. Zalaj 
nė, gyv. 3254 S. Emerald. 
rihko aukas, apvažinėdar 
lietuvių gyvenamas apylinl 
jos aplankė biznierius ir š: 
darbo žmones ir iš jų' sud 
aukų pašelpė tuos suvargus 
senelius. Už tai joms prikla 
didis ačiū.
.„.Labai daug darbavosi S. 
biniert'ė, p-nia A. Marcinkų 
E. Runelienė, P. Grigomenė, 
Grigomenė, M. Aleliunienė 
dar keletas, kurių vardų ne 
vyko sužinoti. Už tai joms ] 
klauso taipgi labai didelis a

Paskui, draugijos narės t£ 
labai nuoširdų ačiū laidotu 
direktoriams Pavlavičiui, J 
žeikai, Eudfeikiui tėvui ir 
ntri, Zolpiui, Butkui, Petį 
Liulevičiui ir p-iai Martini 
nei, taipgi, “Naujienon 
Draugui, Sandarai ir Vilnei, 
radio pfogranius Margiič 
Btidrikui,’ Peoples Furnit 
Co. ir Progrešs Furniture C 

' Befo, p. Kuraitis su s; 
automobiliu apvažinėjo pas 1 
nierius ir kitus, geraširdž 
žmones auku reikalais, p. I 
čiunas davė troką valgiam; 
prieglaudą nuvežti už ką j k 
irgi ypatingas ačiū.

Dalyvava BrightPn Pafkt 
Ja^Ifttioliai-artislai

Programai paįvairinti di 
vavo ir Brighton Parko J 
nūolių Draugijėles, p-ios Za 
kiėnės vedama grupė. Sure] 
gražų programą p. Pocius. ] 
vd ir gėlių. Jas paaukavo 
Lovickas.

Pavalgė seneliai labai dek 
jo pasidarbavusioms moterii 
Atvyko ir vienas svetys, 
padovanojo seneliams dova 
$12, bet pavardės nepasisa 
nors komisija stengiasi pati

A. Galalis

Pastaruoju laiku' ^aha dšu^’l' 
kalbami ir Haikraščiupšė' rašo- 
M kūlturoš rėikaBš Chf- 
cagbjė. F^fetiŠkai Žpiė tafdaii- 
gia'tt kalbama? negu .apie dem<^ 
kratijos atsteigimą Liėtūvoje. 
O tuo“ tūrpd detnėkratijos at- 
štėigiįbaš mūšų' tėvynėje yra 
pagrihdiiiiŠ dalykas. Bė to', ko- 
VA'dėl demokratijos atsteigimo 
Višuohiėnėje rahda didelį pri- 
jaūtimą. Žmonės ne tik pritaria, 
bet ir remia tą koVą. Yra daug 
ortanizAčijų', kurios vengia bet 
kokfds politikos. Naftai yra nu- 
šištatą dičbti viėh tik savo or- 
gaftižacijų gėrovei, o politiką 
palikti nuošalyje. Toks riusišta- 
tyrtiaš ypAc yra pastebiamas 
pAšalpinėsė organizacijose. Ir 
$s dėlto t'ėrika pasakyti, kad ir 
net tos visai nėpartyviŠkoš or- 
gaūizaėijoš palankiAi žiūri į ko
vą dėl dėmdkratijos atsteigimo 
Lietuvoje, žinoma, yra ir išim
čių, tačiau jos nėra reikšmin
gos.

f > < ; * • * r j .

Bet štai dabar jau gana dąug 
kalbama ir apie grynai kultu- 
riškus darbus, kurie turėtų bū
ti dirbami Chicagos ribose. Kul
tūros darbų, yra daug ,ir įvai
rių, todėl čia teks daug dalykų 
nutylėti, o tik kiek ilgiau su
stoti ties tuo reikalu, kuris pra
dedamą labiau populiarizuoti. 
Šutent, kad chicagiečiąms yra 
reikalingas knygynas. Esą, toks 
knygynas juo labiau yra reika
lingas, kad per paskutinius ke
lerius metus Lietuvoje buvo iš
leista daug naujų ir vertingų 
knygų, su kuriomis amerikiečiai 
beveik visiškai nėra susipažinę.

Vienok kyla klausimas, kiek 
toks J<ąygyųas yra pageidauja
mas? Tiksliau kalbant, ar jis 
yčą pageidaujtimas platesnei vi
suomenei, ir ar iš jo butų dide
le naūda?

Duoti teigiamą ar neigiamą 
atsakymą į tą klausimą nėra; 
taip jau lengva. Gal tai galėtų 
padaryti tie žmonės, kurie tu
ri daugiau patyrimo tokiuose 
reikaluose. Bet vis dėlto’ aš 
drįstu tvirtinti, kad paklausa 
liettiVią knygoms mėtai iš mė
tų mažėja. Juk jeigu lietuvių 
kalba išleistų knygų pirkimas 
nebūtų sumažėjęs, tai paskuti
niųjų kėlių rh'etų būvyje nebūtų 
užsidarę du’ lietuvių knygynai.

Aš bėvėik esu tikras, kad tą 
pat pūsakyš ir lietuVių knygų 
leidyklos/ kurios pirmiau išleis
davo visai nemažai knygų. Da
bartiniu laiku jos labai retai to
kią knygutę beišleidžia. O’ tai 
reiškia, kad lietuviškai knygai 
nebėra dirvos, ątšėit, rinkos.

Musų rašytojai ir publicistai 
daugiausia dabar yrą susispie
tę prie laikraščių. Jie ten pa- 
šftėbftihA kasdičniniū darbu: 
f'Md įibstaba’š,' apžvalgas, strai- 
pšAidš ir 1.1, žodžiu, dirba 
sbiblkesnį, darbą. O tai dėl to; 
kaj rašyti knygas neapsimoka, 
ries paklausa Jonis tarp Ameri
kos lietuvių labai maža. įėigu 
butų sąlygos kitokios, tai nėra 
abejonės, kad pas tuos rašyto
jas atsirastų ir atliekamo laiko 
ir noro stambesniam darbui at
likti. Vadinasi, jie imtųsi rašy
ti knygas.

0 kada' rašytojas ne tik nė- 
gali tikėtis atlyginimo už kny
gos prirašymą, bet dar kai ku
riais atvejais-tenka jam ir riuo- 
stoIiAi pakelti, tai, suprantamas 
daiktas, pūs jį dingsta visokis 
noras rašyti didesnį dalyką.

Kodėl taip yra? Reikia pasa
kyti, jog priežasčių yra gana 
daug. Čia tad nors paviršutiniš
kai kai kurias paliesiu? šiaip ar 
taip, o tai yra gana svarbus da
lykai., . '

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog skaito driugiaUsia jaunimas,

jAuni žmonės. Vėliau jad .su 
su visokiomis kliu!

mis: ir atliekamo laiko maža 
bėra ir akys pradeda silpno 
įžJiribfė? višbkiė; fripėąČiaL ^vis 
kie vargai sulaiko nuo skail 
mo. p be to, ir iš viso nelabai 
didėlis nuošimtis: žmonių įpran
ta tiek skaityti, kad galėtų tik-

si-
l ti—

ti,
10- 
y-

Ja tiek skaityti, kad galėtų t 
ra’i prie knygos prisirišiti.

Dėlei’ čia augusio jauniįno 
tenka Štai kas pasakyti: lie‘ 
vių kalba jis m’aža tėsidomi. 
jūb tolyn, juo tuo atžvilgiu rei
kalai' eina prastyn. Nemažas lie
tuvių skaičius susituokia su ki
tų tautų merginomis ar jau
nuoliais. Aišku, kad tokiose 
maišytose šeimose vyrauja tė- 
veik išimtinai anglų kalba’.

Lietuvių išeiviai tarpusavyje 
daugiausia kalbasi lietuviškai. 
Vienok jų vaikai nesistengia 
vų kalbos išmokti, oi jeigu k 
ir išmoksta, tai kalba labai dar
kytai. Iš čiagimių įmanomai lie
tuviškai kalba visai nedidelis 
nuošimtis. Su skaitymu, žino
ma, dar blogiau. Vadinasi, dar 
mažesnis nuošimtis čia gimusių 
lietuvių skaito lietuvių laikraš
čius ir knygas.

Kokią iš to reikia išvadą da- 
. >ryti ? Mano manymu, išvada vi
sai aiški': centraliam knygynui 
kurti nebėra dirvos. Vadinasi, 
netrukus visai nedaug skaityto
jų bepasiliks. Toks knygyrias 
bątų turėjęs pasisekimo prieš 
30 metų, kada iš Lietuvos plau
kė tūkstančiai lietuvių ir lietu
vaičių šioje šalyje laimės ieš
koti. jei tada kas butų surria- 
nęs tokį centrą kurti, tai šian
dien mes butume galėję prisi
didžiuoti savo kultūriška įstai
gą lyginai taip, kaip didžiuoja
si kiti^ tautų išeiviai.

Kalbėkime

AL 
^Tteję su 

juodomis raidėmis iSąpausdinb 
Sfaetdngi. 

TAte įįtfiftdjiitaii' ditaa' tokia ąn. 
trištėr V'flA/ šianW 

i įdomus,-
ka® mes' $'a* leista jf spatisdi- 
■namė. Štai kaip" jW skamba’:

“Visdjė Lietuvoje Šiandiėn 
sUliepsrioš jaunimo sukiirti 
lauža( savo Globėjui, Didžiri- 
jaih’ Liėtdvok Vyrui Antinui 

: Smetonai pagerbt jo Vardinių 
proga.1 Nė Viėnais metais dar 
nebuVo krašfe tokio sąjūdžio4, 
koks Tau tori Vado Vardinių 
išvakarėse yra kilęs šiemet. 
Iš visų Lietiivos kampelių 
plriūkia žinios rij>ie pasiriūb- 
Širiius Tautos Vado šventei, 
iš kurių trykšta meilė, ribo4- 

, širdumas. šitas sąjūdis yra 
1 galingas tautos atsidėkoji

mas savo Vadui už didžiau
sius darbus, kurie juo toliau, 
juo (tautai ir ■ valstybei riešą 
vfs didesniu^ ĮAiihhjimus. 
Musų kultūrinis ir ekonomi
nis ,gyyėnlmas\ šifriri' barą po 
baro ir šitą pri^ahgą jam pa
tikrina stabili; kčaŠto; ^oliftnė 

! padėtis, kurios pagrindus sa
vo ideojo^ijaf yra sukuręš ir 
nuolat stiprina Tautos Va-

’ “Vardinės yra kiėkViehrim 
džiaugsminga šventė, Ji at
neša sveikatos ir laimės lin
kėjimų. Ir Lietuva Šiandien 

Tau, Vadė* filiai' lenkiasi ir 
,džiūgaudama linki/ pajėgų' įr 

' ištvermės sunkiame valstybės 
vadovavimo’ darbe, iš 
tėvynė sau laukia dar dabg, 
daug gerybių.”
Amen.
Kaziorio laikraščio prbfėšio- 

;naTiškų patriotų maldelę vis dėl
to nėra labrif Vykusi, Tiesa/ jie 
briridri' škambiritii yišoihiš paįfto- 
itizmo, obskurąntįzmb ir misti
cizmo stygiėft^/ fričiąįi neišeina 
taiį, kaip rėi$4&į’;' pririfėšioh'a- 
įiškį Smetotos gMihtūją’i grilė. 
tų. daug kb* iš
profcsibdanšk^ garbin
tojų, štai kokio gArbihiririo te 
daš Štalin'as šrišilaukė iš dvie
jų biliete baTtgūdŽių:

>/ ' ■ ' j .

“O išmintingasai valdoVe, f y. ■ .> ■ f t » -• ‘
genijų genijau!

“Tu ėsi darbininkų saulė!
“Upių; prijėga, x darbininkų 

garbė ir pasididžiavimas!”

Kaip matote, čia pasakyta ir 
trumpiau ir stipriau. >

Sugeba geriau apoteozes ta
šyti savo “neklaidingiems fzVa- 
danis” ir vokiečių bei itąlų 
profesionališki padribtai. Tridėl 
įų visų “garbinimų” pasiskai
čius, terika pasakyti, jog “tak
tiškas’ Snibtorioš garbinimas 
yra visai “išblyškęs,” lyg ir lep
šiškas. \

Ėėt jUbkai juokais. Vis ctėfio 
yra tiesiog koktu skaityti tiė 
kazionos spaudos garbinikirii. 
Koktu, kad ’ žmonės prarąiida

Birželio 12 d. “Lietuvos 
<W; pusi

GILUS IR KRUVINI KR1ZIAI

“Laisvėje” Ė. Mizara i$?šo a- 
pie Suomijos socialdemokratų 
vadovybę, įtfrl, gdfdi, “valosi” 
nuo kairesnių narių. Jau esą pa
šalinti NfAiiri Ryedi^ ir Erkki 
Wala. Dėlei1 įto Mizara daro to
kių pastabą:.

“Pasirodo, kad šiuo tarpu 
daugely vietų sėcialistinčš 
partijos; ^erį^vėįa gilius kri- 
zius. Amerikoniška partija 
taip susiskaldę, kad bevėik 
nieko iš jos nebeliko.

“Nereikia nei aiškinti, šo-' 
ciaiistinių partijų ' didele ne
laime yra trockistai, kuriuos 
socialistai imasi ‘ant’ bordo’,”
Užuot kalbėjęs apie socialis- 

tiškų partijų “gilius kriziuš,” 
butų labai gerai, kad Miząra 

paaiškintų, kokios rųšies kri
zini vyksta SSSR?

Kai vienai partijai priklausą 
žmonės negali kai kuriais kląų.- 
M'Ats' ta jW W M 
iii pKsiliėfcft išėifis: bfltaiti,'

tfjkitoisA' WAAl!u6,s'ė',' Bet tė^io

neklaidingumu paabejoja, tai jis i 
riė tik iš konteMty tijošV Į

kurio

yra tiesiog koktu skaityti tiė 
kazionos spaudos garbinimai. 
Koktu, kad ? žmonėm praraja 
visokią savigarbą ir pilvais šliau- 
iŽfėj® feėt. iubš, RiWJį jiė ti-

ikisf rA'a)wiį'; jta j’ėigd' toje p'at 
Mį toš! Mvai ra

šyt?/ tali '‘f’Auto's Vafliai- Sm'etė- 
f 6Į&iU /‘koiApli- 

kati jis
per vi

ū-
Ir

ek

šiaip, kalbėki: ne 
taip; o’ šiandiėn tarp Čia girriu- 
sib jaunimo nėdaūg bfesūrasime 
tokių, kurie lietuvių laikraščius 
bėi knygas skaitytų; Ta jauni
mo' dalis; kuri yfa pamėgusi 
skaityti; randa' pakankamai li
teratūroj įvairiausiais klausi
mais anglų kalba. O kadangi 
Viešų knygynų yra kiekvienoje 
apylinkėje, tai knygų ba'do jau
nimas riėjriučia.

/ ■* • .. f

(Bus daugiau)
4

Apšig'yvenos kurorte 
riitsižiide

kurpr- 
ic-

Kaunas—Kulautuvos 
.te pasikorė Gudinskaitė-Bū'dr 
kiėne, 67 met. amžiaus. Savi
žudė palikus laišką, ktrriatie 
rašantį, kad ji žudantis toc ėl, 
jog nusivylus gyvenimu.

flAr

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
—Franklin D. Roosevelt, 
Jr., prezidento sūnūs, ku
ris pereitą savaitę gavo di
plomą iš Yale universiteto. 
Birželio 30 d., jis susituoks 
su Ethel Du Pont.

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

turinys yra kaip seka:

Apie Pasaulėžiūros Formas—
............................... J. Lazdaus 

tspanijos pilietinio karo ir jo i 
tęsimos! priežastys —

................ Prof. P. Letr. 
Eilėraščiai ............... H, Lukauskc
Milžimas ...............  Saltykov-Sčed
Pasaka .... ,............. H. Lukauskj
Pastabos apie naujuosius romanus 

• puošnųjį stilių..... . J. Radžvi
Nemunui ........ »...... Danas Pumpt
Jlilius Janonis šiauriuose —

............................ Kp. Petro: 
Dar nespausdintas eilėraštis — 

......................... Julius Jano
Kaina 45 centai 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.



Antradienis, bfrž. 29, 1937
Prikalbinę naują narį 

tis Draugijon atvykite 
į Draugijos ofisą—Ofisas atda* 
ras ketvirtadieniais visą 
nuo 9 vai. ryto ligi 9 vai. vaka- 

taigi pirmadieniais nuo 9 
ligi 5 vai. Vakaro, sekmadie
niais nuo 9 ryto ligi 1 Vai. pp. 
Draugija laūkia savo narių pa-i 
sidarbavimo—prirašykit po vie
ną naują barį Draugijon.
Aktyvesni Konkursantai

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR RULTUROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halstėd Street. Telefonas Canal 0117 — Atdara kėtvergdi^ viš4 dieną 

VALDYBA: P. MILLER, finaąpų sėk)otoriufe
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas’
K. KAIRIS, vice-prązidentas P. GALSKIS, trustisas

„ V. MANKUS, sekretorius _________P.„MILAŠEVIČIUS, trpstišaš. ,.. . „
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K..GUGlS^ Dr-jos Advokatas, j. R; VARKALA,"Draugįj"oš Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO tUARBO EIGA
Kohkurjšantai, kvotos, įrašyta nariu

NARIV 
MIESTAS KVOTA 

... Chicago.... 200.... 
... Chicago.... 225 .. 
. Chicago.... 225 .. 

.... Chicago .... 100 .... 

...... Cicėro..... 50 ..... 

..... , Cicėro.... 35 .... 
Waukega*n.... 65.... 
........ Gary.*. 35 .. 
.. Roseland .... 75 ..... 
.. Rockford .... 75 ..... 

Chicago Heights2.. 32 ..... 
.............. Chicago .... 35 .... 
.............  Chicago.... 25 ..... 
........... Chicago .... 50 .... 

.............. i. Cicero.... 20‘....  
.............. Chicago.... 20.... 
;........   Chicago.... 20.....

.............  Chicago .... 50 .. 

................  Cicero .. 25 .. 
............  Chicago .... 100 .... 
.......v.... Chicago .. 20.... 
..........^Evanston.... 24 .... 
........... ^.. Chicago .. 35.... 
.....*..... Chicago .... 20 ....

............. Chicago .... 20 .... 

.......i.... . Racine ./.. 28 .j.. 

................. Gary .... 15 .... 

............. Chicago..... 25 .... 

.............. Chicago .... 20.... 
....... St. Charles .... 35 .... 
...... .......  Chicago .... 15.... 
.............. Chicago .. 12 .. 
............. . Chicago . / 50 .... 
.. ............ Chicago.... 1§ ., 
............... Chicago......15.... 
.. . ...... . Chicago.... 85.... 
......... Waukegan .... 15 .... 
............. Chicago.......15.... 
.......... L Chicago .... 10 .... 

Indiana Harbor.... 45... 
............... Gary .. 15 •. 
.......... Chicago .... 10 ... 
.. ...........  Chicago .. 25 ... 
............... Chicago.... 10 — 

. Racine.... 12... 
............   Kenosha..., 2'0 ...... 
...... De Kalb-,.. 20...... 
............. Cicero .... 10......  
............ Harvey .... 25....... 

......... . Chicago .... 10.... .  
..... ........ Chicago .... 20..... . 
......... Springfield . 
........ Springfield . 
............. . Chicago..

KlONkVRSANTAI 
Benediktas Vaitėkunas ...............
Petras MartinkaiUis-Senas Petras 
FrUnk Buiaw .........................
Vincent B. Ambrose .................
Kazimieras Jokubka......'....... ..
P-nia MaYidn Ascilla ............ .
P-lė Sūzaha L. Gabris ...... .. .
Antanas Stei/ohaitis .............. .
Stasys Jūrius ........ . ...............
Stasys J. Petrauskas .. .......
Juozas Alftauškas ..................
Joseph Ascilla...... . ................. .
George Izftickas .................
John gluža& .......... ........... . ......
Joseph Augaitiš .. .....................
Lobis Antanavičius ................
Petras Galskis ......... ..............
Adomas Markūnas ...................
Antanas Vesbaras «................
Kazys Steponavičius................
Jonas Ascilla ............................

, P-lė Josephine Miller ............
Peter Giūfotis' ........................
P-nia Petronėlė Markauskas . 
Petras Lapėnis ....

-Stasjs M^kus 
Čhėster Prakūrotas 
Adolph Kaūlakis .... 
Thomas Šalkauskas 
John P. Griciunas 
Povilas Milaševičius 
Walter Turnėr..
Atex Ambrazevičius 
P-nia Teresė Viltrakis ..... 
Peter Rapševičius .............
P-nia Elzbieta Norgailienė 
P-lė Jėnni'ė Laūrel ........
P-nia Anna Mittskus ......
Andrius Naikelis .*..... .....
Jonas Kuolas ....................
Johiif A? Grakėy ..............
P-lė Antoinette Kacėvičius 
Frank Klikna .....................
Jonas Senauskas .......... .
Stanley Statkėvich ...........
Jonas Pafeliūhaš .............
P-lė Anha Kafeta...... ..
Jonas Cinikas ........ ........
Antanas L. Skirmohtas . 
P-lė Alddna Millef .........

* > < L* *P-lė Milda Baronas ..........
P-nia Julia Luketis .......
Vincas černauskaš ........ 
Johta §edfrwskt ...... 
Narių ne koii-tų kvarta kolonijose ir Čhicagoj

Aplamai naujų narių kvota* konkursų .......

ĮRAŠYTA 
naUiv 

.... 89 

..... 88 

..... 56 

..... 42 

...... 15 
.... 15 
.... 11 
.... 10 
.....*. 10 
...... io 
.... 10 
..... 10 
...... 10 
..... 10 
..... 10 
. .. 10 
..... 10' 
... 10 
..... lu 
..... 5

Rašo Baron Von Pliokšt

APLA seimas įvykęs birže
lio 20-21 dd. padarė svarbų 
tarimą;—prisidėjo prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo. 
Kolei įvyks organinis susijun
gimas, dar praeis menesis ki
tas, turės gauti iš apdraudos 
departmento sutikimo. Iš at
skiro* gyyavihid APLA. nėbli
tų niėkd gero, mažoihs organi
zacijoms nėra ateities, prisidė
ję prie L. D. S. ras skaitlingą 
šeimą, organizacija susidarys 
iš septynių tūkstančių narių.

XXX

“Vilnies” nittn. 152, keturios 
moterys iš Teisybės Mylėtoji 
Draugystės pastogės rašo: 
“Laikas bėga žaibo greitumu, 
ypatingai sveikam žmogui ka
da jaunas, laikas slenka ir* štai 
pasensta. Kas tą 
šia supranta ir 
moterys.”

Paprastai mes
čiaiš niyliihe pasigirti, ale vis
kam turi būt rubežiai, bet mi
nėtos keturios * moterys iš Tei
sybės Mylėtojų ^Draugystės pa
stogės, girdatfios kartu 
savai draugystei rodo špygą. 
Kad jos surengė Oak Forešt 
lietuviams seneliams pietus, 
tas labai gerai, bet kad jos 
baigdamos savo panegiriką 
sako: “Teisybės Mylėtojų Drau
gija nieko neprisidėjo prie ši
to širdingo darbo. Mes mote
rys tik darbavomės dėl lietuvių 
senelių,”-—tai atrodo nei šis 
nei tas.

viską geriam
ai jaučia, tai

visi retkar

stambus darbu toj ai. Pavyzdžiui: 
p-lė Milda Baronas, žymi vei
kėja Pirmyn chore; Vincas 
černauSkas--stambus tūzas ;<ne 
vien Springfield lietuvių gyve
nime, bet aplamai lietuvių vi
suomenėj , p-ia Julia Luketis, 
aktyvi moteris Springfield lie
tuvių darbuotėje; Jonas Cini
kas—Cicero Lietuvių Kultū
ros Draugijos užrašų sekreto-] 
rius; Jonas Pateliunas—Keno-į 
sha Lietuvių Kultūros Drau
gijos pirmininkas, žymus biz
nierius;:^-p-lė Aldona Miller— 
pasižymėjusi Pirmyh choro 
darbuotėje; p-le Anna Karėta 
—De Kąjb Lietuvių Kultūros 
Draugijos iždįninkė*’Sekretore; 
Jonas Sanauškas—NonthSidės
lietusių turtuolis ; Stanley Stat- V'i'. . T • > ,
ros Draugijos pirmininkas ir I Petrauskas-T-3'; Ka'z. Jokubka— 
John’ Sfedmyški—čia^imis jau- 8. Kiti kohWsa‘ntai‘ įrašę įo 
nųolis. ' 2 arba 1 narį, o kai kurie ne-

; .'.J3'. įrašė nė' vfėifo.’'čia > suminėti musų draugai x , 
konkųmntai; turi Išliet jš L kad ipųsų kon. P; Gals- 
^naudūdlių kategorijos, tokiems kis apleido Chicago kvotą 
žymiems ' darbuotojams, ŪaU" paįg£^ bet pasitikim, kad 
giau negu mužikiška sarmata savo kvotą išlygins ir kitur 
aktai vieną narį teįrašyti. Dau-? I vendainas. P-nas p. Galskis yra 
giah šimtas ^'Draugijos narių, nu^itaręs Chicagon grįšti dar 
xurie nėra, visai konkursantai | prieš bankietą.
rašė po marį, o kai kurie net 

ir po porą'narių. Na, o būnant 
ionkursantų, vieną narį teįra
šyti, jūk'itai ištikrųjų nei šis 
nėi tas. .

ro,
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Komisija, kuri susideda iš 
Dr. A. Monfvid, K. Kairio ir J. 
Mickevičiaus pradėjo ruošti 
programą Lietuvių Kultūros 
Draugijų , konferencijai, kuri 
įvyks rugsėjo 5 d. Pradžioje 
konferencijos bus įdomus re
feratai, vėliau seks pasitarimai 
vidujiniais organizacijos reika
lais. Baigus konferencijai—eis 
draugiški pašnekesiai. Kaip 
greit komisija baigs priruošia
mąją. darbą, tuoj paskelbs Lie
tuvių Kultūros Draugijų ži
niai.

NEI ŠIS, NEI TAS
25.......... 1
35........... 1
10........... 1

600.... . 242
....... 3,000

Konkurse narių jau įrašyta .................................. 759
Kvotai trūksta .........   2,241

P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bartkfėtitf, kuris’ {Vyks gruodžio 11 d., turės progos 
laimėti vfehą iš trijų stambių dovaną minėtame bankietė. Visų 
kouįdršantų* prašome šūa&fyvhiti gatvo veiklą kčūkūršą darbe, 
stengtis Išlyginti Ugi gruodŽtolld. 1987. čia nestatytos 
narių kvotos korOfšantams daugiaū irėbŪs pAmaindbi‘6^.

2, Visi nauji nariai, įsirašę Draugijarr nuo vasario 1 d, iki 
gruodžio (Dec.) 11 (L š. gatfs tikietą $2.50 nemoka-
mai į brangijČs Triumfo Bankiėtį, kuris (vyks gruodžio ii i, 
OlyiApiiė Hali. Taipgi į minėtą bankietą gUUs tikfetą hėiūoįanuli 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys hitujų narių',

< 3. Nariai priimami DraugijOn vyrai ir niotėiys nūo 15 
iki 4Š birių amžiaus.* Galima įsirašyti Draiūgfjoh per Ausų fcon- 
kursantus; per Draugijos įtarius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos 6fįsą. Ofisas afdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryta' iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro;sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

sako-jis vis rengiasi jam duo
ti pluoštą prospektų, bet kaip 
jų nčfa, taip nėra. WeH/ p’ Kaz- 
lauski, duotą žodį išlaikyk, ži
nai pats, kad kon. Albauskui 
reikia naujų narių, reikia jam 
nė tiktai Savo, bet ir kolonijos 
kvotą išlyginti;

Neveiki i ausibrhš kdliofti’joms
Kenosha, prie Shėridan Rd. čia* ^ėf šį mehės| p^sTrbčfe, tai 
yra puiki vieta' ite tiktai sma
giai taiką praleisti ant žąlido- 
jančids vėjoš', tdfpe aukštų me
džių, bet viena patogiausių vie
tų maudytis. Čhicagos lietuviai 
tokios patogios viėtoš neturi sa
vo’ piknikams, tokia patogi vie
ta randasi* tiktai kėnbšha, tai 
ir kViėčfahi čbicaį'iečiūš, drau
gijos narius j mūšų pikniką 
skaitlingai atsilankyti.

Beje, įžangos kaip ir hėbufe, 
bet reikės pirktis tikietą už 15 
centų, bet tai. bus laimikis. Par
ko vieta iš anksto rezervuotai 
kelias atvažiuoti neklaiduš—vi
si žino Sheridan Dd, Esu tikra, 
kad Draugijos nariai iš Chica- 
gos minėtoje dienoje skaitlin
gai atvyks, bus mUms smagu 
bendrai šu chicagiečials laiką 
praleisti.

Žinoma, neabėjojam, kad mėti 
susilauksime daug svečių iš 
Waukegan ir Radinė, bet- mums 
svarbū turėti apsčiai švėčių iš 
Chicagbs, kur faildbsi phts mu; 
šų1 organizacijos centras. Lauk
sime! . • . . 

» Draugiškai,
Konsltancija Vėlvikiėn^ 

‘ Viėna iš piknikė rėngėjų 
komiteitc*.

programas, programą turės pa-rasy
kartu ruošti chicagiečiai. Butiį gerai,

dieną
kad’ atvyktų kuris nors choras, 
jeigu, jau ne kitas, tai nors p. 
Kairio choras.

Piknikas įvyks liepos (Jiily) 
25 d. pūikiahiė Alfofd Parke, 
pirmoj saloje tarpe Kehošha ir 
Raclfte, tiktai pusė mylios nūo

Btt-

Ronkursantai įrašę 
dėsnį skaičių Draugijon birželį 
mėnesį yra šie: P. Vaitekūnas 
—16; Senas Petras—15; P. 
Galskis—10 ;> J. Augaitiš—6;
A. Markūnas—6; Geoj Izbic- 
kas—5 ; J. Asciiia—5r V. Am- 

kevich—-Bucine Lietuvių Kultu-1 broše--4; A. Visbkras—3; St.

John SbdOWšld---čia:gimis j du- H- Kiti konkursantai* įrašę įo 
.. i? !: ‘ ."i :/..s i;-.-.-. A 1 4.S!. iL:'

ne- 
jis 

gy-

dar

Musų organizacijų 
parengimai

Springfield, g’t. Charles, De 
Kalb, Ratinė Ir Tndikha J&r- 
liof, itaf$ pat Auriui, ’ftešk, kai 
kuriošė šių kolodijų ėliitt šifei- 
kai,.ten* AeVėikllldiAg patėMda^ 
mas, bet kur gyvenimas norma
lus, dalbai ėfna vidutiniškai, 
tai musų draugais rėikia Čftfo- 
niškp “pyrago*’ už jų apąileidi- 
mą, neveiklumą. P-nas F.< Bu- 
law sako: girdi, jeigu kai ku
rios kolonijos greitu laiku ne
parodys daugiau aktyvumų na
rių įrašyme, tai man prisiris 
važiuoti kolonijų kvotas išly
ginti. Well, tur būt,, taip ir tu
rės būti.

Visų kolonijų kvotos ligi bąn- 
kietui turi būt išlygintos, vietos 
konkursai!tai turi rūpinti# iš
vystyti sėkmingą darbą naujų, 
narių prirašymui. Vasara ar ne 
vasara, bet dirbti reikia, Drau
gai Chicagoje ir kolonijoje, 
darbuokitės, nepasiduokite^ kad 
vasaros oras darytų jumis pa
syviais, Narių, daugiau naujų 
narių!

žodis 4 ne Konkursantus T. J . TrLietuvių Kultūros Draugijos,
Daugiau 'Šimtas' Draugijos gėriau pasakius Čhicagos Lietų- 

narių šiame konkurse įrašė po vių Draugijos skyriai, žiėmūs 
vieną ir po daugiau naujų na- metu buvo surengę daug suk
rių. Pavieniai Draugijos nariai, mingų vakarų; aitėjus pavasario 
ne konkursantai, gana sėkmin- ir vasafoš1 sėzonūi daug fengrą'- 
gai pasirodė pradžioje konkūr- ma piknikų, šeimyniškų išra
šo', bet dabartinių laiku', nariųo- žiavimų. Tai yra gražus reiški- 
šė pasireiškia neveiklumo žy- nys organizacijos gyvenime. At- 
nies. Iš keturių tukstdnčlų pen- eityje panašių parengimų bus 
Irių šimtų ; narių tiktai vienam nemažiau, bet gal būt bus dar 
šimtui pariūodyti aktyviems tai daugiau, šiuo svarbiu klausimu 
permažai;'^ koritūršo' “vedėjas Lietuvių Kultūros Draugijų 
bbVėik yra'Hikras, kad aktyvių Konferencija įvyks rugsėjo 5 
narių atsiras mažiausia' ketver- dieną, bet ne tuo klausimu čia 
tas šimtų,’'f>Kurie įrašys po na- noriu kalbėti, čia vien noriu 
rį arba’ i? daugiau Čhicagos tarti porą žodžių musų kolonijų 
Lietuvių Draugijbh.. Tai kodėl J darbuotojams, vakarų ir pikni- 
musų draugai nariai susnūdo ? lkų bei išvažiavimų rengėjąms,

J Čhicagos Lietuvių Draugijos 
Valdyba, nuo kolonij ų darbud- 

a I tojų, vakarų bei piknikų rengė- 
”| jų beveik į kiekvieną tokį pa
dengimą gauna' pakvietimą da

lyvauti, bet, deja, valdyba kar-

Tiesa, ^didžiuma • jų sako, bud 
savo -pareigas atliks prieš ban
kietą j daf laiko daug, šitoks 
būdas savoi - neveiklumo patei- 
smimur ^^ana nevykęs. Gy- } gaun.a pakvietimi} da- 
Vemmo .prityrimai mums sako K tj bet deja> valdyba kar. 
V.'Sai. ? % .Kūne mano, kad; tais Jr lafjai „OTf:tly. dalyvauti, 

bet nė visuomet tai gali pada
ryti. Kali kada viena diena pasi
taiko po du ir tris parengimus, 
tai ir Su geriausiais norais nė- 
galiina visur dalyvauti. Kai* bū
rio musų kolonijų darbuotojai

jiė dirbs’ darbą ryt arba po 
ryt, tai tokis darbas paliėka 
visai nedirbtas, o tie, kurie ima- 
ši būtiną darbą dirbti tuoj:—su
sijaukia apčiopamų pasekmių. 
Neplaukia darbo rezultatai iš 
rengimosi dirbti, bėt is akty-1 bereikalingai ruguoj.^ kad Chi- 
vaiis darbo., Įcagoš LfetuVių Draugijos všldy.

ba juos ignoruoja, neatsilartkd 
į jų vakarus ir 1.1.

■ 1 ■ 1 >

Valdybai suprantama', kad

Iš pėnkias dešimt keturių 
konkursaUtų, viėnioliką jų yra 
irašę tiktai po viėhą narį. Kon-, 
kursantai įrašę po vieną narį 
yra šie: p-lė Milda Baronas, 
Antanas L. ' Skirmontas, Vin
cas čern'auskas, p-nia Julia Lu
ketis, Jonas Cinikas, Jonas Pa- 
telfunas; p-lė Aldona JMtiller, 
į£le Anna Kafeta, Jonaš Seh- 
auskas, Stapley Štatkeviėh ir 
John Sedowski. T#ip sakant, šie 
konkuršantai ligi šio laiko pa
sirodė ne ganėtinai aktyvus 
konkurso darbe, tūr būt, Už
miršo savo butfnaš pareigai 
kad rėikia darbuotis narių įra
šyme. Tiesa, įrašyti vieną narį 
daug svarbiau negu nė vieno' 
neįrašyti, bet kaip dėl konkur- 
.šantų vieųas narys teįrašyti, 
atrodo keistokai, .ar ne?

Iš čia pažymėtos vieniolikd'š 
konkufsaritų didžiuma jų yra

Apie Atostogas

Vasara ar ne vasara, 
bet dirbti reikia

Atėjus vasaros mėnesiams 
daug musų orfank arijos narių 
turi progą atostogauti porą ir 
daugiau savaičių. Didėlis jų 
nuošimtis važiuoja pas pažįsta
mus farmerius atostogas pra
leisti, o kiti pažįstamų ferme
rių neturi, tai važiuoja kur kas 
nurodė bei pataria Važiuoti.

Atėjus šiltesniam pavakario 
orui, kąi kurie mūsų kchkur-e 
santai gerokai sušilpo, Birželio 
mėnesis nedavė Draugijai tiek 
naujų narių, kiek kad buvo ti
kėtasi, bus poras desėtkų mak 
žiaū, negu pirhiesnį'ais konkurso 
mėnešiiis. Tai daUgiaii, hegii 
bėgėtai. Per liepds mėhėsį drau
gai konkursantai privalo už 
nuodėmės birželio mėhęšio turi 
išsilyginti, kitaip bus “friube- 
l'iš” su kvotų išlygihimū.

Mūsų konkursantai Gary 
mėnesį neparodė jokių žym 
gyvybės — nė vieno naujo nk- 
rio. Tiesa, drg. A. Steponaitis 
nesveikavo, bet drg. Grakey 
jaunuolis Prakuro tas turėjo' 
spragą užtverti, jiedu abu svei
ki ir drūti, tarsi “ridzįkai.”

NeddugiaUsia šį mėnesį ten
ka girtis ir kitoms kolonijoms. 
Vien* Jlarvėy šiėk tiek ritasi. 
Chicago Heights daugiau negu 
blogai — dvi mirtys, o tiktai 
vienas naujas narys. Kon. Al- 
bauskas kaltina p. Kazlauską,

vaus darbo..
Konkurso vedėjas yra nusta

tęs kvotą pavieniams nariams, 
kad įfašys nemažiau šešių šim- ____
tų, žinoma; ligi bankietui. Į čia I skyriams naujai įsikūrus, vietos 
pažymėtą ‘Skaičių įeina ir na
riai, kurie patys įsirašo. Ligi 
šiam 4 laikdi pavieniai bariai 
įrašę ir patys įsirašę—poras' 
šimtų narių, Reiškia, ligi kvotos 
išlygihimid dar reikia keturių 
šimtų narių. Pavieniai nariai, 
tai yra. Draugijos ndriai; kurie 
nėra konkurentai, ešate kriė^ 
čiami pradėti aktyviau darbuo
tis naujų narių įrašyme. Su
prantama, . už jūsų gražų dar
bą Draugija duos nemokamai 
tikietą, . vertėš $2.50 už kiek
vieną prirašytą narį, į Triumfo 
konkurso bankietą, kuris įvyks 
gruodžio 11 d., Olympic Hali. 
Žinoma, gau's ir jūsų prirašy
ti nariai po vieną tikieką, į mi
nėtą bankietą.

’Ro'd’oši, yra verta visiemš 
Draugijos nariams stropiai im
tis' darboh tfcoj nelaukiant ryt, 
poryt, Kiekvienas iš jus turite 
giminių, draugų, pažįstanių, 
kurie dar hera nariais ChiOagoš 
Lietuvių Draugijos, juos pėrul IVlbĮJUIlSHl 
sunku įrašyti, turite paaiških- ----- —
ti svarbą organižačijos lietu-r j 
Vių gyvenime, nurodyti šios gos Lietuvių Draugijos na- 
Draugijos Svarbų darbą jun- riams, ypačiai chicagiečiams, 
giantj Čhicagos ir apylinkių kad Kenosha Lietuvių Kultūros 
lietuviui į Vieną galingą o’rgįr Draugija rengia, vieną šanhiaU-

rdjV šių piknikų, kokį' kada’ Čia lie-, ,
tuviai tūrėjo. Pikhikė būš ir nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

veikėjams daug yra darbo įsi
rengti sėkmingus vakarus bei 
piknikus, o jubš surengus' pub
lika susirinkus į naujos orga
nizacijos parengimą veikėjus a- 
pipila įvairiais klausimais. Vei
kėjai bųdami palys nauji nariai, 
šu1 daug klausimų nespėję ap- 
šipažinti, Porėtų kad tokiose su
eigose dalyavutų centro žn*io- 
hės, reikale klausimus paaiškin
ti. Atrodo, kad daugiausia dėl 
šių sumetimų musų draugai 
veikėjai ir norėtų, kad cėntro 
valdybos nariai jų parengimuo
se dalyvautų. Minėjau plfmg, 
kad bet šiup laiku ne visuomet 
yra fiziškų’ galimybių valdybai 
visose sįyrių sueigose bei pa
rengimuose driyv'auiti. Mugą ko
lonijų darbuotojai u'Ž tai 
valo fugofl.. \

šiuo pranešam visiems Chi ca-

nizaciją paįšalpęs ir kulturo 
darbui.

Rietuvių1 Draūgijoš narių5, turi 
gražias farmas įvairiose vieto
se; WiscoWin; Michigah, india- 
jįjaj Illinėią, Minnesota* ir 1.1. 
Pas bendros organizacijos narį 
atostogas praleisti yra kur kas 
malčiau, negu pas mažai arba 
vis*ari nepažįstamus žfooėes. Pas 
vieną ar kitą f arinėm j atosto
gausi; iššily^inif reikia, nemo
kamai* niėkąs 6‘ėlįdiys,’ tai ge
riau, kad nary# organizacijos 
tuos kelįs centui gaus, negu vi
sai nežinomai Žmogus.

Butų gėrai, kad Čhicagos Lie- 
tUVių Draugi j pfe nariai farme- 
rial, kuri# turi Kuogą rietą sve
čiams atostogininkarns^ turi ap
sčiai šviežiė pienė/ kiaušinių, 
syiestp ir jėodo# taipgi 
šįokįą .tokią vietą glrbteii, duo
tų žinią apie tai Ataugi jai, šia
me skyriuj ė buš* galima kįjie tai 
pranešti organįzacrjofe narių ži
niai.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Narių kvota 

100....... 
.56......

....... . 45...... 
..... 82.........  
.... . .. 83 ..... 
.......  75.....  
........ 85.., 
......... 35.....
...... . 69.....
......... 65....

Įrašyta narių
............. 43
............ 2

Miestas
Cicero
Springfield
Harvey
Waukegan
Chicago Heights
St. Charles • ....
Aurora .........
Be Kalb ........
Ėtefrose Park ...
Gary .............
ftackfo^d .......
fiaėirtė .v........
Indiana Harbor
Kenosha
RO^lahd ......

Ppdt $čriptum:

1. Cicerui kredituojami tiktai tie nkriai, kurje^bus Cicero 
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kcn. Stasys Jurčiuš ir 
Įriti rošejandiečiai.

14 2. Kiekviena šių kolonijų
jų1 dbVtfnfų — konkurso bank: t w _
d, išįygiiįs kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultuves 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolom jų lafmikiTi. Čia

turės progos laimėti vi rtą iš drie- 
etp vakarė. jėigū' ligi gruodžio 11



NAUJIENOS, Chicago, IU.
• l ' '  ' *-* V

Antradienis, birž. 29, 1937

Diena Iš Dienos

Išvažiavo atostogoms 
p-nia Venckienė

Praeitos savaitės gale išva
žiavo atostogoms p-ia Venckie
nė, gyv. 5101 S. Union avenue. 
Su ja drauge išvyko jos brolis 
su žmona pp. Gečai. Jie išvyko 
pas savo mamytę į Wisconsiną. 
Mano sugrįžti dar šių savaitę.

23,

su

24,

su Stel-

Theresa

su Ur-

55, su Stel-

Jose-

Ella

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

111 1 "■'■■"T" ""

New City Furniture
Mart susilaukė 
daug vizitoriu

Touhy, kuris pasielgė su jiYo 
nevisai “pagal jo stonų”. Pa
sėkose “gydytojas” kenčia 
Bridewell ligoninėje Su peršau
tu pečiu.

NAUJAI ATIDARYTAS

Jonai nepa
minėjo savo 
iš jų yra p.

Minėjo vardadienį 
p- Venckus

Pasirodo, kad ir 
siduoda. Jie irgi 
vardadienį. Vienas
Jonas Venckus, gyv. 651—51st 
gatv. Svečių tarpe buvo pp. 
Frank ir Ona Venckai, gyv. 
5101 S. Union avė. pp. Jonas ir 
Ona Yuknis, gyv. 7608 Mar- 
ųuette st. ir kiti.

—Rep. x-y.

Išsiėmė Leidimus
■ Vedyboms

Helen....Joseph Stopa, 28, su
Gumuls, 19

Joseph Mostik, 32, su
Peck, 24

John Sribike, 50, su
Rimeika, 36

Frank Bielski, 27, su
Hilan, 22

Omifrey Galus, 45, su
Valim, 29

Joseiph Paskauškas, 23, su 
Josephine Žebrauskas, 20,

Gust Butkus, 22, su Catherine
Macwas, 20

Stanislaus Rudy, 40, su Fran-
ces Pasko, 28

Alice

SU

SU

SU

Marie

Milred

Vlast^

Charles Zimkus 34, su Fran-
ces Cascio, 30

Leo Van Haren, 
la Zemeckis, 25

Julius Beck, 32,
Yanisch, 23

Charles Wengel,
sula Puida, 24

Joseph Bucknis,
la Nazar, 39
....Paul Gaudutis, 24, su
phine Dambrauskas, 21

Walter_. Kulpa, 29, su
Everett, 26

Bror Palmer, 35, su Marie
Telenius, 41

John Lewandowski, 25, su
Valeria Balčius, 21

Harold Davenport, 21, su
Nellie Jackus, 20
♦ .Eugene Mazurkewięz, 23, su
Rose Gurausky, 22

Maiirice Ormond, 22, su He
len Kilenas, 22

Jcseph Gurski, 21, su Ste-
phanie Zack, 21

Joseph Gulik, 21, su Anne
Saplis, 18

Walter Wierzbowski, 28, su
Josephine Stulginskis, 26

John Zencka, 32, su Ange
line Ledkeniak, 26

Robert Seamann, 22, su So-
phie Skobei, 25

John Mikalas, 23, su Fran-
ces Našai, 21

Edward Zygowicz, 28, su Jo
sephine Masiukanis, 26

William Trybus, 27, su Irene
Gutman, 22

John Vaške, 24, su Annie
Kvacik, 24

Albert Douglas, 22, su Anna
Gedulis, 19

Edward Kvilas, 24, su Ca-
terine Szawicz, 25

Peter Yonikas, 23, su
Balchunas, 23

Joseph Bender, 25, su
Navickas, 23

William Petreitis, 23, su La-
dislawa Lorek, 20

Leon Drewiniakowski, 24, su
Anne Toboraitis, 22

Walter Kukta, 30, su Lottie
Bobeerak, 19

Mike MacMahon,
phiė Wasvil, 22

Joseph King, 31,
Karalus, 31

Mitchell Zack, 24,
Renkal, 24

Emil Benecke, 23, su Ida
Marųuardt, 23

Anthony Krischunas, 25, su
Nellie Mockus, 24
- Vito Zuna, 29, su Adella Pli
kei, 19/

Victor Balkus, 25, su Doro- 
thy Norbel, 21 *

Aloyisius Gurgąs, 24, su Vic-
toria Andracka, 25

John Melinauskas, 23, su
Mary Sileo; 20

George Schworles, 30, su Sue
Gurgės, 22

Peter Griksas, 22, su Helen
Berkowicz, 18

Edward Urbon, 22, su Mary 
Galvin, 20

T0WN OF LAKE - 
City Furpiture Mart, 
West 47th St. didžiulis grand 
openingąs-atidžjjrymas prasi
dėjo su pereitu šeštadieniu ir’ 
tęsis iki July 3 dienos. Atida
rymo pradžia buvo labai sėk
minga. Veik visų šeštadienį 
krautuvė buvo pilna žmonių. 
Daug parduota įvairiausių ra-^ 
kandų. Kiti Vizitoriai bei sve-J 
čiai pasižadėjo pasipirkti lai
ke šio išpardavimo. Mat dabar 
visų prekių kainos yra labai 
nupigintos, ir visiems yra di
delis išrokavimas kų nofs 
pasipirkti. Be to, savininkai——! 
William Kasmauskas ir Bill 
Bazaras susilaukė daug gėlių 
su linkėjimais gero pasisekiy 
mo naujam biznyje.

- New 
1654-56

Policija peršovė 
“gydytoją”

Rado. Daug Netikrų čekių

Anua

Adele

MADOS

24, 

su 

su

su So

Almina

Adeline

4443

No. 4443 — Graži ir madni va
sarinė suknelė. Pasiūta, iš geresnio 
lininio materiolo; ji bus praktiška 
ir elegantiška. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, ir 20 taipgi 32, 34, 362 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš* 
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..._ 
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

v '(Miestas ir valstija)

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE

RIOLO CHICAGOJ 
$2,000,(100 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažiptj. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kines ir plumbingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CEfeMAK ROAD 
Seeley 6761,

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
911 West 33rd Street 

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie- 
tjuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street ■

Vienas “gydytojus” John Arm,- 
strong, 32 metų amž, iš Gary 
bandė ,sų netikrais čekiais ope
ruoti. O kad niekas nepamany
tų, kad čia “šiaip kokio šundak
tario”, jis kišenėje nešiojosi ir 
stetoskopų.

Vienok, nepadėjo jam ir ste
toskopas. Pirmiausiai vienas 
vaistininkas atsisakė iškeisti 
bent vieno iš tų čekių; nors jie 
buvo išrašyti ir žinomų dakta
rų vardais. Daėjo žinia ir ligi po
licijos, o kada jis pamėgino 
kreiptis pas krautuvninkų Geo. 
Dobslaw, 7101 S. alsted g., pa
sirodė policininkus; J .iTimothy
* 11 "T**." —............. . II ■ >Rl.lw.l|, l.»WI«.l ■ IWM>il.l>‘WI6

Padarė Apiplėšimų 
Dienos Metu

Du drųsus piktadariai vakar 
įėjo į ofisų, dešimtam aukšte 
dangoraižio ties 30 N; Dear- 
born Street, atkišo revolverius 
į kasierių ir atėmė nuo jo apie 
tūkstantį dolerių grynais pini
gais. Ofisas priklausė Elfman 
restoranų firmai.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKĖVlCIŲ 
galite gauti apdraųdos 

polisus
. APDRAUSTI;
• Gyvastį
e nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
■ , • .r

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliauš. Nuo 
sudaužymo shvo1 automo- 
biliaus. Galite 'gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka višdje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudaš? L

..—--i \;—Z

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Toki termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus, jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujiem 
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagojė .....  $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Gorėdami parduoti arba pirkti 
eal estate kreipkitės į mus. Per
am ir parduodam real estate ir 
lorgičius.

INFORMACIJOS DYKAI. 
’HICAGO R. E. FINANCE CO.

Siųskit money orde
ri arba čeki —

vjr v T ■! A
KIEKVIENOS r% f I YRA
RŪŠIES A JB. PAVOJINGA

• •' ' ' '' ' ’ • . ■

Tiktai moksliškas paraifitis tinkamai jums | mus paraiščiui, pritaiktnįį, į su pilnu pa- 
prltaikintaie pagal skirtingą kylos rufiį Į stikčjimu t 
juins tikrai padšs. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raįščlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas
į VYRAS IR NiOTKRIS I
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į

. Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
•• ARTI PRIK WKI.LS STREET

ElaatiklnSs pančiakoa, < diržai. braces, 
pažeistiems, čeverykal tiems, ( kurių są
nariai nesveiki. •

! Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų; Diržų

Visiem Sudarkymam
kaTnoš 

PRIEINAMOS

MOTERYS JLvJL JL JLjijLv JL kJ •
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

• CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS 
1739 S-

H ditod St.
’UCAGO

FAHt. 
28- 
IIIJ 
100 
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40 
30 
20 
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No.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

68— DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių /ir 
monologų, 164 7I%Č 
puslapių knyga .... • **
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
Išpili knyga ..........

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 KflČ 
pusi, knyga ...... vU

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Buy gloves with whcrt

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

i it savęs
MBra reikalo *ok«U »Oe a» 
dantlan. kad ranU <oni 
kolelv. bliUrtae Tootb PatU. 
dideli* ttiba« t>ar«idnod« ai 
Ne. Ji valo ir apeauro daa- 
tu Be to raute rate opiau 
(A. nl kūrino* raliu ar-tplrk 
tt plritiaaitea ar kr kitą 
LambeK Pbaraaacal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SAKAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 

šit tkyriuš yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigfa. ii telpančių čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

■ Chi^agoje
Kainos perkant 4 tonus ar jaugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINES
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

........ $7.65

....... $6.05

...... $4,70

....... $8.75

....... $6.90

....... $8.75
___ $7.15
....  $12.70

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

, JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

UŽ . ................. ......
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

*12
*50
*20

...... *1
HOSPITAL

Avenue
5727.

Ųniversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670
4---- ------ ---------

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tol ENG. 5RRS-5R40

es-rv^o. gb’V
OO^s/n-J ^3
t-g/T“ ME oL-S
7D TV-& MA^C2/ 
Ul-rru.£ F=QJEEb>JOS

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

v. _ - .

i •

THE 
LORD
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6OMETMIHJ
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Darbo Taryba Pradėjo Svar 
styti Skundą Prieš 

Plieno Liejyklą
n ri, ■wl.i,...il|..Į<ĮWy)>Į u <Į , ■ įf l.lĮTl

■me**'
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Bus puiki'ir muzika. Be to/

darbdavių ir darbininkų
.. I....... .1 ujj ||

Gubernatorius T.ownsend Draudžia Dirbtuves 
Atidaryti.
■* ........ st . i1 < r—tj. >■ .■y ■ rr

Federalės valdžios darbo san- dirbtuves Ęast Cbicagoje liū
ty kių taryba vakar pradėjo 
svarstyti ^undą, kurį C. I. Q. 
išnešę prieš Inland plieno 
drovę.

Taryba tuo pačiu laiku 
dys išrišti ginčą, kuris 
tarp darbdavių ir darbininkų 
dėl raštiškų kontraktų. C.. J, O. 
skunde saiko, kąd Inland Ęen- 
drove prasižengia Wagnerio 
darbo santykiai aktui, atsisaky
dama pasirašyti raštišką su
tartį. 0 Inland bendrovė aiški
na, kad ji sutinka su C. I. O. 
derėtis, bet raštiškos sutarties 
nedarys, * nes Wagnepjo aktas 
to nereikalauja.

Svarstymas ir liudininkų 
kyotimai eina federabųose rū
muose, prie Jackson jr Clark 
gatvių, kambaryje 7iQ7<0.

Keli ifukstančiai Streikierių 
yakar pradėjo pikjetuoti plieno

■»r»'i. .ii '■ -.....

ben

ban- 
eina

diana Jlarbor), kaj pasklido 
gaudai, kad jos atsidarys. Dirb
tuves yra yo.ungštown Sfeeet, 
and Tube, ir Inland Steel, kur 
suvirs mėnesį laiško vyksta 
Streikas.

Miesto majoras Andrew Ro- 
oney kreipėsi į gubernatorių 
Towųsend, prašydamas kariuo
menės apsaugojimui streiklw-i 
žiu ir *tyarkos palaikymui”,; 
bet jų prašymas buvo atmes
tas. Gubernatorius vakar derė
josi su darbdavių ir darbinin
kų atstovais, bahdydamąs pą- 
daryti taiką, bet ši$ žinią ra
šant nežinia, ar jam pasisekė 
ar ne, J pavakarę jis uždraudė 
liejykloms atsidaryti.

East Chicągo streikieriai yra 
pasiryžę nepasiduoti ir strei
kuos tol, kol laimes kontr.akt%-

sveiksta, .bijjaus autprjąi siūlo naujų, rįnkjuuĮą d&ipelių eilę, 
mokėti taipgi 66% savaitinės 
pigios, bfct pęr tam tikr^ įškaj*1 bus pranešimų iš visuomenes 
čių savaičių. ; veiklos, ir, ypatingai įdomių

Pagal dabartinį aktą darbi
ninkas negali gauti daugiau^ 
$15 kompensacijos, NaująsiSi 
projektas tą sumą pakelia iki; 
$25. Be to, ,siūlo, kad yąikaL 
mažiau 16 metų amžiaus^ u^. 
sužeidimą gautų pilną algą. ,

Kadangi tąs biljus yra labai 
naudingas darbininkams pra
monėje ir biznyje, tai. darbinin
ką organizacijos raginą lęgis-: 
laturos narius už jį balsuotiį' 
Lietuvių organizacijos, kurios: 
nori paraginti savo senatorius! 
biiiiui pritarti, prašomos pasiųs* 
ti jiems sekamo turinio laiš*: 
kus: ' v ' J

LAIŠKAS SENATORIAMS

Jlonor.able Senątor.:
This orgąnization js įnte- 

rested in the passage of House 
Bill No. 286 — Lager and Alli- 
aon .(Smi.th-Hur.d, p. 1602;- 
Cahill, p, 1593), which Bdj 
ameuds S.ection 8 of jhe Wrik>! 
men’s Compcnsation Act and: 
bjcr.eases fhe b.enefits to tbe; 
iOmployees,

Ąs pur organizatimi j.s kęom- 
posed of members who be* 
-pefjt by the passage of this H/ 
R, 2^6, yye are kindly roguest*

: ing you vote fąyorąbly on this 
Piįj and assist in ifs passage.

AjPPrecjating your icouopera- 
tion, .>ye are

Very iruly yours,

pranešimų 4š Peoples Furnjtjire 
įKra’ut.uyių biznių. srities. Tajgi, 
progą .sužinoti, kokie namų1 
^eikpjępy# g^ima tinkamiau 
n.ušipjrkti bei sutaupyti pinigo?

Nepamirškite pasiklausyti.
—-Rep. xxx.‘

Prią Atkočaitienė tęsė, kad 
rietuvių yra ir Seattle’yje ir 
Portlande, Oregone, Seattle’yj 
bus apie 200 šeimynų. Portlan- 
de mažiau, jr ten lietuviai 
numirę, hera jokio veikimo.

rv?"*’*1’ m"‘ 4,l*’»11 "P1

Darbininkų Kompensacijos 
Akto Pakeitimas Legislaluroje

President
Secretąry

Viešnios iš Boston, 
ir Tacoma, Wash.

siusKrrPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Miscelianeous >
j - Įvairus m 1

Tel. Victojry 4965
, STOGDENGYSTfi

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

BRtDGEPORT ROOFING €0. , 
3216 So. Haisted Street J .. ........................ ....... ..... į

IEŠKAU DARBO *EsU patyręs t
• 1

III.

PARDAVIMUI PIRMOS KLASfiS 
Bž.kery Shop, įrengta su vėliausiais 
rengimais. Parduosiu su paaukavi- 

mu. 'Pasitraukiu biznio.
Lafayętte 6284. 

Klauskit Walterio

RE N D AI TAVERNA su fikČeriais 
su baru; 6 gyvenimui kambariai. 

2906 Sp. Union Avenue.

įtlostpipetė Or Kubilienė sek
madienį dąįnąpo per radio; iš 

Tacoipa atvyko p. A. 
Atkoėaitienė

4

painteris ir popierųotojas.
JOE AUGAITIS, 

16,08 So. 50th Avė., Cicero, 
Tel. Cicero 2633. bi 

m
i

Naujas projektas siūlo atlyginimą ųž 
sužeidimus žymiai pakelti
.,a .......... '' 1 " " i...'. ......

Organizacijos Prašomos Raginti ^natorius
J Pilių Priimti

Illinois legislaturos senatui 
yra įteiktas projektas pakeiti
mui kai kurių dalių Illinois val
stijos Darbininkų Kompensaci
jos akto (Wo>toien^ Gompen- 
sation Aet). Jas projektas se
nato rekorduose žinomas var
du H. Ę. 286 — Lager and AI- 
lispn Biil”.

Projekto autoriai nori pakel
ti darbininkams atlyginimų už 
sužeidimus. Padabinę sužeidi
mus į tris klasias, jie siūlo ^se
kamus pakeitimufe;

Dėl sužeihfriio yįs.ai Regąljiii- 
tieRis hirbti: p.ajkeilti koųap.eų- 
l^cjją hnQ 50% SRv.aitjųė^ rI- 
gos iki 66%. .(Nemažiau $8 ir 
nedaugiau $25 per ęa-y^itę) b 
iš yjso pe.dąugiąu k^ip $5^000,

Darbininkams^ kurie prilėk# 
raiši, bet gali dirbti; pakejtj 
kompensacijų uro 50% Įjįij 
66%% savaitinės algos 
kompensacijos nedaugiau 
500).

Toliau, tokiam darbininkųo 
kuris yra sužeistas, bet p,a-;

Addre.$s ■ ....
| žemiau seka sąrašas 
ijegi<afeyrQs Aenato^. ^ale 
i VR-rdų yrAdaiktų numeTi<ii, 
i vietos, is
htij^s siizibobai (D — den?tokra-š 
'tai, B — republijtonaij.
' kus reikia adresuoti į 
Springfield, įll. «

Senato nariai
, Dięj, Venator Party ■i, - ‘ ‘ ‘ “

2,
3.

i 4.
i 5.

6.
7.

Laiš- 
senatų,

TJI'M'i M.l

MJuJjngas Baidės Rūbams ir Baltiniams

PARDAVIMUI TAVERNĄ, BAR- 
SCUE ir GAS 8TATJON. Daroma 
mis. Gera vieta. Reikia apleisti 

tiestą.
DIKIE BARBECUE
Willow Springs, JJ1.

.8244 Archer Avė.A. t A,
PETRONĖLE PRIŠMON- , 
TIENĖ, po tėvais Gečaitė,
Persiskyrė su šiuo pasauliu • 

birželio 26 dieną 10:00 valandą 
. yakaro, 1937 iri., sulaukus 
puses amžiaus, gimus Lietuvo
je, Tauragės apskr., Nauja
miesčio parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dukterį Helen ir 
žentą Joną Savage, seserį Oną 
Gečąitę, žentą Pranciškų Ku- 
čauską, 3 anūkes: LUIiun Ka- ; 
čauskaįtę, Joaną jr įMąrijopą < 
Savąge; 2 pusbrolius jopą Ge- 1 
čą ir Joną Rapolayjčių ir gi
mines Amertk0*6’ Q Lietuvoje 
seserį Veroniką ir brolį Povi
lą ir gimines.

Velionė priklausė prie Liet. 
Keistučio Paš. Kliubo.

Kūpąs pašarvątąs 3527 So. 
Lowe avė. Laidotuvės įvyks ; 
treč., birželio 30 dieną, 9:Q0 v. ; 
ryto iš namų į šv. Jurgio par. ; 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- ; 
lingos pamaldos už velionės ; 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į ; 
šv. į^ązipiiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Priš- \ 
montiepės gimines,- draugai ir , 
pažįstami esat nuoširdžiai ; 
kviečiami dalyvąuti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- • 
tarnavimą ir atsisveikinimą. B

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, Duktė, Seserys, Brolis I 

ir Giminės. 7
Patąrpąują laįd. dir. A. Ma- | 

salski.s, Tel. Boulevard 4139. -fl

TAVERN PASlRENDUOJA. Pi
giai 25.00 i mėnesį $5.0 už -raktą.

54X3 Weųtworth Avė.

Wanted To Rent
^NORHJ^REND^
ba šapą .tinkamą dėl būdavojimo 
‘Jtrailers”. Turi turėti didelius lan
gus ir aukštas duris, Marųuette ar
ba Chicago Lawn apielinkėj.
6921 So. Western Avė. Stanley.

. PARSIDUODA TAVERNA Se
ns! išdirbtas North Sidės biznis. 
Parsiduoda hargenu. 984 Willow St.

Dabartiniu laiku Chicagoje 
vieši dvjį viešnios— viena iš 
A tl ant iįko . p ąkrpščio, kif a iš į 
?acifikp. Rytietė yra p-ia Ona 
Kubilienė, iš Roston, Massa- 
chusetts ,kuri - atvyko praleisti 
atostogas pas savo motiną, p. 
Rųkįbpn, Oką ViJlaį III.

Vješpia iš YRjcarų ypą p-nia 
ĄJLce AtOlaifiepė, Tącpma, 
W.asbing.ton valstijos gyvci 11o- 
ja, jkprį iąps^tpjp Chicagoje 
spąs pp. Grinius-Green, 4155 
£>piųįth Mąplewoo;d aveųue.

P-nia Ęųbiįjepė pereitą sek- 
jnajdienį .dainavp iš stoties W. 
C. F. L., J. F. Budrjko firmos 
grogrjapąą, Jj yra baigusi New 
Fuglaųd* ,ępųwaitory pf Mu
šte, Bps,toD.e. 1934 pietais išvy
kų studijomis į Lietuvą; kur 
padarė ,debiutu jr Kaupo ope- 
rpje, Aiuupri? rplėje, “Aido- 
ją”, Ji yra

P-jija AtkočRitiejiė viešės 
>Gliįeągoje iki 4-to liepos. Ta- 
jąoiuoje jj gyvena su šeimyna 
lies. 2920 Ępst stpecfe'Aip' 
J anas Aitkoėąjčtis, jos vyras, 
yrą .ip^iuferiU^ be»C didžiau
siu j pasaulyje lejitpiuvėje, 
S,t. Paul Sąw Mill Company. 
Turi SjUnų ir dvi dukteris. Su
dus Leonardus yra Diesel mo
torų inžiriiejĘįus. Duktė Aldo
na jąu išlekėjpsj ir augina sa- 

' /o leująyu#, ji Qlgą. — muku^ 
į sUiųgus- Ir jąlvyk^
Chįc^goh Wrsds ' užbaigti.

,00 $einyįnų
yješpia pasakojo, kad Tu-! i 

:oiupj,ę Rpję 00 lieitpyj^'! 
šehuynų, ir gana didelis bkai-ž 
čiu$ ppvieRįĮį vyrų, kurie tar-

Jkųp^e, TRjepipp j e yr& kelius j 
iiejtuvištedmi^ijpš, tarp jųy 
SLĄ ip I* kuupps. Lipiu-! 
via j feu turi gralius pamuš? j 
;r beveik šeii»yRR-|
no putuipubilį, Lietuvių para-’ 
•rijos perą’

y^t$ie$ąj daugiausiai dir-| 
ba skerdyikluse, siuvyklose,; 
mįšk?AQse jr lentpjūvėse, 
•nųin alga yra rėiitRi į 
’aųd^ papra8t.aiu Vdarbiuinkuhj 
o valandą skaišiųs — 4D'sa
vaitei, B-nios į dieną. Profesio- 
’ialų nėra, bet vienas tacomie- 
tis; tai yra j). Kraučiunas-Kay 
prasimušė į vietos federalius 
teisėjus. 'b'

Help Wanted—Female

SUIRT OPERATOR patyrusi 
pertaisymams. E. Wagųer, 202 So. 
State Street, Room 1214.

rv'irtn* •5:Tr - 5>WWĄ^|Įl|llW< '

MERGINA.; pelnas namu darbas; 
.savas kambarys; maudyne; puikus 
pamas; maža šeimyna.

Dorchester ,6536.

PARSIDUODA BARBERNĖ yiso- 
kių tautų apgyvento j apįelinkėj. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Pigiai. 
Priežastis—2 bazniai.

4512 So. Wood St.

' PARDAVIMUI; išdirbtas cleaning, 
ulorūig and laudnry ofisas. Ne
rangi renda; 4815 jLake JPark Avė.

TAVERNAS greitam pardavimui, 
nebrangiai, geroj apieŲakėj, 6403 S. 
Kedzie Avepųe. Telefonas Hemlock 
3112. Biznis išdirbtas perdaug me
tų. Pardavimo priežastį patirsite vie-

į

MERGINA; 20—35; lengvas »ą-j 
mų darbas; prižiųrėti du vaikus-;! 
pasilikti; geras namas; gera algą, s 

Viųcennes 3062.

MERGINA abelpam namų darbui 
geras namas, maža šeimyna, 

duniper 3432.
. r---------- r-,------------------------------ -------------- ---------------- r------------- ---------------------r

MERGINĄ; namų darbas; savas 
kambarys; nėra skalbimo; 3 šeimy
noje.

Tel. Riverside 6139

PĄRS1DUGUA BUČERNfi it gro- 
serpė, biznis daroma geras; arti 
kitos bu^ernės nėra. Už mažą kai
ri^. 4438 So. liermitąge Avė.
^,1 n,4 «i"——nnii.— '■■-.'■ »;■ IIW.'W||||Į»|| H ..........imiĮ .,1, ..... ...............

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis per ilgus metus, 8 kambariai 
gyvenimui. Svarbi prieža^Gs, par
duosiu pigiai,

6818 So. Ashland Avė.
ni'Wy - X WniĮWI>y^..iĮWi wi|iy Ml ............ r

Į PARDAVIMUI BUčERNŽ: ir gro- 
sęrnė, arba mainysiu į taverną.

1967 Canalport Avenue.

Furniture&Fixtures
, Rakandai-{taisai

Help Want«d—Mate
Darbiniękų Reikia

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

3737 So. Sacramento Avė.

ISPARD.UODAME BARU FI&ČE- 
RIUB 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir šnekom. Taipgi štorų 
fikčerius dej bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
taksius, Gash .arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur.

S, E, SOSTHĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.3 AUTO BODYf fen,der vyrai} 
ekspertai; nuolatinis visų metų 
darbas; aukščiausia alga geriem xvy- 
ram; kreipkitės ^asmeniškai PP.-2 
vai. popiet; Gar Service, Ine., 1911 
Indiųha Avepue.

Home
Dąpiel A- SerritelU, R., Ch’go. 

LJoąeplj ijįnįel,. D\, Ubicago.:
WiUwn E- Kiug, R,, Chicago. 
Erank ^EcDfi^mott, p., Chicago. 
T. V. Bmith, D.,. Chicągo. 
John J. Meyer.s, D., Chicago. 
Charles F. gaumrųcker D., 

River Forest- 
Ray paddock, R., Waų.copda. 
p, J. C.arroll. D., Chicago.
Charles W. Baker, R., Monroe C’r 
John M.- P-> Chicago.
Ėdwųrd E.. Laughl.in, R., Frecport 

x Frąpcis J. Dęųghran, p-. Ch’go.
14, Arnoid p, Bepson, jį., Batavia. 
15- Retęr B- Kielminski, D,, Ch’go.
16, Simou E- Dantz, R., Congerville.
17, James’' B, Ue.onardo, R., Ch’go.
18, Thomas E. Madden, D,, Peoria.. 
1$, R, y. Grabam, p,., Cicero.
29. Lęųis E- Beckmąp, Rm .Kąnkakee 
'^į. George M- Mąypoje, įEL, Chicago 
22.
28,
24.

25.
26.
B. 
£.8. !
29. 
80.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

g 
•9, 

10. 
IjL 
12.

$

wa«v//.w

i

«

AWHABĘT PATTERN 1413
Jjlo. 1413 — Išsiūki! savo bliuzįįą arba Diabar šio

styjiąus raidės labai m^boj. Galiį išsiub arba mar^ah 
siūlais.

' NAUJIENOJ NEEDBECRAFT DEPT.,
■ 1739 sp. ^U|£3u$agOj iii.^
/ v či ■’ ' ‘-j ,

čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųs# maų PaYyzdj No

. Vprdaą pavąrdė .......................... . .

»■

i Ądręsas

Miestas ir valstija .

,38. 
9$, 
10- 
44-

44,

jJŲOZAPAS VAICEKAUSKAS
1 • Su * 'šltįb pasauliu
Jųue 26 dieną, 3:40 va], po 
pelėtą 4937 jp., . sųlaųkąs ^ųsės 
ąįtpžjuąųs, gjmę&ę Rąsej.mų ąps- 
krity, ŽVingų parap., Paloyiičių 
špdoje,

Faijko dideliame nulįųdime 
dukterį Marijona ir supu Jųo- 
ząpą, brolį Antaną, brolienę 
Anelę,' brolienę Cną, pusbrolį 
Kazimierą šbakų, ąpukus Je
ronimą, Daarmą, Robertą ir 
pąŽįjstąmųs,

Kanus pašarvotas 2016 Ca- 
nąlpąrt Avė, J^ąidot.uvės yyks 
seredoj, June 30, 1937 8:30 vai. 
jš ryto iš namų i Dievo Ap- 
vmz^os parap. bažnyčią, kurio- 

1 je atsibus gedulingos pamaldos 
až velionio Sielą, o i$ ten bus 
nulydėtas į ąy, Kazimiero ka-

Visi A, A, Mo^apo Vaiee-^ 
karn&o giminės, drangą! ir pa
žįstami esat ppoširdžmi kyje- 
5mmi dalyvauti laidotuvėse ir 
sukeikti jam paskutinį patar- 

'Payim.ą jr atsisyęikiniimą.

REIKAI4NGAS PORTERIS.
SMITO’S PAUM GAbDENS, 

4177 .Ąreher Avenue.

PARSIDUODA. JEWĘUER’S WARE 
4ABE, 2 sho^ cases, 1 seifas, laik- 

odinihko tuišys ir work bench. par
duosiu už pirmą pasiūlymą.

114 E. 107 St.

COAb
Ąygha y

KAINOS KYLA! FIRBJT DABAR
ANGLYSI ANGLYSI
PIRKIT A.LKSTOS RŲSIES ANOUS

W1LM1NGTON iCOAL 
aw>

-- ' .... 'JlU v"— -

I PARSIDUODA VOGUS—SCALES 
grosertiej ar bųčernef su roku ūdom, 
geriausio darbo. Paduosiu pigiai.

709 West 57th Street.
Chicago, 111.

M, Bajoriukas.

Reai jKstate For Sale
Namąi-žeme Pardavimui

PAUD M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loaps and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na- 

j^lus, lotus, bizniu ir farmas; inšiu- 
rlname namus, rakandu# ir auto- 
Bių$. Taipgi turime daug gerų 

pardavimui arba mainymui už 
pargenąs; greitas ir teisingas 

patarnavimas. Reikalui priėjus krei-i *
‘ 4631 SO, ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos SU J, J- Grįsk

TONUI
PIRKIT DABARK VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUSTĖS-,
N£S KITI MfiNESI 

PRISTATYMAS mieste ib 
bemiegiuose

T< KJEDZIE 3882

W. H. ūickman, A-, f’aris. 
Thomas E. Keųne, D,, Chjicago.

E- O. Člifford/ B” Ghampai- 
ffn-

Frapk J. Hutkin Jr., D,, Ch’go. 
U C, Siebern, pM Gridley. 
floJię Bmdetick, D,, ČUcago. 
įojns O. Muapas, D,, Gimtom 
Wįlliam jj. .C.onnoįrs, ©.., ch’go. 
Jilartin B. Lohmąnn, D^, Pekin. 
M$roid G. Ward, P«, Gh)cago. z 
T.' MacDowning, R., Macomb. 
Robert M- Harper, P., East 

Moline.
MeJyin Th<W.as. D^, ŪVarJeston. 
Georgę Q. Dikon, R.., Dixon. 
Joseph E. Heckenkamp, ©., .

Quincy.
Thomas P. Gunning, R., 

Princeton.
Harry C. ^tųttle, D? Litchfield. 

»'» p«na- • }. jR., JoJiet.
/ Vaeapey) 
Clįnto.n U, R., Baugias.
B, G. Griąęn.berry, R,, Mųrphys-

Ęarf B- ^eaxey, Bprjpgfield. 
^airfiield.
, Collins- 
yiile.

Nuliūdę liekame,
Duktė, ^ųnųs, BroBs, Brolie

nes,, Pusbrolis jr Arnikai
Pfltarną.uja laid. dir. J. F. Ra- 
džiųs, Tęl. Ganai 6174.

y raguygp ' T?

gdų Metų Mirties Sukaktuvės
-S ... ■

aV*2

Seejey 5329 
Dr. K. Nurkaitis

yra su
. Dr. W. Pas 

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

Urbą Flower Shoppe 
Gėlės MyOntkmip—Vestųvenn?—- 

BankktąAns—Laidctuvėms— 
Papuošimams.

4180 Arieher Avenue
Phonę LAFAYETTE 5809

}

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

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

So. Western 
Hemlock 0800.

Avenue

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vųs namas su tavernos fikturiais. 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apylin
kėje. Atsišaukite 6630 So, Talman 
Avė. Frospact 3938.

i

P? T, WdQdA»td. D., Grąyville. 
Lonįs j. Menges, .i)7 E,s,t. Lou 
R. '>y.ąllaęe Karraker. P7 Jone 

boro.
51. prųJ Rt Tyttle, ’R? Uarrisbug.

-.J-1 ? i. u».j. ■
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RADIO
Dainuos radio

gražių dainų ir 
smagi muzika I

Žiandicu, 7 vai. vak. Rasistai 
tę radio ant stoties \VGES tu
rėsite labai malonią koheertinę 
valandėlę, nes programą išpil
dys gabus dainininkai Gra- 
nadierių Trio. Jie dainuos visą

FrBiik Balsis
Kui’ją ^eps^kype 811 $iuo pasauliu 29 dieną birželio, 

^116^6 .amžią^ giin£S Lietuvoje Ža-r
RiWe; $iąĮųlių apskrity, ĄmcrBuje išgyveno 35 

ino|.ųs, So- Chicago Avenue. . >
Paliko did.eijanie nulijąidime mylimą moterį Juliją po 

javais 4 dukteris—Julja, fraiicis Ęepnice^
brolį $tariley? s.eserj Sazaną įr dauginus giminių Lię-. 
tuvąjįę. : . ;v

Norą 2 ni^tąį laiko jau praėjo kai žiauri mirtis tave 
pjylijnas yyi’e jr, tėveli, atskyrė nuo. musą ir mes gy-

žįbPhH' ^hdįndšugrįši niekado^ bet j ihės ■ anks- 
!eia|is ar vėliaus pas jave ateięime.

, Nubudę^liekame, , ,
'■ -r/- ■», . < . A . • -

' • ;-x Moteris, Dukterys ir Giminės.

Siunčiam Geles

pasaulio

KyjjETKININRAS
Gėlės Vestų vėmė, BankjėUms 

.ir Fukrabams3316 sVrfateted Street
Tel. BOULEVARD 7314
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Skoliname pinigus ant pirmų 
morgjčių. Reikale atnaujinimo 
morgičių ateikite ir pąsiteirąukp 
te pirma pas mumis*

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

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

[ yra naudingos. .

yjii»»ll R II I .... .... !■> ...e....... ... . ,„,„1,1, ...

MEDŽIO REZIDENCIJA; 50 pėdų 
Lotas; parduosiu už morgičių: $2600. 
3542 W. «1 Bt, Tei. Bepublįc 8745.

Fanus f»r Sale
Ūkiai pąrdayimąi

PARSIDUODA 90 AKERIU Wis- 
Įeonsjne fųrma. Gražiausi budinkai— 
6 kambarių namas su beiwnontu. 
Tvartai cementuoti, sanitariškai pri
rengti. Geriausi kiti budinkai. Vai
singiausia žemė •— užauga viskas. 
Per ganyklą upelis bėga, Melžiamos 
karvės, arkliai ir paukščiai. Nuo 
mažiausios tulšjes iRi -didžiulių rei
kalingiausių mašinų, vėliausias ve
žimas “brikas”, gerinusi pakinky
mai. gu visais javais ir funjišiais. 
Vjskas kaip stovi. Parduosim labai 
pigiai arba mainysim.ant namo.

1739 So. Halstęd St.
Box No. 646.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—-Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, eiga retus, ei-, 
garus. Kviečiame į musu krautuvę. 
1728 So? Halsted St., Trri. Canal 9345

\



Su automobiliu į upį; mirė ligoninėje
Vanduo Patekęs į Plaučius Bu
vo Moters Mirties Priežastimi;

Vyras Išliko Gyvas ? /

.^Sekmadienį, birželio 27d. va
žiavo Roy Taylor> 41 metų am
žiaus ir jo žmona Clara i 40 
metų. Prie pasisukimo prie 
Desplanes upės stabdžiams 
“sustreikavus” automobilis pa
suko tiesiai į upį nu*o 15 pėdų 
aukšto kranto. 

• , A X ' - > • . . . * * |

Ta pora dar jaunų žmonių, 
gal butų ir žuvusi tame upy, 
jei ne matęs kitas keleivis. Jis 
kaip tik važiavo įkandimu. Pa
matęs tą šiurpią tragediją, jis 

metė nuo savęs drobužius ir 
[šoko paskui: atidarė automobi
lio duris ir abu: vyrą ir žmo
ną ištraukė iš vandens dar gy
vus.

Moteris mirė tik u*ž dviejų 
valandų 0<k Park ligoninėj. 
Gydytojai sako, kad ją užtroš- 
kino vąnduo, kuris pateko į 
plaučius.
Automobili gatvekaris perplovė 

Pusiau
Kitą šiurpi nelaimė atsitiko 

prie Madison ir Lemon gatvių. 
Buvo taip. Važiavo iš vestuvių 
automobily du jaunuoliai: John 

Barry, 21 m., gyv. 524 S. High- 
ląnd av. ir William McClelland, 
21 m., gyv 4421 W. Congress 
g.Paskui sęke juos policijos! 
skvadas, matomai, dėlto, kad 
jie lenktyniavo su gatvekariu. 
APtdmobilis netekęs kontroles 
pataikė tarp “saugiosios sale
les” ir gatvekario, kuris tuo- 
metu ėjo apie 70 mylių į valan
dą. Pasėkos buvo labai liūdnos: 
automobilis veik pusiau kaip 
piaute perpjautas, o važiavusieji 
abu užmušti.

Gatvekary niekas nenuken
tėjo.

Remkite tuos, ’ kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Karščiai Pakėlė
Chiagos Biznį

. . ’ r ■ 1

Tik ką ųuėjUsi karščių ban
ga, gal, kiek neigiamai atsi
liepė į žmonių sveikatą, bet į 
biznio sveikatą labai gerai pa
veikė. štai drabužių, sporto 
reikmenių ir maudynių bizniai 
tai tikr apsidžiaugė. Sa]<o, jų 
biznis-kilte pakilęs.

Labai daug kotelių, restau- 
rantų ir susisiekiųib įmonių biz
nis pašokęs. Bet čia, spėjama, 
bus paveikusios*'Louis ir Brad- 
dock imtynės už čampionatą. 
Bendrai nesiskundžia ir visas 
kitas biznis,— visur jaučiama 
žymus pagerėjimas.

Atėjo Policijon 
Prašyti Revolverio 
Nusižudymui

79 metų senelis, Samuel 
Hannaford, vakar ištrukęs iš 
prieglaudos ties 5543 Drexel 
avenue, nutarė nusižudyti. Įsi
dūrė sau peiliu tris kartus, 
bet tik truputis kraujo nute
kėjo, o šmėkla nepasirodė. Ta
da įšoko jis į tvenkinį, bet pa
sirodė, kad nebuvo užtektinai 
gilus.

Nematydamas kitos išeities, 
Hannaford atėjo į Washington 
Parko policijos nuovadą ir pa
prašė seržanto Patrick Lavan 
duoti jam revolverį.

Lavan senelį uždarė apskri
čio proto ligų ligoninėje.

Keliaujantiems į 
Lietuvą žinotina

Ekskursijos į Lietuvą iš 
Amerikos jau beveik kaip ir 
praėjo. Bet pavieniai keleiviai 
vis dar tebevyksta ir vyks. 
Amerikiečiai važiuoja į Lietu
vą aplankyti saviškius, pasige
rėti gražiąja Lietuvos vasaros 
gamta, pasimaudyti ežeruose, 
upėse ir Baltijos juroje.

Turistai iš Amerikos ir kitur 
vyksta į Lietuvą įvairiais ke- 
liais-linijomis. Pažymėtina, kad 
ekskursijos • nors ir išplaukė, 
bet Švedų Amerikos Linijos

Antradienis, birž. 29, 1937

nuolatinis susisiekimas tarp 
New Yorkošir Klaipėdos yra 
palaikomas per visą metą ‘ lie
tuvių keleivių patogumui. Klai- 
pėdon parvyks.tama ne trauki
niais, bet laivu S. S. Marie- 
jholm, kuris palaiko nuolatinį 
susisiekimą tarp Lietuvos ir 
Švedijos.

Busimi keleiviai prašomi 
kreiptis į savo vietinį laivakor
čių agentą ir persitikrinti apie 
trumpą, greitą ir patogią ke
lionę į' Lietuvos uostą Klaipė
dą per Švediją.

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

WWlPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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VESTUVIŲ FINALAS — Likučiai au'oniobilio, kuriuo du vaikinai grįždami 
namo iš vestuvių. pateko po gatviakariu ties 4854 Madison st., Chicagoje. Gatvia- 
karis pritrenkė automobili prie “safety island”. Užmušti yra John Barry ir Wil- 
liam McClelland, 4121 Congress avė., abu 21 m. amž.

PAKLIŪTO CHICAGOJE — Pasirėdęs baltu siutu, piktadarių inspekcijoje Chica
gos ccntralin^je nuovadoje, stovi Robert Irwin, kuris New Yorke nužudė tris žmo
nes, tarp jų gražuolę Veronicą Gedeon. Irwin prisipažino. Jis buvo išgabentas Ncw 
Yorkan ir ten laukia teismo. Acme Photo

, r V* . *

ATSISAKIUSI
— Mary Mathes, 
amžiaus, Cleve-

Ojį

/ i'-*

NUŠOKO NUO BĖGIŲ — 9 žmonės buvo sužeisti, 
kąi keleivinis traukinys nušoko nuo bėgių, ties New 
London, Wis, Nelaime įvyko užvakar naktį. Sudužęs 
traukinys yra Northwestern linijos ekspresas “Flam- 
Kėau”.
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KOVOJA SU FEJERVERKAIS — Bandydama išnai
kinti pavojingą paprotį 4-to liepos dienai, Chicagos po
licija uždarinėja krautuves, parduodančias fejerverkus 
ir juos atiminėja nuo vaikų.

j
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MIRĖ, 
MYLĖTI 
20 metų 
land, Ohio gyventoja, kuri
užmokėjo gyvybe, kai štisi-

• pyko" su sužieduotiftru 
Thomas Schneii’er Jr. :Sjs 
merginą mirtinai sukapojo

• ; • ' Acriie Photo

MIRTIES NEBIJO — Robert Irwin, žmogžudys, Chi- 
cagos šerifo Toman (kairėj) rankose. Irwin’ui gręsia 
mirties bausmė, bet jis laikosi ramiai ir krečia juokus 
apie elektros kėdę.

MIRTIS UODAMS — Du'Page apskričio tarnautojai 
švirkščia uodams pragaištingą skystimą virš pelkių 
prie Vilią Park. Tas apskritis, kaip ir Cook apskritis 
bando uodus naikinti.

ŽINO KUR GAUTI — 
Gudrus vaikai, žinodami, 
kad fejerverkus sunku 
gauti miesto ribose, išva
žiuoja į priemiesčius ir ten 
jų pasiperka.

SLAPIAI Prie lVLax- 

well gatvės daugelis par
davėjų platina fejerverkus 

" slaptai. Pardavėjas pavei
ksle laiko fejerverkus mai
še.

KARALIENĖ PARUDUOJA — Paveikslas parodo 
Anglijos karaliaus George VI motiną, karalienę Mary, 
einančią į Order of the Garter apeigas. “Uodegą” neša 
du grafaičiai. AcmePhoto

SUIMTAS — Thomas 
Sčhnellęr Jr., suimtas; prie; 
Gi ra r (į, Ohio už savo su
žieduotinės Mary Malhes 
n už u d vm ą. A cm e * Photo.

SUŽEIDĖ — Kino artis
te Joan Bennett, kuriai 
grimuotojas žirklėmis įdū
rė į aki ir pavojingai su
žeidė.




