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Francija uždarė 
biržą

■■ . . ........    I'" "

Išmokėjimai auksu ir pinigų mainymas 
sustabdyti, frankas bus nuvertintas. Chau 

temps valdžia laimėjo pasitikėjimų
PARYŽIUS, birž. 29.— Nau

joji liaudies frbnto valdžia 
stvėrėsi griežtų priemonių su
tvarkyti šalies pašlijusius fi
nansus.

Naujasis finansų ministeris 
Georgės Bonnet, kuris tik die
ną prieš tai sugryžo iš Jungt. 
Valstijų ir užėrpė savo vietų, 
išleido dekretus,' kuriais laiki
nai uždarė biržų ir sulaikė pre
kybų užsienio valiuta. Taipjau 
tapo • sustabdyti išmokėjimai 
auksu ir užsienio valiutos mai
nymas. Užsienio valiutų galės 
gauti tik turistai. '

šiais patvarkymais Franci
ja galutinai nuėjo nuo aukso 
pagrindo, nors faktjnai ji jau 
ir pirmiau buvo atsisakiusi 
aukso pagrindo, kada sulaikė 
aukso išvežimą į užsienį.

Kartu ministeris Bonnet pa
reiškė atstovų buto finansų 
komitetui, kad dar sykį teks 
nuversti Franci jos frankų, nes 
dabartinės frąpko kainos ne- 
galima išlaikyti: Dabalr fran
kas yra. vfertaš apie. 4i^c. Nau
ja franko vertė nebus nustaty
ta ir bus palikta pačiam fran
kui susirasti savo vertybės ly
gį- \ ■

Naujoji premiero Chau’temps 
valdžia pareikalavo galių dek
retais tvarkyti šalies finansus 
— pareikalavo tų galių, kurių 
reikalavo ir Blum valdžia, bet 
jų negavusi turėjo rezignuoti.

Atstovų buto finansų komi
tetas 17 balsų prieš 16 nutarė 
tas galias valdžiai suteikti. 
Komitete penki komunistai ir 
trys socialistai susilaikė nuo 
balsavimo.

Finansų ministeris Bonnet 
pranešė komitetui apie šalies 
labai keblių finansinę padėtį. 
Franci jos franko palaikymo 
fondas yra išsisėmęs, birželio 
mėn. iš Francijos banko liko 
ištraukta 7,700,000^)00 frankų 
auksu, be to biudžete numato
mas deficitas nito 14,500,000,- 
000 iki 18,000,000,000 frankų.

Laimėjo pasitikėjimo 
balsavimų.

Naujoji premiero Chautemps 
valdžia vakar pristatė parla
mentui ir perskaitė valdžios 
deklaraciją. Atstovų bute val
džios deklaracijų perskaitė pats 
premieras, o senate — .valsty
bės ministeris Sarraut.

Valdžia taipjau pareikalavo 
atidėti jos klausinėjimų iki bus 
išspręstas jos reikalavimas pla
čių galių sutvarkyti finansus, 
apsaugoti aukso rezervų, suba
lansuoti biudžetų, prižiupeti

o o kirs
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kainas ir atgaivinti ekonominę 
šalies būklę.

Pasitikėjimo balsavime val
džia laimėjo atstovų bute 393 
balsais prieš 142. i - I

Bando sulaikyti sankrovų 
uždarymą

Valdžia tuo pačiu laiku ban
do sulaikyti sankrovų, hotelių 
ir kavinių uždarymą, kuris yra 
numatomas ateinantį šeštadie
nį, protestui prieš įvedimų 40 
'vai. darbo savaitės.

Tokis lokautas padarytų 
Franci j ai didelės žalos dabar, 
kada į Francija iš visur vyks
ta turistai, ypač į prasidėjusia 
Paryžiuje pasaulinę parodų.

Uždarius biržų ir sulaikius 
pinigų mainų, pradėjo veikti 
“juodoji brža” —slaptas pini
gų mainymas, bet tą greitai su
stabdė policija.

Uždarymas biržos yra tik 
laikinis dalykas, tik tikslu su
stabdyti spekuliacijų ir sulai
kyti aukso plaukimų užsienin, 
.nes valdžia vėliali vnemąno kiš
tis į užsienio valiutos mainy
mą. ■ \

Dėl valdžios pasiūlyto finan
sinio programo atstovų butas 
balsuos gal rytoj. Valdžios iš
leisti dekretai bus paduoti ra
tifikuoti parlamentui bėgyje 
trijų mėnesių.

Californija ieško 
žmogžudžio

/

SPROGIMAS UŽ
DARĖ BETHLĘ- 
HEM LIEJYKLA

Išsprogdintos dvi vandens per- 
vados į Cambria liejyklą, 
Johnstovvn, Pa., ir netekusi 
vandens liejykla turėjo užsi
daryki.

i
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GRĮŽO Iš ISPANIJOS — “Gen.” ,0wen O’Duffy (de
šinėj) Airijos fašistų vadas su buriu kareivių iš “Airių 
Brigados”, kurių buvo išgabenęs Ispanijon, į talkų fa- 
šistams-sukilėliams. Paveikslas trauktas Airijos sosti
nėje Dubline, kur brigada jau Sugrįžo po mūšių sukili
mo fronte. Acme Photo

Lietuvos Naujienos
-----------------------* 4 ; A,.

Kiek paskirta dvasi 
ninkąms, organiza
cijoms ir stipendi- 

į joms

Dvarininkai ir Darb
daviai Skriaudžia 

Darbininkus
KAUNAS. — šiomis dieno

mis darbo rūmai gavo nusi
skundimo raštų iš kai kurių 
dvarų darbininkų. Tame rašte 
darbininkai skundžiasi sunkia 
savo 4>uįde, menkais uždar
biais, blogais vbųt^is/ -kurių; dva-; 
rų' savininkai visai nesistengia 
reipontuoŲ. Be to, dvarų dar- 
bininkai' skundžiasi kad juos tukst_ 840 stačiatikiams 60

INGLEWOOD, Cal., birž. 29. 
— Nužudymas kalnuose trijų 
jaunų mergaičių sujudino visų 
Californijų ir dabar stropiai 
ieškoma įtarto žmogžudžio. Vi
sos trys mergaitės rastos pa
smaugtos, nuogos ir išgėdin
tos. Jų lavonai rasti griovyje 
gal už 25 mųstų vienas nuo ki
to. Nužudytosios mergaitės 
yra Madėline, 7 m. ir jos sesuo 
Melba Everett, 8 m. ir Jea- 
nette Stephens, 8 m. *■ <

Visoje apielinkėje tėvai yra 
taip įbauginti, kad bijosi savo 
vaikus išleisti į gatvę. Policija 
suėmė 12 nužiurėtinų asmenų, 
pet tarp jų nėra tikrojo kalti
ninko, kurio ieškoma visoie 
valstijoje. Visi keliai stropiai 
saugomi. Tečiaus policija jokių 
pėdsakų piktadario neužtiko.

(V

bininkai skundžiasi, kad juos 
dvarininkai verčių dirbti šven
tomis dienomis ir poilsiui 
skiriama nei vienos dienos 
vaitėje.

Be to, darbo rūmai yra
. 1.1 v 

vę raštų ir iš Panevėžio darbi
ninkų, kuriame darbininkai nu
siskundžia, kad darbdaviai ne
leidžią jų atostogų. Jei kuris 
darbininkas atostogų paprašąs, 
atleidžiamas iš darbo.

ne-
sa-

Kaunas—1937 m. valstybės 
biudžete, kuris birželio 5 
?Vyr. žin,” paskelbtas, kulto 
reikalams nematoma: katali- 

; 778 
žydams 105 tukst. 500 lt., evan
gelikams reformatam s 26 tukšt. 
360 lt., evang. liuteriams 67

Kvietė tris dienas 
melstis prieš “civili

nę metrikacija”
MĄLeTAI. — Utenos apsk. 

Gegužės 39 d. sekmadienį kum 
Bačinskąs, sakydamas pamok
slų, nepaprastai puolė “Civili
nę metrikaciją”. Jis visaip dėl 
to gąsdino malėtiškius ir pasa
kė, kad kurie tųoksis ne baž
nyčioje, bet civil. metrikacijos 
įstaigoje, bus laikomi viešais 
paleistuviais. Po to iš sakyklos 
jis šaukė visas tris dienaš, bir
želio. 2, 3 ir 4 d, melstis ir baž
nyčioje tomis dienomis busią 
pamaldos, kad nebūtų civilinės 
metrikacijos, “kad Dievas ap
saugotų nuo tokios koronės”.

šiandien prezidento 
sūnaus sutuoktuvės

WILMINGTON, Del., birž. 
29. — Rytoj jauniausias pre^- 
zidento sūnūs Franklin Roose- 
velt Jr. susituoks su Ethel du 
Poųt, garsaus du Pont turtuv-

M lio ęluktere.
fec
Chicagai ir

t alio oro biuras šiai dienai prą- 
našauia:

Giedra; biskj šilčiau į vaka
rą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 61°

Saulė

Jau dabar svečiai važiuoja 
apielinkei f ede- į į čia eilę sąryšy su sutuoktu*

vėmis ruošiamų pokilių.
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ITALIJA IR VOKIETIJA ATMETĖ ANG 
LIJOS PATRULIAVIMO PLANA

Nesutinka, kad viei 
patruliuotų Ispanijos pakraščius, nes tai 

padėtų

Anglija ir Francija

ojalistams

tukst. 360 lt., sentikiams 31 
tukst. 920 ‘ lt); karaimams 400 
lt., mahometonams 2 tukst. 400 
lt., iš viso tikybinių organiza
cijų 1 kulto reikalams paskirta 
1 mil. 671 tukst. 558 lt. ;

^Kultūrinėms organizacijoms 
paskirta 91. tukst. lt., meno or
ganizacijoms 59 tukst. lt., pa
šalpos žurnalais leisti 8 tukšt. 
500 lt.

'Stipendijų aukštąjį mokslų 
eiti Lietuvoje ir užsienyje pa
skirta 611 tukst. 150 lt., sti
pendijoms menę ir muzikoje 
specializuotis 56 tukst. 450 lt., 
stiįendijoms įvairiose speciali- 
nėse* mokyklose ir kursose 105 
tukst. 625 lt.

toHNSTOWN, Pa., birž. 29.
Išsprogdinimas dinamitu 

dviejų vandens pervadų, ku
rios aprūpindavo vandeniu di
delę Bethlehem Steel Co. Cam
bria liejyklų, privertė, tą lie
jyklą veik visai užsidaryti, nes 
netekusi vandens liejykla ne
gali toliau veikti.

Ši liejykla buvo uždaryta 
streiko, bet prieš kelias dienas 
vėl atsidarė.

Sprogimas įvyko anksti ry
tų, kalnuose už 10 mylių nuo 
miesto. Sprogimas išardė per- 
vadas ir vanduo, kuris pirmiau 
jėgo į liejyklų, dabar pasileido 
bėgti kalnų šlaitais.,

Gubernatorius Ę&rle įsakė 
valstijos policijos maj. Adams 
tuojauls visą įvykį ištirti ir, 
jei bus galima, surasti kaltinin
kus.

Streik'ieHųf vadas James 
Mark irgi išreike apgailestavi
mų dėl to įvykio, bet jis nema
no, kad tai butų streikierių 
darbas, nes streikieriai tokio
mis priemonėmis nekovoja su 
samdytojais. Greičiausia tai 
bus provokatorių / darbas.

Kaltina už “din^mitavimuš*^
WARREN, O.; birž. 29. — 

Policija ieško tūlo Gus Hali, 
buk CIO organizatoriaus, ku
rį kaltina laikius sprogstamą 
medžiagų. Pasak policijos, jis 
buk daręs sąmokslus bombų 
terorizmu x ir sprogdinimais 
priversti užsidaryti plieno lie-, 
jyklaš.

Trys 1 streikieriai, Arthur 
Scott, John Boraweic ir George 
Bundas, buk jau prisipažinę 
veikę bendrai su Hali ir susi
tarę sprogdinti streiklaužių na
mus. Visi trys yra įkalinti ir 
iš jų reikalaujama po $25,000 
laido. ,

Hali yra veikęs tarpe vietos 
streikierių, bet vakar kažin kur 
išvažiavįs. Bet unijos centras 
Pittsburghe apie Hali nieko ne
žino.

r

LONDONAS, birž. 29. — 
Anglija šiandie padavė neutra
liteto subkomitetui savo planą, 
kuriuo Anglijos ir Francijos 
karo laivai užpildytų tų spra
gą, kuri pasidarė Vokietijai
Italijai pasitraukus iš Ispani
jos patrolįaus. Kuomet visos 
kitos valstybės sutiko, kad Is
panijos pakraščiu^ patruliuotų 
vien Anglijos ir Francijos ka
ro laivai, tai Vokietija ir Itali
ja griežtai tokį pasiūlymų at
metė, nes tokia tvarka tik pa
dėtų lojalistams (tada Italijai 
ir Vokietijai butų sunku įšmu- 
geliuoti. ginklus ir kareivius į 
Ispaniją).

Taigi klausimas pasiliko ne
išspręstas ir Europa vėl atsi
dūrę naujo krizio angoje.

Anglija tada pasiūlė ištrauk
ti iš Ispanijos visus svetimų 
šalių kareivius. Bet ir tas kla
simas liko atidėtas. Francija 
pasiūlė išgabenti nors suže: 
tuosius ir belaisvius svetimš 
liūs. Tas klausimas liko atidė
tas penktadieniui.

Eina gandų, kad Vokietija
Italija paruoš savo planus pat
ruliavimui Ispanijos pakraščių.

Sukilėliai veržiasi į priekį * 
r Ba^kų,.krašte

ū-

8- 
a-

ANARCHISTŲ SU 
KILIMAS SAN- 

TANDERY?
Nepatvirtinta žinia sako, kač

, * ♦ 

Santander anarchistai žudc 
socialistus ir pasigrobę vai- 
džią.

ir

tą

respubliko 
Antonio d 
telegflfav 
Baskų m;

Tuo tarpu Ispanijos sukilė
liai, padedami italų ir vokiečių, 
veržiasi į priekį Balbao apie- 
linkėj ir užėmė svarbų mies
Valmaseda, 14 m. į pietvaka-, 
riu4s nuo Bilbao.

Tuo pačiu laiku didelės s 
kilėlių jėgos, yra koncentruo, 
mos prie Madrido.

Ispanija šauks pa

u-
a-

Ispanija sauks par
lamento susirinkimą

PARYŽIUS, birž. 29. — Ro
jalistų Ispanija yra pasiryžusi 
išlaikyti demokratinę valdžią 
pradžioj liepos mėn.

mo — cortes —

• HENDAYE, Francijoj, birž 
29. — Čia gauta nepatvirtintų 
bet smulkmeniškų žinių apie 
Santander mieste, į kurį trau 
kiasi Baskų kariuomenė, išti 
kusį anarchistų sukilimų.

Tomis žiniomis, anarchisti 
vadas Jose Ibanez pagrobi 
miesto valdžių varde anarchis 
tų ir sindikalistų unijų,

žinios taipjau sako, kai 
anarchistai išžudė daugelį so 
cialistų ir dabar eina mušia 
gatvėse. Kareiviai kovoj ą ei vi 
liūs gyventojus, kurie band< 
pabėgti iš ' miesto kiekvien’ 
galimu laivu Santander uosti
Santander šaukiasi pagalbos

Baskų lojalistų 
prezidentas Jose 
Aguirre vakar 
Juan Garcia, vadui
sijos Paryžiuje, maldaudama 
miestui kokios nors pagelbo^ 
Jis pranešė, kad jei nebus gan 
ta reikmenų bėgyje ateinanči 
dešimties dienų, Santander 
priglausti 10,000 sužeistų kž 
reivių turės mirti. Jis taipja 
pranešė, kad į Santander, kn 
ris normaliai turi 100,000 gy 
ventoj ų, yfa atbėgę 400,00 
tremtinių iš karo sryčių. Tu 
tarpu miesto maisto išteklu 
yra labai menki.

. Sukilėlių gi žinios tvirtini 
kad centralinės' Ispanijos va 
džios delegatas Bruno Alons 
išvažiavo iš Santander. Tai| 
jau pabėgę ir Baskų lojalist 
vadai. Anarchistai ir sindiki 
listai gi gavę įsakymų pul 
maisto sandelius ir juose esai 
tį maistų išdalinti gyvent* 
jams.

Baudžia už abortus
RAŠEIVAI. Stebuklingo- 

jįe Šiluvoje buvo pragarsėjusi 
stebuklingu abortų darymu 01- 
ga'Kelmickienė. Ji kelioms mo
terims keistu budu sunaikirio 
vaišių. •

Kelmickienė buvo patraukta 
kaltinamąja už abortų darymų, 
o Berta Tipelienė už tai, kad 
davėsi daryti abortus.

Apyg. teismas Kelmickienę 
nubaudė IVš met. sunk, darbų 
kalėjimų; o Jadv. Brynaitę, 
Bertų Tjpelienę ir Zosę Narbu
taitę po 6 mėn. sąlyginiai 
(Narbutaitės byla anksčiau 
yra išspręsta).

PRIMUŠĖ ŽMONĄ IR 
' PASIKORĖ 

* ■ .< m .u i» m

ALYTUS. — Kartneliavos k. 
Butrimonių . vaisė., stambaus 
bet nusigyvenusio ūkininko sū
nūs, ‘ Andrius Žiūkas su savo 
žmona kurį aikų nesugyveno, 
buk žiūkieriė jo nemylėjo ir 
flirtavo su Teitais. Birželio 2 d. 
tarp jų kilo ginčas ir Žiūkas 
paėmęs kirvį smogė sąvo žmo
nai galvą ir sunkiai jų sužei
dė. Po td Žiūkas išbėgo praneš
ti policijai, bet nepataikė poli- 
cijon, o Butrimonių valsč. val- 
dybon, kur jis pareiškė, kad 
manąs pasikarti. Žiūkas iš tęn 
išbėgęs tuojau nuėjo mokyklos 

Kaunas-—Iš šių metų Vid- kieman ir ant kriaušės šakos 
pasakorė, žiukįenė sunkiai su
žalota ir atyežta Alytaus ap
skrities ligoninėn, još gyvybei; 
gręsia pavojus.

Kaunas—Gen. Nągeyičius iš
vyko kelionėn į Braziliją ir Ar
gentiną. Tarp kita > ko> Drau
gija Užsienio Lietuviąms Rem-

Socialiniams reika
lams paskirta apie 

, . 3mil.lt.

PATS Ji

ir 
ketiina 

šaukti Valencijoj Ispanijos sei- 
susirinkimą,

kuriame dalyvaus ir dešiniųjų 
^respublikonų atstovai.

Katalonija irgi bando susi
tvarkyti, mažindama skaičių 
anarchistų savo valdžioje,
pašalino anarchistų ir iš k^ro 
ministerio vietos.

Taipjau siekiamąsi nubaujsti 
tuos anarchistus, kurie savava
liai žu’dė fašistus. Trys tokie 
anarchistai jau liko

Subūrimui visų jėgų kovai 
fašistais, Ispanijos valdžia už
draudė vesti tarp kareivių par- 
tijinę propagandų, nes tokia 
propaganda ardo disciplinų ar
mijoje ir kartu puldo kovotcjų 
upą.

Trys tokie 
sušaudyti.

su

teisė; 
komi

ALBANY, N. Y., birž.
Augščiausiojo teismo 
Schenck nuosprendžiu, 
nistų partija liko išbraukta

>New Yorko valstijos balot 
nes pereitais gubernatoriai 
rinkimais ji negavo nė 50,0( 
balsų, kurie yra reikalingi, k? 
partija galėtų pasilikti balot

A

Baskų vaikų riaušes 
Francijoj

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

reikalų z ministerijos sąmatos 
socialiniam aprūpinimui paskir
ta 2 mil. 990 tukst. 174 lt., bū
tent, labdarių įstaigoms ir 
draugijoms šelpti 350 tukst. 
lt., valstybinėms prieglaudoms 
600 tukst. lt.j atskiriems as< 
menims šelpti 500 tukst. lt./ 
dvarų darbininkams emeritams 
šelpti 115 tukst. lt.,: ligonių ka- ti jam pavedė, kiek lejst laikas, 
sai valst. iždo įnašai 315 tukšt.e pažiūrėti musų mokyklas Sao

910 Paulo ii’. Buenos Airėse’ ir 
sipažinti su vietos lietuvių 
suomeniniu gyyenimu.

Ir Švenčionėliuose 
antisemitai

* * A

o- 
iš

Pradedant šu LTEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.e-

VILNIUS. -
• ' ' ■* »

niaus Rytojus 
Švenčionėliuose buvo .surengtas 
pasikėsinimas prieš žydus. Bu
vo apstumdyta keletas žydų, \O 
vietos liaudies mokyklos moky
tojas buvo sukruvintas. Be to, 
žydų sinagogoj, Gordono, Vo- 
varskio ir kitų žydų namuose iš
daužyti langai.

— Kaip rašo “Vil- 
”, gegužės 17 d.

BORDEAUX, Francijoj, ber
želio 29. — Dviejose stovyk 
se, kuriose yra priglausti 
Bilbao išvežti baskų vaikai, ki 
lo riaušės. Nuo 10 iki 12 ir
tų amžiaus vaikai revolverius 
ir peiliais puolę savo mokyt 
jus ir vaikus prižiūrėjusias v: 
nuoles.

' WASHINGT0n7 birž. 29. 
Prezidentui pasirašyti pasiųs 
tas kongreso bilius, kuris p: 
skiria $1,500,000,000 bedarbių 
šelpimui ir pašalpų darbams.

o
Kasdien raštinė atdara nuo 

8 ryto iki 8 vai. vakaro.
TELEFONAS CANAL 8500K'IEL, Vokietijoj, birž. 29.— 

Po 8 dienų vizito Vokietijos 
laivyno bazėj, Jungt. Valstijų 
karo laivai Arkansas, Wyom- 
ing ir New York išplaukė į Ma- 
deira salas.

a-
200

su- 
vi-teka 5:17, leidžiasi

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.lt., viešųjų darbų fondui 

tukst. lt., Darbo rūmams 
tukšt. lt

3mil.lt


I1     »|>||» ^..-.BfiuiT.iri n'i   
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DARBO ŽINIOS 1 ’■
Kanadietis Apie , 
Darbdavių-Darbininkų 
Santykius

Kalbėdamas Kanados 
monihrnkų suvažiavimu, 
ronte, Ontario» Kanados
kybos ir pramonės mihišteriš 
W. E. Euler, pareiškė:

“Jau praėjo dienos seniau 
prigijusiam sUptatimtii, kad 
darbininkas yra perkama rin
koje žemiausiomis kainomis. 
Dabar atėjo laikas darbdaviui 
kitaip žiūrėti į darbininkus. 
Reikia tolerancijos *ir sveiko 
proto. Kasdien Vis daugiau 
yra ; pripažįstama darbininkui 
teisė pelnyti algą, kuri užtik
rina, jam patogų gyvenimą. 
Darbiniftkas btiš laimingas, 
tik tada, kada rytojaus baime 
jį nekankins.”
Nori Suorganizuoti 
Visas Pramones 
New Yorke

Pažangus New Yorko majo
ras Fiotello M. La Guardia 
neseniai paskelbė, kad “New 
Yorkas privalo būti T00% 
Unijinis Miestas’”. Jis pridū
rė, kad iš savo pusės darys 
viską, ką gali, kad neorgani- 
tas pramones suorganizuoti, 
“nes dabartiniu laiku nėra 

. . .1 ’

geresnio dalyką, darbinin
kams ir visiems demokratiš
kos šalies gyventojams, kaip 
gera unija.”

La Guardia toliau ragino 
darbininkus skelbti viešą boi
kotų prieš tas pramones, ku
rios kraustosi iš New Yorko, 
kad išsisukti iš unijų pripaži
nimo ir mokėjimo- unijinių al- 
gti-
Šauks Pasaulinę 
Anglių Pramonės ■- 
KonferehcijĄ' ‘' •* ” **

■ > ♦ A f * i

Tarptautine Darbo Sąjunga 
Genevoje, Šveicarijoje, šio 
mėnesio reguliariame susirin- “ 
kime nutarė sušaukti pasauli
nę anglių pramonės konferen
ciją. Laiko Sąjunga; nenusta-if 
tė ,het galvoja 
menesį, :

Svarbiausi 
dienotvarkes 
anglių pramonės įtaka į šalies ’ 
ekonominį ir visuomeninį gy
venimą; valandų algų, pelno, 
darbo, bedarbes ir kainų klau
simai. ’

Stambiausios
C. I. 0. Unijos ,

Stambiausios C. I. O. unijos,; 
kurios davė pradžią ir pradė
jo finansuoti judėjimą orga
nizavimui darbininkų pagali; 
pramones, po C. I. O. vadovy- i 

be, yra sekamos:
United Mine yVorkers of 

America.
Amdlffarn^t'ed CMhing », • 

Workers df America.
PU Eield^ Gas Wėll and Rėfi
nery ‘Wofkers of America.

I ntemattonal Union, Mine 
Miil and. Smelter Workers. .

International Ladies Gar- 
ment Wdricers.

United Textile 'Workers o f 
America.

Federation of Fiat Glass 
Workers of America.

A malgarMtted Aššociation of 
Iron, Steel and Tin Warkers.

International Union. United 
Automobile Workers o f Amer
ica. • ' j

• United Rubber Workers of 
America. į

Piniginiai ir moraliai dau-J, 
giausiai prie C. I. O. steigimo 
ir organižavimo prisidėjo 
United Miner Workers, ang-; 
liakasių unija, kuriai pirmi
ninkauja C. I. O. viršininkas 
John L. Lewis.

: galvoja apie balandžio 
į, ateinančiais metais.

konferencijos 
punktai bus:

Skelbimai Nauimnosn 
dunda nauda dčltd 
kad načios Naaijien'’? 
yra naudingos.

į»,M. 4i >i--- rr-TT-
.... L — ... i . .. .. . i , ’

L‘Dhrbo Taryba 
Pasmerkė “Pramonės— 
Pabėgėles”

Išnešdama sprendimą dėl 
ginčo tarp darbininkų ir S. 
and K. Knfefe Pąnts Goitipany, 
Lytinčhburg, Vibginia, darbo 
tatyba pasmerkė , pramones, 
kurios kraustosi iš vienos vie
tos į kitą, kad išvengti unijų. 
Taryba pareiškė, kad toks bė
gimas iš vietos į vietą yra 
prasižengimas prieš Wagnerio 
aktą.

Kad nusikraltyti unijos, S 
and K bendrovė uždarė dvi 
dirbtuves Lyunchbut^e, Virgi
nijoje, it atidarė naują Culpe- 
pėr, Virginijoje.

Darbo taryba įsakė firmai 
paimti atleistus Lynchburgo 
darbininkus atgal į darbą, ir 

per- 
Cul-

visus bendroves kaštais 
traukti iš Lynchburgo į 
peper. 

- ’ ‘ i.

C. I, O. Organizuos 
Lėktuvų Pramonę

C. I. O. paskelbė, kad tuojau 
pradės organizuoti lėktuvų ga
mybos pramonę, kurioje, da
bartiniu laiku dirba apie 60,000

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MM

$50.00
NUOLAIDOS

- ’ -r ■■»-!. ' į . 1 . 1 ; ‘ ' ę.‘ ■ , '

Ant Slektrikinės ledaunės, Parlor Seto, Bedroom Seto ir
/ , GĄSINIO PEČIAUS. I

‘ ' 1 ■ J ____________ O a-

šitas gražus parlor sėtas tiktai $52-50 ir dar graži 
LĘMPA DYKAI.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA i
LAIDOJIMO IŠTAIGA O

John F. Eudei kis |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE_ K
.. PATARNAVIMAS

■ ' DIENĄ IR NAKTĮ X
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v 

t' ** P C •'*
46O5-O7"» So. Hermitage Avė. X;

Į 4447 ŠOųth Fairfield Avenue X
-- Tel. LAIaYETTE GTX1 X

1' J! koplyčios visose V

Klausykite mūšų Liėtųvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iŠ WJH.F’.C, stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

■ ■ I............................................................’.....................»<, ...... N. ..........................       ’ I ' U.

Trr-.

Laidotuvių Direktoriai

10 metų garantuotas re- 
frigėratorius už $99.50. 
Nieko nereikia įmokėti. 
Skalbiamos mašinos, 
Thot, Maytag, Apex po

$39.50
Budrikas šiuomi praneša, kad , jis uždare vienų savo 
krautuvę, ir kad toj vietoj dabar atsidarė kita rakandų 
krautuve. Su ta rakandų krautuve Budrikas neturi nieko 
bendra.

Rakandai, Radios, Refrigeratdriai —, viskas randasi 
Budfiko vienoj didžiulėje krautuvėje.

Jos. F. Budrikę
341 7-21 So. Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 7010. '
Bildriko programai:• Nedėlioję WCFL—970 Kįl, nuo 7:30 iki 8 vak.
Pagedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF—920 KiL, kaip 5:00 vai. vakare. JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 

4704 So. Wcstern Avė. Phone Virginia 0883

į i.v> •■E*

NAUJIENOS, Chicago, ID.
——U’ ' " IĮ. Iirfui  ........................... .iii........ . my-'

darbinihkų. Organizavimo darbį 
ves United Automobile 
kers of America pte^idėhtas: 
Homer Martin ohg’anizaVhnp 
direktorius Riohafd Ffanken- 
steen. United' Atitomobife Wor- 
kfers ir toliau Varys, kiek smar
kesniu tempti,, pradėtų Fordo 
darbininkų organizavimą.

Kontraktai su 260 
Plieno
Bendrovėmis

■v.

“New York Times” praneša, 
kad CIO plieno darbiųitikų or
ganizavimo komitetas t‘ŠW'OG” 
(Steel Workers Organizing Com 
mėttee) pasirašė sutartis su 
260 plieno pramonėmis, kurių 
samda yra apie 400,000. Dabar
tinis plieno streikas _yra at
kreiptas prieš keturias ‘stambias 
“nepriklausomas” plieno liejyk
las, kurios sutarčių nenori da
ryti. Tos bendrovės 'aiškina, 
kad sutartys nereikalingos ir jų 
nesirašys, nes Wagnerio Darbo 
santykių aktas to nereikalauja.

Liudydamas J. V. senatu^ tų 
keturių firmų atstovas ir Rė- 
public plieno, prezidentas Tho- 
mas Girdler pareiškė, kad su
tarti su CIO pasirašys tik tuo
met, kai aukščiausias teismas 
privers tą padaryti.

HM,, . .....................................      ii

‘♦Fasiulymafe ’ 
NepriimtUias*’

lTfthdy4toa plieno streiką Bti^ 
^erAiėš valdžios ar- 

bitracinė komisija plieno bend- 
foVėms ir CIO sėk^mą, 
keturių punktų ' Lpasįujymą; 1. 
streiką atšaukti u 2. >; . paskelbti 
daroininkų rinkimus, po fede- 
rales darbo santykių tarybos 
priežiūra; 3. jei: CIO rinkimus 
laimėš, tai bendrovės sutartį 
pasirašyt; 4v.M5 CIO pralaimės

Pifeno bendrovės 4ą pasiūly
mą griežtai atmetė. Jps ymc 
Rfepubli'č -Sfcėėl, ¥buftgstown 
Sheet Md T'tibė Company, im

hem Steel ; , /
Arbitracinč taryba (kuri jau 

nul^db rankas^ O^da,ma, kad 
plieho vadai wi^Lktiibėti apie

■ ■ ' ' - ;,a W ’' --- X ■ .-.U, ;,^.;i^i '

ANYCOAfi
5332 So. Long Avė.

Tol. Rėptoblic 8402
POCAHdNtAŠ lUine ’ Run $7.40 
(Screened) ......
SMULKESNES

Tonas

......... tonas
$7.15

.. . .i . . .-.L Į . . . Ji-.

Rcmkite tuos; kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

NARIAI
Chitagos, ' J

Cicero a
Lietuvių ■

Laidotuvių ■
Direktorių >
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA b Yards 1139 .
?a Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica* Avenue Phone Boulevard 4139

. A. PETKUS
1416 Sputh 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. I. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street Boulevard 4089

■ 1.4,-i.^.i.t.l.l Ų'jTi Iiiu.ŲiiI, i r'(ii'liiii!i' . , i.iIįi’iĮ į , r. .1  ....................... ...

Phofte Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

I . 11. ...... ..........................................................................................................................

$19.95 Hoover special 
garantuotas per Hoover 
Co., ir Budrikę. Po 50^ 
į savaitę. Kiti Elektriki- 
niai dulkių valytojai po

$9.75
MI II ... ............................................... .ii .............. ... ............................

. " ; ? I. J.ZOLP
1646 West -16tli Street 

... A...,,....... r A.. .. , J. ,, .
S. M. SKUDAS - ■ ■

718 West 18th Street Phone Monroe 337/
-  I" H ' 1 1   - ••• ' " '.,'1'1' ......................... ." ' . ......... — —— —

• EZERSKIS IR SŪNŪS 
10734 S. Michigan Aypr : _
r f 'P - LOHA^IČZ IR SŪNUS ’ "j 

2|U4 -West 23rd Placėf . \ Phone Ganai 2515 
SKYRIUS: .42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

---------------------- 1—,----------------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------

Tel, Pullman 5703

■»T*Wl"l"»......... Įllljl [|‘..  ........... .. I .1. MII ! III |. 1,1

ŠuWtis), surado, kad dar prieš 
Streiką tos bendrovės griežtai 
atsisakė tertis su CIO atstovais, 
jokių pasiūlymų nuo jų nepriė
mė, o kai atstovai, atėjo konfe
rencijai, tai jiems uždarė duris.

i. i in,ii.i į, ■■■ ■ — .i. ... ,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physieal Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd flooi1 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gitndytoio namuo
se at ligoninėse, 
duodu inassage 
eleetrie Ireat- 
ment ir magnęr 
tie blaiikets ir tt. 
Moterims Ir met- 

t ginotns patari
mai dovanai.

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
Sąlygos, I SAVAITĘ* I

DR.O’CONNELl h
135 SO. STATE ST.

' . - • • •____  • - •• ' r • ‘

•386 N. Clark St
4619 Broadreay
3138 Lincoln Av.
1867 MUwaukee Av.
••63 Irvino Park

780 Mndlaon JBL 
•320 Cottnge Grovt 
4002 Madlson St/ 
6204 S. HalRted Si. 
3234 Mndlaon St. 
ČfcOSĖD 8UNDAY

SIUSKO PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
■ į ’

To prašo Lietuvos žmonės ir
taip pataria Lietuvos bankai

Ambulaiice
A Patarnavi- 

k mas Dieną 
A ir Naktį 
I 4

TURIME 
F KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO

DALYSE.

III irt ii Į 1 I

.t, įiiiir iMiflĮįįįpitiirn

ADVOKATAI

Ši

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miestto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisais—3323 So. Halstfefl St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3'0 
Tel. Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

........... ....  .......rT-ii u—i i .i.*.* ii .i.,—■

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvveli bL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

S ■ '

3407 Lowfi Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rotom 1-230

Ofiso Tei. CENTRAL 1824
Namu Tel.- — Hyd< P ar.” 3395

į ■■■ - .ii » H' '■i

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS 
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optoihetričally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dus. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.1 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos J 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

^PR?'^GifSERNER^
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tei. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akintų Dirbtuvė 
756 West 35th Street 

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

Nedėliomis pagal sutartį,
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEJNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
' Seredoj pagal sutartį

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

24'00 Wes't blųdison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7-330
Namų telefonas Brunswick 0597

9

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
Vau, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

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

DENTISTAS
OERSO VALANDOS: 10 V. r. Iki t 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFFĖLD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE W6
--------- ... - ..............................į . — — ,

Ofiso Tol. Vitginia 0036 
Residence T?1. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHji?$RGAS 

4157 ARCHER AVENjUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTCft ČLATREMONT A VE.
Valandos—9—10 Al M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

TreČi iclienls, blrž. 30, 1937 /
Phofce tanai 61Ž2

dYDW0MS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sėredomis Ir nėdčl. pagal sutarti 

ez.66$i So. California Avenui 
Telefonas Republic 7868 >

.............................. ■ — 4*-------- , , . . . .

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH

Cc
Ofiso

; of 35th and Halsted 4SU. 
valandos nuo 6:30-8:30
Nedėliomis pagal sutartį

al™-
Td. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

VaTanjoš l—4' po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sered imia ir subatomią,

DK. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiaas 4645 -SO. ASHI.AND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

,vik. Nedėlioj pagal sutarimą 
OfisO 'Tel.: Uoidevard 78fc0

Namų Tel: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DK. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS LR REZIDENCIJA

43G0 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette «016

I, !| f ■) ,I|J fu,..........

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Cfisbi valandos: trio 2 iki 4, nuo 7 
,ki 8130 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.m. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So.: Halsted St

; ■ I C4ICAGQ, ILL.

Doctor Manikas 
PHYSrClAN-SURGEON 

s 4070 Archer Avenue 
T^l. Virginia 1116

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

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

Res,

DR. W. V. NORAK
PHYS1CIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY¥ Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phoive Maywood 21.I

I KITATAUČIAI ~~
DR. HERZMAN
T IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
mettis kaipo patyręs gydytojas ‘dii- 
rurghs ir akušeris.

Gydo staigias ir Chroniškas ligas 
vyrų, nioterą ir vaikų pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canui 3110 ' ’ <
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOSE 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. tpo pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

PhnnexMLDWAY 2R80

Telefonas Yards 0994
Dr./Maurice Kahn
461 H^SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietųNuo'.

7 H1 8 vai. Nedėi. nuo 10 iki 12 
Rez Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK StJGRlžO z

{į !l ■ _C iš __ *
Medicinos Mokslą Seimo, Atlantic City 

Praktikuoji 30 metų 
Reumatizmas irt Širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos; H-12 A. M., 2-4. 7-8 P. M. 

Rezidencija 1688 So. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656 

olfisas 4930. West 13th Street 
Cicero, 111.

........................... ... *
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CHICAGO MAIL ORDĖR 
, BARGAIN OUTLET

r

S
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PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

Atsilankykite bile dieną į 
nuo 8 iki 8 • vai. vakaro.

BUDRIKO PROGRAMAS

Musų direktoriai t u 
daug metų patyrimo 
visuomet maloniai Jui 
pagelbės išrišti Jūsų prd-< 
blemas kui dėl saugaus

Kreipkit dėmešj j Šj MILŽINIŠKĄ STAKĄ ir IŠPARDAVIMA geriau
sios kokybės Statybai Materiolo, kokį galima gauti. Net jei nevar- 
tosit šį materiolą šiemet, visvien apsjinoka jis PIRKTI DABAR. Pa
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit i reguliąres kainas apačioj — po 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!
Puikiausios, visai naujos

String ir lące dresės jr puoš
nios chiffon ir organdy formalės, 
daugelis jų biškį suteptų dėstant. 
Mieros 14 iki 20.

Baltos Skrybėlės
Padirbtp? 
parduoti 
ne pigiau 
aip $1.98

Trečiadienis, birž. 30, 1937

IX T aiciramninil 1? K vėlesnieji pasisekimai yra “On
1O ajAIoV ui liuli L Q £fo H* the Avenue,” su Irving Bprlir.o

Dr-jos bendro 
susirinkimo

Aštrios diskusijos ir 
ypatičkumai

D

«

Birželio 25^ d. Lietuvių Audi
torijoje įvyko centro valdybos 
šauktas laisvamanių susirinki
mas. Susirinkimas ėjo labai aš
trus. Užsipulta ant centro vaL 
dybos už neveiklumų. Centro 
valdyba paaiškino, kad dėlei 
stokos laiko užsitraukė gamini
mas įstatų ir šaukimas susirin
kimo.

Skaityta centro parašyta dek
laracija ir įstatų projektas. 
Kaip išrodo išv diskusantų kal
bų, kai kurie neskiria deklara
cijos nuo įstatų. Kelių puslapių 
raštą, skaitytą vieną sykį, ma
žai kas galėjo suprasti. Užgir- 
dę vieną - kitą ištartą* netinka
mą žodį, atstovai darė ypatiš- 
kus užsipuolimus. Tai prastas 
ir negražus elgesys.

Šitam dalyke reikia rimtumo 
ir studijos. Užgirstas vienas - 
kitas netinkamas žodis, nereiš
kia, kad viskas blogai. Reikia 
suprasti visą sakinį ir paragra
fą. Tuomet kas netinkama, ga
li pakeisti. Centro valdyba pra
šė pataisų, bet kas gali be stu
dijų ką taisyti?

Po aštrių diskusijų prieita 
bendros išvados, o centro val
dybai ir . Laisvamanių kuopų 
nariams reikia kooperuoti. Tu
rėti bendrą pasitarimą išlyginti 
netikslumus ir, po to, sušaukti 
kitą susirinkimą diskusijoms..

Tokie susirinkimai yra nau
dingi, tik reikia vengti tų, ypa- 

1 tiškumų, o progresas bus j ge
rąją pusę.

L?
Chesterf ield Pažibos

vasaros mėnesiam

dainomis, fr “Wake Up and 
Live,” kur ji taipgi vaidino va«» 
dovaujančias moteriškas rchs. 
Jos Chesterfield paroda oro 
bangomis su Kempo* benu bus 
nauja nuo pakrantės _ iki - pa
krantės pažiba penktadienio va
karais.

Sekmadienį, birželio 27 d 
Budriko radio programas iš 
WCFL stoties, reikia pasaky
ti, buvo stebėtinai gražiai at
liktas. Budriko radio orkestrą 
programą pradėjo su nauju 
maršu* o Ona Kubelienė, Bos
tono simfoninės orkestros* so
listė—viešnia labai gražiai pa
dainavo Dainių ir Mikelį. O ari
ją iš operos Carmen, ji, orkes
trai pritariant, išpildė taip ge
rai, kaip retai kur galima gir
dėti.

Paskutinė buvo jos pačios 
kompozicijos “Si?gėdojo aide- 
liai” daina. Budriko radio or
kestras be dainų griežė ir lietu
viškus šokius.: suktinį, klum- 
pakojų ir noriu miegą.

Už tokį gražų programą ir, 
kartu, , už gerą stotį leidėjams 
didelė garbė. Nes programas 
leidžiamas iš geros ir galingos 
stoties yra visur aiškiai girdi
mas. Todėl, ir biznio reikalais 
patartina pirma apsilankyti 
pas šių programų leidėjus, nes 
programai duodami be svetim
taučių biznio garsinimo. j

* * *
’ Kiti Budriko programai yra 
leidžiami pirmadieniais ir penk
tadieniais iš WAAF, 920 kc. 
stoties, 5 vai. vak. Ketvirtadie
niais iš WHFC —1420 kc., 7 
y ai. vak. Klausytojas

Paskutinę Minutę 
BARGAIN OUTLET 

TURI PERDAUG 
STARO! 

Ketvirt., -Penktad. 
ir šeštadieni

BALTI KAUTAI

Waffl'e ir novelty audiniai, Šau
nios mados, visokios mieros pa
sirinkti.

2000 DRESIU

Visos šviežios ir naujos, niekuo
met pirmiau nerodytos pas Out- 
let. Didelės skrybėlės, mažos skry
bėlės, šiaudinės, pintines, crepefe, 
naujanybės. 1000 pasirinkimui. 
šilk slips 
kiekviena .......................... S ww
PIQUE SHORTS, 2R f*
kiekviena ..... ...........
MOTERIM MAUDYTIS $1.49 
SIUTAI ............. ..... ...... B
VYRAM SLACKS, 
pora .... . VVV ">
BERNIUKAM MAUDY- 
TIS TRUNKS .............
MOTERIM BOVELNČS, E A r* 
DRESĖS ..................... .
VASARAI SANDALĖ& EEfi

i ATTĮEHTIQN!
;;feCOHTRACTORS!:.:.
f BUiLpEkŠ!

HOME OWNERS!

Mes turim is-
| sikelt iš šios

vietos

2,000,000 FEET
OFFINESTLUMBER
PLYV<OOD. P L A S T E R BOARD. 

k ROOFlMe, btOORS & PLUMBING 
!. ' - ‘ . i; '.i ; . ■ ' .

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

2 % lin. Pėda
REGULIARĖ

$49.00 '
VERTĖ

Už 1..000 Lentų Pėdų

1,000 DURŲ

511 South PAULINA Sf,. ■., betwn HARRIS

CHICAGO M Ali ORDER 00.

5xX panęl eglės 
rysr— Geriausios, 
:iias ' 'puijiigaii perka. 
-Pirkit daug dabar. 
- įteikia iškraustyti 
iŠ vietos., Tikras bar
menas* I.

ReguĮiąęe

du 
ko

$2’25

Tongued and Groved 
1x6 LĘNTOS

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

100 Pėdų $2.70
Reguliarė
$42.00 Vertė S

Už 1,000 Lentų Pėdu

2,000 Rolių Pirmos Rųšies

Absoliučiai Pirmos 
90-sv. rolė. Reguliarė 

vertė $2.35 /7 
Musų kaina tik $1.60 
75-tSv. role. Reg. ver- 
•tė $2.15.

Mūsų kaina tik $1.50 
35-sv. rolė. Reg.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 
Barrett’s 14 ir 15 sv. 
Roofįng Felt? $2.35

Kokybes

vertes $1.50

■BKodėl Šveisti?
I" JŪSŲ grindis galima lengvai nu.

‘ ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, 
ŠLAKSTYSITE JAS S

LIGHT FL00R OI
REIKALAUKIT BŪTINAI P1LSEN /IRANO 

i ' 111 ■ m..... .  i ‘i ji ii i...... . ........

[ūsų Spulka
Sveikina
Lietuves 

aunamartes

LITHUANIAN BUILDlNG, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATlON

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

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

Nemokėtas
Balansas

$150.00
200.00

, 250.00
300.00

. 350.00
370.00
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau??? <
Pirkit garantuota Goodwilį vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

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

-------  —*- -• ž- - •—

Kaštai
12 menesių

$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 
mėnesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.70
26.64

Bomba prie rakandų 
krautuvėsTown 
of Lake

< 4

PASKUTINĖS 2 DIENOS , 
Vienintelis Chicago j Parodymas 

Sovietų Rusijos Pirmo Visų 
. . ’ ' Spalvų Filmo

‘NIGHTINGALE”
Taipgi Ekstra Įdomybe 

Gegužes Dienos Paradas Maskvoj
S O N O T O N F 

, Vari Buren arti Wabash 
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 
• ; ~35c iki 6:30 _____ __

Bus Frank Parker ir 
. Alice Faye

Frank Parker ir Alice Faye, 
abudu esą pramogų srities vir
šūnėse, įstoja į Chesterfield ta
lentų skaičių, kaip pažibos va
saros parodom oro bangomis.

Pradedant birželio 30 Parker 
taps žymiuoju dainininku tre
čiadienio vakarais Chesterfield 
—CBS prezentavime su Andre 
Kostelanetz’o orkestru. Liepos 
2-rą Chesterfield penktadienio 
programa persikelia j Holly- 
wood, kur Hal Kemp’o šokių 
tenepūs dar labiau pasmagins 
blondines, judžių pasaulio žavė
tojos, dailiosios Alice Faye bal
sas. ' ’ ' ; . ■

Nė p. Parker, nė p-lė Faye 
nereikalauja supažinimo su ra
dio klausytojais. Patogusis jau
nas tenoras yra atžymėtas sce
noj ir ekrane, tačiau plačiausio 
populiarumo jis atsiekė ra’dio 
lauke. Chesterfield trečiadienio 
parodoj Parker teiks žymesnią
sias dainas iŠ geresniųjų muzi
kalių parengimų, o taipgi ge
riausias dainas populiarėj kla
sėj. Kartu su vaizdingu Andre 
Kostelantezo programų sutvar
kymu, tatai turėtų būti viena 
puikiausių šios vasaros muzika
lių parodų, taigi pasižymėkite 
laiką... trečiadieniais 9 valandą 
vakaro nuo pakrantės - iki - pa
krantės Columbn Broadcasting 
System tinklų.

Grižtant prie . Chesterf'eM’s 
vasaros planu penktadienio va
karam, tenka pasakyt. jrg?j A4 
lice Faye įneša tokį artistišku
mą populiariame dainavime, 
kurs pilnai prilygs garsiajam 
Kempo tempui, P-Įčs Faye ga
bumas linksminti didžiules ”U 
dijenciif n^nažir»taf’. Vi 
jai buvo duota vadavau ir.’-1? ro 
lė HoVyu'^d —rd kSV 
orge White’s Scv’da1*.” TT,n <o; 
laiko jos vardas storėjo pirmoj 
vietoj kai kuriuose labiausiai 
mėgiamuose paveiksluose, kada 
nors padarytuose ekranui. Jos

*

Reikalaukite DEGTINESPadarė nemažai nuostolių

2x4, 2x6, 2x8

Tom Taylor

OPEN ALL DAY SUNDAY

Kvad.
Pėda

sta-
me-

Naktį 
antradienį

visokius rakandus bei štorus 
‘ r arti ;■ ar , toli.

3406 SOUTH | 6921 SOUTH 
HALSTED ST, 

Yards 3408

Binkio ir Tąrulio 188 pus
lapių didelio formato

Gerinusį Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip */z 
kainos

‘’ t STfcD ST. 
LT,,

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimų
TIKTĄ!

$300

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustbm forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus

'.r arti ■ ar , toli.

WESTERN AVĖ 
Hemlock 5040

Užsisakydami ^Murkite mo 
ney order.

VONIOS
Vertės iki |£ĮĮ* KIEKVIENA 

$18.00.

No. 87-t-PRIĘŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—-GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drr.mą. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys  .......... .........v v

No. 79—GERIAUŠ VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. lįoš;a 4^ 
vyrai ir 3 mo- 25^

No. 84—MEDICINOS DAKTA- 
z RAS. vieno veiksmo 1rn- 

medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 motarv■

Geriausias Stogo Coating 50c ver
tės po 37c. galionui 5 gal. ke- 
nuo-e.________  .
Geriausi nauji cviekai, 
100 svarų bačkelė ......  $3.10
Nauji 7-pedų Cedar stulpai 

.......     10c vienas

. .....  •*
—--------r

I%1fWOOD — Visiį Mierų Arkušos ’' ":- 
*4 Colio, Three Ply Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti 
4x6 Pėdų ..Mjera 7 Niekuomet Nesiūlyta Šia 4^ Kvad.
4Ž8 Pždų ^iera Kaina Pirmiau C Pėda

ASBESTOS BACK WALL TILE
Keaseby ir MattisoiU išįdrbystės gražiausių spalvų ir finišįų. 
Reguliarė kairia 65c-kvadrątinei pėdai. (Taipgi cap Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir inaud. pėda

8’^hipl^
No.. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo- Duniber Puikios rų-

S? . . - _ . j cino .H am nnk Nomac cvaviiomet pirmiau nesiūlyta tokia žema
.kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!
Reguliarė Už 1,000 Reguliarė $

$50 Lentų
Verte , Pėdų

TVOROS IR VARTAI
Geriausias nau
jas Amerikos 
?lieno ir Dra-

i ;ų Aptvėrimas.
ki 6c vertės

2 c Lin’Pėda

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji

$6 Vertės $ .75
Kiekvienas ................  Ai ffl ffl

hi I .b

z

' T0WN OF LAKE, 
iš pirmadienio į 
sprogo dinamitinė bomba už
pakalyje rakandų krautuvės, 
Star Fumiture Company, ties 
4845 S. Ashland avenue.

Nito sprogimo išlėkė keli lan
gai iš Star krautuvės ir greti
mos Meyęrs Brothers rūbų 
krautuvės, 4837 S. Ashland 
avenue. Be to, bąmba nunešė 
geležines štangas nuo rakandų 
krautuvės langų.

Savininkai Louis M. Black, 
3857 Grenshaw avenue ir Ben 
Sohn, 1437 St. Louis avenue, 
negalėjo pasakyti kas bombą 
pamėtė. 
—— ■ ■-■■■ ■ ■ ■■■ -  -—■ t -

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

WAWRNOS 7
1739 M UALSTED ST.

ILL.

♦-•>*» ? -n*)

<ąd pa$o$ Naujien 
yra naudingos. .

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—-rudeny jp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiMit—publiką prct- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

sies Hemlock. Naujas, švarus 
kas. Visų ilgių. Visas sveikas 
dis.

Už 1,000
$37.50 Lentų
Vertė Pėdų

Naujos WALL BOARDS
Visų mierų arku- 
šuose iki 4x12 pėd. 
Auk ščiausios ko
kybės, 4c vertes, 
dabar nuostabiai že
ma kaina

Kvad-
V Pėda

INSULIAVIMO LENTA
Jūsų atikui, garažui ir užpakali

niam gonkui.
Reguliarės 4c Vertės 

Nepraleiskit 
šio Pirkinio

4,000 ryšuliu —Lath
Ryšuliui ................... 12c

i . - Lumber Trailers Geriausiam Sto-Vite oro puses maleva -, ..................... , 0
visų spalvų — $2.25 vertės Į

$1.25 galionas t “ ” “
• • ir \ * r»i- a * - (Vartotos DurysNaujas ir Vartotas Plieno Aptve- i 

rimas ir Decking. Pirkit savo j 
kainomis. | Varpoti Sash ....

Naujos Cement-Fįlled Steel Co-1 ' 7'V7 ‘
lumns. Iki 10 pėdų $3.25 vien, j W,ash Basins ........... vienas $1.00

Vienos 25c

vienas 15c

-   ................... ................. . ....—  ..... ........ ...... ——1
Didelis Piu'ldas Miškui piaustytj su Wąukesha Motoru,’ Pilnai Įren

gtas; $1,000 vertės tik už $200. Daug Kitų Bargenų! 
2% nuolaidos, jei atąįvešit šj skelbimą j kiemą.

'k Bldg. Moteriai Liguidators ★ 

scutheast corner 
22nd ST. and ASHLAND

2 Metu 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINO, *

90° j
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yhrds 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORĮUS

NAUDOKITE g| ĮĮ^įf111|
VAISTUS, kuriuos ffi|Wg g 11

PARŪPINO
Jei Neveikia Jusą Viduriai, Vartokite

Nida Hetib 1 . . ...
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,»
YNAS G KAHTANAS. Snviuiukas 
2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
’ii* Lithuaaian Daily NeWi 

PuMMied Daily Exeept Sunday by 
Che Lithttanian N«w« Pub. Co^ Ine.

1T89 Savth Hahted Street
Viešės iki liepos 2Ž; lankys ir 

kitas kolonijas

Apžvalga
fc«b«cHptioB lUteBt

$8.00 per year in Canada
85.0© per yeat outeide of Chicago
#.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovę, 1739 S. Halsted St.. ChieagO, 
III. Telefonas Canal 8508.

8c 
18c 
75c

tRbąkyae Wi*i
Chicago je—paltu:

Metams __
Pusei mėtą ■. 
Trims mėnesiams .
Dviem m&iesihms 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per iŠneSiotbjus:
Vteha kopiją 
Savaitei

Suvienytose Vaistijose, ne • Cj 
paltu:

Mietams
Pusei mėtų ___ ____________  _
THrtfe menesiams ;L50
Dviems menesiams ................ 1.00
Vfen'am mėnesiui .75
Lietuvoje ir. kitur užsieniuose 

^Atpiginta)
Metams $8.tK)
Pušėi nišetų ........ . 4.00
Trims ntėnėsiams ...........2.50

.1,11 -rr .liT! ■'

prit&feti sužibės 
teVėš tiems kurie
M ytA nutraukę vfeAš/ "'..T''. ' z.

kad šiūb, Atveju dyA- 
sininkams nė tiek religija rupi, 
kiek kišeąės reikalai. DalyįkAs 
tas, kAd Įs fYi'ė't'rika'cijiį įvairus 

j Lietuvos dvasininkai per metės 
turi apfe: flū mliijė’h'AŠ litų pia- 
jamų^Nėra, žinoma, mažiausios

52SSS!E=S=SS!=:

Vaikų Darbas Amerikoje
Prezidento Rooševelto administracija yra pasikloju

si priimti konstitucijos pataUą, tottstų vaikį dar
bų. Kai kilo sumanymas tų pataisų (Amfehdniėhtų) pri
imti, tai buvo manoma, jog didelės opozicijos nebus. Iš 
tiesų, sunku buvo tikėtis, kad' kas priešinsis tam, kad 
vaikai butų išimti iš pramonės. JUO labiau, kad. tai ken
kia jų sveikatai ir atima progų lankyti mokyklas. Ir vis 
dėlto opozicija pasireiškė. Keisčiausias dalykas yra taš, 
kad prieš vaikų darbo panaikinimų griežčiausiai pasisa
kė katalikų bažnyčia. New Yorko katalikų galva visai 
nepųlankiai atsiliepė apie sumanymų. Girdi, vaikų dar
bo panaikinimas yra pavojingas dėl to, kad tai susiau
rins “tėvų autoritetų. ■’ Esu, vaikai gali tiek išdykti, jog 
jie pradės visiškai tėvų nebeklausyti. Tėyams jie visai 
nebenorės, padėti. O priversti nebus galima, nes nuo vi
sokio darbo vaikus įstatymai apsaugos.

Kitas argumentas prieš amendmento priėmimų yra 
tas, kad daugelis valstijų jau turi išleidusios specialius 
įstatymus vaikų darbo klausimu. Todėl, girdi, federališ- 
ko įstatymo išleidimas butų tik pakartojimas to, kas jau 
yra. Be to, specialaus įstatymo išleidimas negali būti pa
teisintas jau vien tik todėl, kad pramonėje yra samdo
mas visai nedidelis vaikų skaičius. '

Tačiau pažiūrėkime, kiek tie argumentai yra tiks
lus. Visai neseniai Katherine DuPre Lumpkin ir Doro- 
thy Wolff DoUglas išleido didokų knygų apie vaikų dar
bų Amerikoje. Ta knygai— tai vienuolikos metų tyrinė
jimo vaisius.

Autorės sako, jog tikrieji faktai apie vaikų 'darbų 
Amerikoje mažai kam tėra žinomi. Pavyzdžiui, yra ma
noma, kad visai nedidelis skaičius vaikų įvairiose įmonė
se tedirba. Tuo tarpu statistikos davimai rodo, jog fer
mose apie 500,000 vaikų huo 10 iki 15 metų amžiaus dir
ba įvairius žemės ūkio darbus. Jeigu prie to skaičiaus 
pridėsime jaunuolius nuo 46 iki 17 metų amžiaus, tai 
gausime apie vienų milijonų jaunų darbininkų. Tai su
darys apie 10 nuošimčių visų darbininkų, kurie dirba 
farmose. ,

Butų klaidinga manyti, jog dirbtuvės vaikų nesam
do. Pasirodo, jog ir pramonėje vaikai sudaro, tris nuo
šimčius visų darbininkų!

Autorės sako, jog daugelyje vietų (ypač pietinėse 
valstijose) šešių metų amžiaus vaikai jau verčiami dirb
ti. Aišku, kad tie Vaikai yra baisiai nukamuojami ir jų 
sveikata lieka pažeista.

Jau dviem atvejais Aukščiausias Teismas paskelbė 
federalės valdžios išleistus vaikų darbo įstatymus nekon- 
stituciniais. Ir tai buvo padaryta ne dėl to, kad tėvai rei
kalavo nevaržyti jų teisių jaunesnių vaikų atžvilgiu, ar
ba kad našlės reikalavo paramos iš savo vaikų. Įstaty
mai, sako autorės, liko paskelbti nekonstituc.’niais tbdėį 
kad organizuoti darbdaviai nesigailėjo pinigų agitaeijai 

Apries tuos įstatymus. Vaikų darbas jiems tiek apsimokė
jo ir tiek buvo pelningas, kad išleisti stambias sumas pi
nigų agitacijai buvo laikoma^ geru investmentu.

Jeigu ir ši kartų darbo amendmentas nepraeis, fei, 
žinoma, darbdaviai galės būti labai dėkingi kardinolams 
ir vyskupams, kurie “tėvų autoritetų” begelbėdami yra 
pasimoję ir toliau aukoti vaikų ateitį ir jų sveikatų vi
sokiems pelnagaudoms.

Kinta Laikai, Kinta ir Žmonės
Taip, mainosi laikai, mainosi ir žmonės. Beveik nė

ra tos dienos, kad žinios neskelbtų, jog vienoje ar kįto- 
t jė SSSR vietoje liko likviduoti, atseit, sušaudyti trys, ke - 

turi, dešimt, penkiolika ar daugiau žmonių. Tai vis kaž
kokie šnipai. Atrodo, kad Rusija dabar pergyvena savo
tiškus viditfamžius, kada £u didžiausiu atsidėjimu buto 
gaudomos ir ant laužų deginamos visokios raganos. Skir
tumas tik tas, kad pakitėjo vardai. Raganas Rusijoje 
pavadavo kenkėjai, sabotažninkai ir šnipai. Ir tos “nau
joviškos raganos,” žinoma, naujoviškai yra ir baudžia
mos. Vadinasi, jos nebėra ant laužų deginamos, bet tie 
si'g statomos prie sienų ir šaudomos.

Ir greičiau ir patogiau.
Tokiu budu baudos atžvilgiu pažanga, vis dėlto pa

daryta... x

MARŠALAS

Vos tik prieš kelis UičilėšiUš 
“raudonasis maršalas” Tttėha-' 
čevskis gaha dažhai buvo mini-j 
maė užsienio spaudoje. Fhropos 
karo reikalą ekspertai j 
minėjo TiiChaČeVskio vardą, M- 
šydami apfe galimą karą tarp 
SSSR ir Jie
tos nuomonės, kad ^raūdohasis” 
ir jaunąsias Europos marša- kbęjonės,>ad tos pajamos pAšfe- 
las T^iAčevskis yra tikrai gar. tipui sųmfcžėtų, jeigu butų įv^- 
bus karo strategikas. i ta, rivifebą mėtrikaeųh-. Numa-

W Aos bA^mos gali 
spaUsdiPamas ^(sdobe” Jžhriiidašr ...... ........
patelė ilgoku ' febdAfo ^eš ciVi-
šalo” ^gri4ją, kbri 1 :‘ "
prahašavinm, Buteht, kad 
limoje ateityje tas maršalas 
dar gali plačiai Išgarsėti.

Pranašavimas išsipiM€> mar^ 
Šąląs Tuchačevskis ‘‘išgarsėjo,” 
nors ir ne biografijos autoriaus 
prasme. Biografijos autorius, ži
noma, ittirėjo galvoje galimą ka
rą su Vokietija, ir kad marša
lui Tuchačėvskiui teks vadovau
ti raudonajai armijai. Tačiau 
atsitiko tai, ko niekas nelaukė: 
raudonajam maršalui teko iš
garsėti, kad jis liko pastatytas' 
prie sienos ir sušaudytas.

Lietuvos laikraščiai pateikia 
apie maršalą Tuchačevskį kai 
kurių biografinių žinių, kurios 
yra paimtos iš vokiečių spau
dos. štai kUš, pavyzdžiui, pra
nešama “Lietuvos Aide”:

“Sąryšyje su pratesimais 
apie Tuėhaševskį vokiečių; 
spauda pateikia įdomių jo 
biografinių bruožų. TuCha- 
ČOvskfe podporUčiko laipsny
je pateko į vokiečių nelaisvę 
ir buvo laikomas Vienas ne
ramiausių belaisvių. Jis pa
bėgo iš Stralsųhdo belaisvių 
Stovyklos ir plaukdamas no
re j o pasiekti’ Jligeno salą. Vė
liau sugautas Zomdorfo sto
vykloje pradėjo kasti pože
minį ėjimą, bet ir čia bUvd 
pagautas. Iš kitos štOvyklOs 
jam laimingai pavyko pa
sprukti ir po 20 dienų jis jau 
buvo prie olandų sienos, kur 
vėl buvo sučiuptas. Po ketu-5- 
rių nepavykusių bėgimų Tu
chačevskis buvo padėtas į pa
vojingą belaisvių stovyklą In- 
holstadte. Dar stovyklose Tu
chačevskis didžiuodavosi sA-' 
vo bedievybe ir, kitiems rusų 
karininkams negirdint, va
dindavo tušų carą kvailiu J 
Penktą kartą bėgant iš ne-t 
laisvės Tuchačėvskiui pavyko • 
pabėgti; ir 1'918 m. jis buvo 
Rusijoje. Raudonojoje ka-’ 
riuomeiiėje Už Savo pasižy
mėjimas jis gavo “mAžojo 
Napoleono” Vardą. Būdamas 
25 mėtų amžiaus jis jau va
dovavo pirmajai Sovietų ar
mijai. Jis kovojo Vrangelio,;; 
Kolčako ir Dehikino frontuo-i 
se. Jis nuhialsino taip pat 
Kronštadto jurininkų sukili-, 
mą ir įvairiose vietose suki
lusius partizanus. 1924 m. 
“mažasis Napoleonas” buvo 
paskirtas karo tarnybos na
riu, o 1930 m. vienos vakarų1 
karo apygardos viršininku. r 

, Po to buvo paskirtas ikaro1 
komisaro pavaduotoju ir per
nai važinėjo į Londoną, kur 
susipažino su anglų ginklų 
pramone, šieinėt į VAinikavi-j 
mo iškilmes jam vykti jau 
neteko, nes iš aukštų vietų1 
buvo atleistas.”

ii

■sUrtiaŽŠti, ■dvtaMi&ai todėl ir

UnŠs Wrik*eij6š
Ąįafe teikite

t

?

“Statistikos biuro žiniomis 
pernai metkis Lietuvoje bu
vo sudaryta 13 tuksa. 843 
jungtuvių metrikai <1935 įn. 
18,254). Gimimų įregistruota 
60 tukst. 446, mirė pernai 
mėtaiš 33 tukst. 440 žmohią. 
\ Nfesant 'civilinės metrikaci
jos viStis hitorikus sudalo 
dvasininkai, o žydų — metri
kacijos punktai, rabinų pri
žiūrimi. Už metrikų sudary
mą imamas tam tikras mo
kestis. Kadangi dvasininkai, 
sudarydami metrikus atlieka 
ir tam tikras ceremonijas, tįi 

• mokestis imamas bendrai *‘Už 
pakrikštijimą,” sutuokimą Įr 
1.1. Tarifų nėra nustatyta, tai 
hMnokeštis už metrikų suda
rymą ir religinį pataMavintą 
nėra vįėijibdas, bet nemažas, 

< ypač numirėlio palaidojimas 
religij ų 1 valdomose kapinėse. 
Pav., Kaune, žydų -bendruo
menė už< vietą kapinėse ima 
pagal mirusiojo turtingumą 
ir i >jo gyvenimo religingumą 
ir dosnumą ;ą imama nuo W0 
lt. iki 16 tukst, lt. Ginčai dČ1 
kainos kapinėse pasiekia het 
teismą, i,' • ' •
'. žydą Naujagimio’ apipiauš- ( 
tymas atseina 25-100 litų, 
mergaitės įmetrikavimas iki. 
12 lt. Žydiškos sutuoktuvės 
irgi ligi ■1'00 lt. 1

Katalikų bažnyčioje patar
navimas kiek pigesnis: nali- 
ja'gimio pakrikštijimas Kali
ne 10-20 lt., provincijoj pa
krikštija ir Už 5 lt. ' O c.

Už jungtuves Kauno kuni
gai -ima 25-BO fc, o nenbri 
užsakų iš sakyklos, tai ir ku
rijai reikia* W lt. šumokėti 
UŽ “indultą?5

Nūmir^io palaidoji m A š 
kiek braAgėfehiš-, nes, piv^ 
Kaune, ii* katalikai ttori iftė* 
kėti Už t^^snę). vietą M* 
pihėsė iki 200 lt. Be to, kūną 
palydi dvasininkas su vėlia
vomis, lempomis it bažnyčios 
tarhais, o dar kur mišioš, ^g* 
zekvijoSy1 Specialios pamaldos 
už mirusįjį. Taigi Kaune ku
klus numirėlio palaidojimas 
kaštuoja iki 300 lt.

' Jei pAškaičiuot, kad vidu
tiniškai Ūž jungtuvių metri
kų sudarymą imama ?0-3'0‘1., 
tai per metus butų surenka
ma nuo 400 tuksi, iki 500 
tukst. lt. Jei už kiekvieną pa- 
krikštijimąj. vidutiniškai būt 
imama po 10 lt., tai per me
tus susidarytų per 600 tukst. 
litų. '

Už numirėlių palaidojimą 
dvasininkai Surenka irgi per 
660 tukst. lt. Taigi iš viso 
metrikacijos pajamų per me
tus nitiSų įvairus dvasininkai 
turi 1.7 mik iki 2 mil. lt.”

i.

CIVILINĖ METRIKACIJA
' —t-.? . )

Visuose civilizuotuose kraš
tuose yrą įvestą civiline metri- 
kacija.- Tačiau Lietuva jos vis. Ę
dW netufi. ir neUuri vyiniausUi: NutTCftfcČ 'p^fkttftas .■ 
dėl. to, kad ton kunigAi griež-'
čiatisiū būdu prieš ją y*a būsi-' . Raaenfei—Fraetią savaitę ki- 
statę. Civilinei metrikaciją! Jūsios audros metu Raseiniai-- 
priešinasi Visokias -rąštos dva- Šiluva viekely žaibas Uųtreh- 
sininkai, katalikų ir kitą. J kč vyną. Kariu su jpo ėjusi

Kodėl kunigai taip labai prie- moteris išliko nepaliesta ir svei-

dėlto, kad leii kunigai griož-

stAtęi

sininkAi, — katalikų ir kiįą. '

šUigi civilinei metrikacfjai ? Ko ka. . ■ i

J. J. PRANUKAS

DEMOKRATIJOS ATSTEIG1MAS LIETU 
VOJE IR KULTŪROS REIKALAI 

(TIICAGOJE 
..

< Diskusinis s?traipšhiš)

('Tęsinys).......

»*» 
šVarbitt kiattšimu. Būtent, pa- 
WLpų W
turėti kėlėtą dfesimčią AT kėletą 
šimtą knygą, reikia dar it 
vietos toms knygoms 'sudėti. Ir 
tai tokibs Vietos, .kuri butų pa
togi ir JUretų knygyno išvaizdą.

Patalpos, kuri liktą knygy- h ik lietuvių studentų skaičius yĮ- 
hui, rUOš neturimo, beveik gali-J ra itin didelis. Kiek dauginė 

pageidavus, manau, nebūtą 
sunku surasti kebas dešimtis 
Studentų, kurie studijuotų lie
tuvių kalbą.

Jei tai butų galima’ įvykinti, 

silauktuihėme būrio jaunų lietuj 
vių, iš kurią ilgainiui galėtų iš
sivystyti geri veikėjai.

Tai viena kultūros darbo stiĮ- 
tiš. Kita itin svarbi Sritis yra 
miksų chorai. Jau dabar meš 
matome, kad beveik visuose lie
tuvių choruose jaunimas dai
nuoja. Jaunuoliai ir jaunuolės 
choruose dainuoja lietuvių dali
nas, dalyvauja lietuvių .parengi
muose, lietuvių veikime* štai 
kodėl chorai tikrai daug prisi
deda prie lietuvybės palaikys 
mo. Į tuos du dalykus tad ir reU 
ketų daugiau dėmesio atkreipi 
tf. O su knygyno steigimu mes 
jau pavėlavome. Tai reikėjo pa
daryti prieš dvidešimt su virį- 
šum metų daugiau.

Dabar vėl grįšiu prie demo
kratijos klausimo. Tiksliau sa
kant, prie atsteigimo demokra- 
tijds Lietuvoje klausimo.

Mes gyvename laisvoje šalyj, 
j e ,kur galima laisvai kalbėti ir 
laisvai,. saVo^: nuomones' reikšti j’ 
Gyvename šioje šalyje jau per 
kelioliką metų, todėl, galima sa
kyti, su laisves dėsniais spėjo
me susigyventi. Vadinasi, mes 
jau išmokome laisvę į vertinti 
ir,, galimas daiktas, kovotumė
me, jei kas. pasimotų iš musų 
tą laisvę atimti.

Mes trokštame, kad tokia pat 
lAišve naudotųsi ir musų bro- 

. liai Lietuvoje, štai kodėl dem- 
kratijos atsteigimo šūkis randa 
pritarimo Amerikos lietuvių vi
suomenėje. Tas šūkis yra vi- 
šiems aiškus, visiems supranta
mas. Būtų gerai, kad progresy- 
viška visuomene ir toliau koo
peruotų demokratijos atsteigi
mo Lietuvoje klausimu. Jei vi
sokiais kitais klausimais musų 
nuomonės ir nesutinka^ tai dė
lei to, kad Lietuvai yra reika
linga demokratiška tvarka, mesi 
Visi šūtihkame. O jeigu taip, 
tai ir toliau bandykime toje sri
tyje veikti/ Į

Bendrai susitarę, mes galėtu-) 
mėme surengti kelis didesnius j 
parengimus mūsų pažangiųjų 
laikraščių naudai. O savo laik
raščius mums reikia remti, nes 
be jų joks didesnis veikimas y- 
ra' neįmanomas.

(GALAS)

Lietuvos sportinin
kai Chicagoj liepos 9

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas praneša, kad Lietu
vos sportininkai, kurie atvyks
ta vizitui į Jungtinės ValstijaSj 
Chicagoj bus liepos 9 d. Jie at
vyks iš Pittsbargh, Pa.

New Yorką ekskursija pa
sieks liepos 6-d. Ji atplauks lai
vu “11 de FYaUce.” Pe trumpo 
Vizito New Yorke, sportininkai 
vyks j Washingtoną, o iš ten j 
Pittsburghą.

Chicagoje svečiai dalyvaus 
sporto Šventėj, Chicagos univer
siteto stadione, loŠ basketbolą. 
tenisą ir knmščiuošis su vietos 
sportininkais. Sekmadienį,. lie
pos 18 4., įvyks aviacijos diena, 
kurioje dalyvaus ir sklandytojai 
Ožkinis ir Pyragius.

- -----------------------Po 'iškilmių, bulių ir vižitų, 
tai kiekvienais metais mūs su- sportininkai liepos 22 d. išvyks 

į Detroitą. Iš ten i ’Clėvelandą 
Niagara Pails, Būffalo, Wilkes 
Barre, Šcranton. Liepos 30 d. 
Vėl bus Ne\v Yorke, kur sės j 
laivą rugpiučio 4 d.

Atsidaro Grant 
Parku muzikos 
sezonas

•si rūpinti tuo, kad Chicagos unif-

kWSūs?
Chicagos universitete rusų 

kalba, pavyzdžiui, yra mokoma 
jau gana’ nuo seniai. Mokėsi tos 
kalbos, fodosi, visai nedidelis 
skaičius žtnohių. Man rodosi, 
kad lietuvių kalba turėtų dides
nį pasisekimą, kadangi jau vien

ma drąsiai sakyti, kad invest-; 
mentaa į kaygyno patalpą ne-i 
apsimbk^į-. M apie pasko
los gavimą vargu galima ir kai-, 
bčti. Pasilieka kitas budaš: Hn-į 
kti aukas knygyflui steigti. Ži- 
nčma, galima dar padaryti kėm- 
bi naciją. Būtent, turėtų įsi
steigti bendtoVė, kuri stongtąsi^ 
šukėti Bią pagriftdinj- 
kapitalą. pinigąprimai 

butą galima pradėti dar
bas. Be to, aukomis M visokiais 
parengimais, manau, s^gi butų? 
galima sukelti geroką sumą pi-; 
higų. (

Apskritai imant, knygyno įs
teigimas atsieitų apie .3 -af’ 4 
tūkstančius dolerių. Bet tai, Ži
noma, tik pradžia. Kaip jau mi-. 
nėjau, knygynui yra reikalin
gos patalpos bei prižiūrėtojas. 
Tokiu budu per metus vėl sūsi- 
dūrytų nemažai išlaidą.

Kai,kurie deda nemažai Vil- 
’čių į pąšalpines draugijas. Bet 
šiuo atveju aš toli gražu nėsu 

j didėlis ■optimistas. Ir Štai kodėl : 
iHąvią pašėipiA'es urganfeači- 
jote, ąu mažomis' išimtimis, 
SkUT'šta. toš drį’aąižačijoš he 
tik nętdri atliekamų pinigų pa- 
šaliniam^VoikAlariiš, bėt dažnai 
nepajėgia'net pašalpų išmokėti. 
Taip dalykams esant, galima 
drąsiai šakyti, kad iš pašaipiųjų 
draugiją daūg ko nebus galima 

j pešti. Juo labiau, kad tos drau
gijos liaipsniŠkAi Vis labiau silp
nėja. Praeis dar vieni kiti me
tai ir nemažas skaičius tų drau
gijų turės likviduotisi Tai vis 
tokie faktai, su kuriais reikia’ 
Škąitytis.

Visa bėda, kiek aš matau, Su 
lietuvių veikla Amerikoje yra 
ta, kad mes pradedame senti, o ^ 
tuo tarpu nėra žmonių, kurie 
galėtų mUS pavaduoti. Bepigu 
buvo prieš karą, kada tukstan- ■ 
čiai ja'ūhūolių ai važiuodavo iš 
Lietuvos. Tada lietuvių judėjj-. 
mas kilo, kaip ant mielių. -To 
mes dabar negalime tikėtis. Ir, 
kas praėjo, Vargū jati begrįš. 
Nėra juk vilties, kad imigraci
jos įstatymai butų tiek pakeis-^ 
ti, kad iš Lietuvos, galėtų at
vykti didesnf būriai žmonių. O 
be “naujo kraujo” lietuvių veik
la Amerikoje turės eiti silpnyn.

Pasakysiu daugiau: <po kelių 
nietų bus daugiau rūpesčio ir 
lietuvių laikraščiams. Nėra juk 
mažiausios abejonės, kad lietu
vių išeivių skaičius smarkiai 
nyksta, atseit, jie miršta. Po 
kėlių metų mirtingumas tarp 
senesnės kartos lietuvių dar la
biau padidės. O tai reiškia, kad 
sumažės laikraščių skaitytojų 
skaičius. Numirėliai laikraščių 
juk neskaito...

Tokiu budu lietuvių veikla 
Amerikoje — tai tik laiko kląu- 
simaš. Anksčiau ar vėliau ji 
pasidarys visai nežimi, nes 
naujų jėgų iš Lietuvos nebeat- 
važiū'os.

Tokiu atveju, kas reikia da
ryti, — juk kol žmogus gyvas; 
tai jis negali sėdėti rankas su
nėręs ir lankti galo? Mano ma
nymu, mums reikėtų labiau su
sirūpinti ‘ savo jaunimu. Pavyz
džiui, vien tik tokioje Chicago- 
je gal kelios dešimtys lietuvių 
lanko Chicagos universitetą, jau 
nekalbant apie kitas mokslo įs
taigas. Tad ar nebūtų verta su-

j

i
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Proga Tyru Oru 
Pakvėpuoti

Miesto gyvenimas nubodus, 
progos nuo jo atsitolint ieško
me visi. Bet tos 
įdomios tik tuomet, 
sirenkame į burius 
toli už miesto.

štai, sekmadienį 
Parko Lietuvių

progos yra 
kuomet su- 

kur nors

Marųuette 
Demokratų 

Kliubas rengia Spaičio darže 
piknikų.- Čia tai, ištikrųjų bus 
gera proga tyru oru pakvė
puoti ir
dūzgesio atsipalaidoti. 
dovanų. Iš Lewis Style Shop 
suknelę 
pašoks. Kitiems amžinoji plunk
šna ir kitkas.

Ch. Zemeckis

valandėlei nuo miesto
Bus ir

gaus ta, kuri geriau

Pirmas koncertas ketvirtadiėnj 
liepos 1 d.

Per dvi praeitas vasaras 
Grant parkuose Chicagos mu
žiką mylinčioji visuomenė turė
jo progos gerų koncertų pasi
klausyti. Štai, šįmet ir vėl U 
pati proga, būtent, ketvirtadie
nį, liepos 1 d. atsidaro tų par
kų muzikos sezonas ir tęsis iki 
darbo dienos, rugsėjo 6 d. Kon
certai bus kas vakarų; iškai
tant ir sekmadienius.' Pradžia 
8. Vai. vak.

Muzikos nebus tik rugpiučic 
21 d., bet už tai darbo dienoje 
bus net į3u koncertai: vienas 
kaip paprastai 8 vai. vakare, ki
tas 3' vai. popiet.

Muzika būs ir kituose 
parkuose

Pradedant sekmadieniu, 3 v. 
popiet muzika bus Jackson. 
Lincoln ir Garfield parkuose. 
Muziką tvarkys Chicagos Mu
zikantų Federacija, kuriai va
dovauja James C. Petrillo. Be 
to, rugpiučio 22 d. Jackson 
parkuose pirmą kartą pasirodys 
moterų muzikančių grupė, pas
kui, rugpiučio 29 d. Garfield 
parkuose ir vėl Ja'ckson par
kuose Darbo Dienoje, rugsėjo 
6 dieną.

Viši koncertai bus duodami 
dykai, kviečiama visus atsilan
kyti ir pasiklausyti.

Vėl Gaisras Kun. 
Volivos Namuose

Pirmadienį, jei ne gaisrinin
kų skubi pagalba, kun. Voli- 
vos namai, susidedu iš 350 
kambarių, gal butų pelenais 
pavirtę. Gaisrininkai pribuvo į 
dyi minutes. Gaisras prasidė
jo iš popierių krūvos. Namas 
randasi prie 2501 Sheridan 
road, Žion ir yra apdraustas 
$30,000 sumoje. Vertas apie 
$150,000.

Tai jai? antrą sykį ugnis ap
silanko to pagarsėjusio kuni
go nainUose šiais metais. Ba
landžio 2 d. sudegė jo Švent- 
namis vertas $600,000. Padegi* 
mu kaltinamas Thonias Grif- 
fith, 19 metų amžiaus kalėji
me laukia antro teismo. Pirma 
sykį prisiekusieji posėdininkai 
negalėjo susitarti ir jį apkal
tinti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Gaila u . . .

Toronto Ont. — Staliniškoj 
“Očistkbj” žtivo jau šimtai 
žmonių; šimtai tik tų, kurie 
neva oficialiai 'ėjo per teisin
gumo “rėtį” (kuris, reik pa-jSLA. KP.

plautį lietų... To dėlei, {pik
nikas tapo atkeltas liepos 1 die
nai, ketvirtadieniui, įvyks ten 
pat prie Mašių farmos. Pra
džia 11 vai. prieš piėt.

sakyt, padarytas iš labai- tan
kios medžiagos, nes beveik nie
ko nepraleidžia). O kur tie, ku
rie “dingo be žinios”— žuvo 
kalėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose; jų skaičiaus nieks;

' nežino, nes Jtik “šunų” žuvi-s 
nun irę taip jau svarbus... .

•b - Tarp tų nužudytųjų, yra ke- 
z: lėtas ir musų brolių lietuvių..

Ne paprastų, 
kurie sakysim šaliai davė tiek 
naudok, klek jie duonos su
valgė, (nors kiekvienas žmo
gus turi teisę gyventi ir gyVe-i 
nimu džiaugtis ir didžiausisi 
parazitas yra tas, kuris nužti-; 
do kitą, savo užgaidų gerovei).; 
bet žmonių kurie buvo idealis-, 
tai,- kovotojai už darbininkų' 
valstybės įkūrimą; už jos ge-< 
liovę. 'į 'i

Savo mokslihgumu ir išmih-,’ 
timi jie buvo pasiekę net to
kio aukšto laipsnio, kad buvo 
net Rusijos pasiuntiniais kitose 
valstybėse. Vadinasi, šalies au
toritetas rymojo ant jų pečių,1 
o kitą dieną vieno pamišėlio 
komanda^ jie buVo paniekinti ir 
išbraukti iš gyvųjų tarpo.

Yra retenybė, kad. šalis 
dytų mokslininkus, nes 
mokslas ne su viena diena 
semiamas, o ne visi ir sugeba 
jį pasisemti. Ne kiekvienas su
geba ką norsišrasti, būti ge
ru4 inžinierium ar kariuomenės;: 
vadui ’Bėt ^nisiška’s kzijdtas to 
nesupranta ir < žudo užsitarna
vusius žmbniš be pasigailėjimo.

Man stebėtina , kaip musų 
amerikoniški “draugai” nesu-’ 
sirupina demokratijos atstaty
mu Rusijoje! Vietoj to, jie sa
ko trems šunims dar per ge
ra mirtis buvo.—štai dėl ko aš 
ir manau, kad J. V. ir Kana
dos komunistai prisidėjo prie ; 
komitetų Lietuvos demokrati
jai atsteigtk ne dėl demokra
tijos atsteigimo, bet dėl komu
nizmo įsteigimo.

Taigi, prisiminus tuos varg
šus stišaudytuoštus ir tuos, ku
rie dar ruošiami sušaudymui 
—begalo jų gaila, bet labiau-, 
šia už viss gaila lietuvių... 
Gaila gen. Vyt. Putnos, kurio 
simpatinga^ išvaizda budija bu
vusį gerą žmogų.
SUNKIAI
SERGA / -

Kelis mėnesius atgal, minėjau, 
kad Western ligoninėje, sun
kiai serga Bėnis Jurcius. De
ja; iki šiol jis dar nesusveiko. 
Sunki inkstų liga jį vis dar 
tebekankina, o tėvus> brolius: J ir r sesutes nuolatinė gailestis;
kamuoja. Linkiu Beniui ktio 
greičiausios sveikatos.
KONCERTAS Iš ;
MASKVOS

Birželio 27 d., prieš 12 pu
siaudieny, > buvo transliuojama 
muzikalė programa iš -Mask
vos į Airteriką, pagerbimui tri
jų lakant, nešehiai 4 J. V. at-. 
skfidttshį, if padėkai J. Valsti
joms už gražių jų priėmimą. 
Programoje ifiguravo orkestras 
ir gana, skaitlingas choras. Pa- 
žymėtina, kad dainos visos nau
jo viškėS, liaudies inėliodijomis

- pagrįstos. Dainavo gerai ir gir
dėjos neblogai.
Piknikai

Praeitą savaitę buvo praneš
tai kad socialistų kp; piknikas 
įvyks 27 d. birželio, bet kaip 
rengėjams buvo nemalonu, kai 
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Lietuvos Naujienos

PIKNIKAŠ ĮVYKS
liepos 4 d., prie Masių farm'os. 
Visi Toronto ir apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti ir, 
drauge, linksmai laiką praleisti.;
1 —Ęrances

Gera sustojimo vieta
YS amerikiečiams 

Kanadoj
M. D. Tuinyla įsigijo Vieš

butį “Stoddard” Delhi 
Miestelyj

ANGLIJOS GREIČIAUSIAS TRAUKI.VYS — “The (Dominion of Canada”, nau
jausias ir greičiausias Anglijos traukinys, kuris keliauja tarp Londono ir York. Da
ro 71.9 mylias į valandą. Acfrte Photo

žu- 
juk 
pa-

Gera sustojimo vieta važiuo-’ 
jantiems .per Kanada amėrfkie- 
čiams.

Pora savaičių atgal Delhi 
miestelyje, Ontario provincijoj 
M. D. Tuinyla nupirko didelį 
16 miegruimių Kotelį ir atida
rė biznį. Delhį miestelis randa
si ant plačiojo vieškelio vadiha-l 
mo Highway N. 3., t. y. ke
lias kuris eina nuo Windsor! 
ligi Biiffalo. Reiškia^ Michigan 
valstijos gyventojams norin
tiems važiuoti į rytines valsti
jas, yra trumpiausis ir tiesiau- 
sis kelias.

Mr. M. D. Tuinyla prieškari-] 
niais laikais^1 o gal ir laikė ka-j 
ro, yra nemažai veikęs ‘ Mass. 
valstij oj, ypatingai 17 šo'cialis-j 
tų kuopoje. ' Buvo sugrįžęs į| 
Lietuva ir '1927 metais atva
žiavo į Ktihada ir Apsistojo' 
Londone, Ontario, kur ir iš
gyveno ligi šiam laikui. Da
bar nupirko Stoddard Kotelį, 
Delhi miestely. Kotelio vardas 
pasilieka tas pats ir kitoniško 
antrašo nereikia, kaip tik’ 
Stoddal-d, Delhi.

Apie Delhi miestelį randasi 
nemaišai lietuvių, kurie užsi
ima tabake auginimu. Kaip 
riems, kaip girdėtis, sekasi 
blogai.

Lihkiu p. Tūihylaihs ir 
tiems Delhi miestelio apylinkės 
lietuviams gerų pasekmių.

1 J. Jokubynas

Arklių lenktynių 
sezonas Toronte

LįĮetuvių-m'ėgėjų “trekiuose” 
nedaug matosi; triukšmas 

dėl No. 12

kū
ne-

ki-

Keletas Dieną Chicagoje ir Apylinkėse

Kanadiečių 
Komplimentai 
Chicagiečiams

Toronto, Ont.—Užsibaigė pa-’ 
vasarinis sezonas arklių lenk-5 
tynių. Dabar žmones pasilsės' 
iki rudenio sezono. Niekuomet 
tiek žmonių daug nebūdavo; 
lenktynėse1, kaip šiais- metais. 
Valdžia šiais metais panaikino 
taksus už įžangą. Tokiu budu,' 
žmones paakstįno. Teko girdė
ti kalbant “Kurgi neisi ? Ma
tai, valdžia nori, kad mes ei
tume ^ir ,p^JpšįįpnėĮn pinigus... 
Ąht visko . taksus uždėjo; O 
reisininkams nuėmė. Pralošim 
pinigus, o paskui eisim ant 
reliefo.” §ešiš metus atgal .tak
sai buvo 50 c. Po to numušė; 
25 cent,/ b dabar visai panaiki
no.

Prieš porą savaičių Toren- 
cleft parke žmonių buvo 25, 
000. Kai įvyko antrasis bėgi
mas, tai išbėgo pirmas arklys 
No. 7. Bet kai-visi arkliai ėmė 

'bėgti, tai No. 12 visai nestar- 
Itąvo ir pasiliko stovėti vietoj. 
Tokiu budu turėjo pakartoti 
bėgimą antru kartu. Tada iš-i 
bėgo No. 12, ir “Double choice’Y 
mokėjo $33.42. Tiktai 3 žmb-j 
nes teturėjo “Double Choice”; 
o 25 tūkstančiai žmonių liko 
nepatenkinti ir pakelė didžiau- 
sį triukšmą ir ėmė šaukti: 
“žulikai, jus Vagys, rabaVojatej 
prie dienos šviesos,” ir visokius 
šlykščius žodžius.

■ i

Bet tas nieko negelbėjo,— 
taip ir paliko. Tas buvo šešta
dienį, ir, paseka to, pirmadienį 
pasigavo “trekio” savininką 
M. Grpen ir reikalavo iš jo 5 

I tukstancius, bet jis tiek netu- 
įrėjo, sumokėjo $1,000 ir tuo 
Viskas užsibaįgė.

Turiu pasakyti, kad lietuvių

Toronto Ont.—Skaičiau “Nau 
jienose”, kad p-ia Radžienė, 
gyv. 2345 N. Kedzie Blvd., 
Chicago, turėjo sunkią opera
ciją.,. Nubudau, bet ir vėl nu
džiugau, kai perskaičiau, kad 
sveiksta ir gerai atrodo.

Aš linkiu p-ai Radžienei I lenktynėse nesimato daug, juos 
greičiausiai pasveikti. Pp. Ra- galima suskaityti y ant 5 pirštų, 
džiai yra labai nuoširdus ir Tas Jabai girtina. O mes me- 
vaišingi žmones. .1 gėjai laukiame rudens sezono,

Kad btfvo Chicagb pasaulin? kada lenktynės vėl tęsis 4 sa- 
paroda, tai ir aš nuvažiavau Tordlitė yra 4 Parkai-,
jos pažibėti. Ta pwa .pasi- kiekvieną parke po vieną sa- sMblau “Naujien-osb” pajie^kb- Imtynių. Mėgėjas 
damas savo giminių, kuritibsl * 7 x
norėjau aplankyti. Bet nei Vie-' 
nUS neatsiliepė, tik pp. Ra'd-1 
žiai, nepažįstami ir negimihės, 
pfisidntė mah atvirutę prašy- 
darni atsilankyti pas juos. 
Man atšilari^ius, bUvau maloniai I 

praeitą vasarą, būdamas Chi
cago j su savo visa šeima, bu
vau maloniai priimtas. Tokių 

’ širdingų žmonių turbut nė 
daug, širdingai ačiū.

t-ytą išbudę jžfe pamatė pliaii- " PattUal

Rašo J. Jokubynas
(Tęsinys)

LAISVOS KARINES 
IŠKILMĖS

Praeitą kartą buvau 
jęs apie grasias kalbas, 
kytas kai ftrlų kalbėtojų. Bet 
reikia pasakyt teisybę, jog bu
vo ir tokių' kalbėtojų arba tei- 
sihgiau pasakius kalbėtojas, ku
ris neiškentė’ savo kromelio ne 
pareklamavęs net ir 
pagerbimo' 'dienoj.

• ‘ • 'Yffffp

Drauga š -Pruseika, 
norėjo visus c/mirusius 
ti ir šu. jaiss.iSudąfyt “bendrą 
frontą.’Y ųBiskįi keistokai atro- 
■doė’kai 'žhiones, kurie Skaitosi 
■inteligėnl)ais;i ’ nemoka atskirti 
juodo nuo balto, ir, lyg auto
matiškas grariofonas, tą pačią 
melibdiją gieda visur. Patarlė 
sako c^Kuprotąu < tiktai grabo 
lenta ištaisysi . <. ,

Po kiekvieno -kalbėtojo kaL 
bok sekė chorų dain^vįinas. 
Programa buvo sutvarkyta taip: 
Po pirmininko Čepulio kalbos, 
Dariaus Girėno postas atliko 
mirusiems; .pritaikintas apeigas 
su malda ir i pabaigai, po ko
manda tris kartus saliutavo į 
viršų. Po Dr. Margerio kalbos 
dainavo “Pirmyn” choras, ku
ris išpildė -a) Apleistas, b) Ty
kiai Nėmuhelis Teka. Toliau 
sekė Dr. Grigaičio kalba, po 
kurios a). Pailsėti Dar Nelaikąs, 
b)' Neverkit Pas Kapą išpildė 
“Kanklių” Choras. Vėliaus, po 
Pruseikos kalbos a) Naujoji; 
Gadyhė, b) pasirenkant Nau
josios Gadynės choras. Chorą, 
gražiai dainuojant aš visuomet 
mylėdavai^ . , .Taip ir šį kartą 
klausiausi, ; avidėj ęs ir, nors, 
kritiškai : vertiįnaht butų gali
ma kaip kas, pasakyt, bet iš ki
tos puses ■■ turint omeny, kad 
chorų sąstatą sudaro, galima 
sakyt, išimtinai Amerikoje gi
męs jaunimas, prisieina tik pa
sidžiaugti jaunųjų pasiryžimų 
auklėt lietuviškąjį meną. Be to, 
dainuojant ore, gaunasi visiš
kai skirtingas rezonansas negu 
salėje. Labą! man patiko K. 
Steponavičiaus laisvas ir impo 
nuojantis dirigaviihas. Bend» 

■' rai paėmus, chorai yra'gerokai 
susidainavę ir, pasakysiu, Chi- 
cagiečiai laimingi yra, turėda
mi progų tokių chorų dainavi
mų dažniau pasiklausyt.
SKIRTINGAS MIRUSIŲ 
PAGERBIMAS . «■

Dar kai aš. buvau mažas ir 
laikydavausi motihoš sijono įsi-' 
kibęs, tai atsimenu kibai gerai, 
kai keletą kartų su motina te
ko pabuvot ant kojų ir girdėt 
kaip ten moterys kaip “Gegužės

reik pripažint, ganą įdomias 
litanijas mirusio asmens garbei 
pritaikintas. Kiek ant kapų 
būdavo ašarų išliejama, tai šian
dien sunku ir įsivaizduot, kąd 
tikrai taip buvo. Bet šiandien 
jau visai kas kita! štai, po pro- 

Jgramui ant laisvų kapinių, (ku 
rios užima 60 akrų žemes plo
tą) išsiskirstė žmonės būre
liais prie savo giminių kapų 

I ir vietoj ašarų—-duetai, kvar
ki tetai, triįo, o kai kur net išmirusių! . A , , . .tisas mišrus choras dainuoja 

liūdnas meliodijas. Tas visas 
matyt reginys kaip, tai savotiškai vei- 
prikel- kia žiūrovą, junti ir pagaliau 

supranti, kad tos visos liūdnos 
melodijos pavaduoja buvusį

IR

minč-
pasa-

kukavjjpą”-^ ■ , > 
(Bus daugiau)

Kanada apie strei
kus ir turtuolius

TORONTO, Ont.—Toronto 
dienraštis “The Toronto Star” 
pereito šeštadienio numerio re
dakcinių straipsnių puslapyje 
patalpino “kartūną” pašvęstą 
Jungtinėms Valstijoms.

Paveikslas parodo streikuo
jantį darbininką; atžagareivį-- 
senos mergos pavidale, ir bikrį 
turtuolių, kurie su pinigų mai
šais bėga į Kanadą steigti fikty- 
ves bendroves, kad išsisukti iš 
mokėjimo “income” taksų Wa- 
shingtonui.

Senmergė-reakcionierė, atsu
kusi nugarą į turtuolius 
nemato,' o
darbininkui sako pamokslą:

“Tad turi būti gėdai Kaip-gi 
tu elgiesi!! Argi tu4 toks sa- 
vymeilis, kad tau nerupi kraš
to gėroVė ir jo įstatymai?” 
Darbininkas nieko nesako, tik 
žiuri į bėgančius turtuolius.

Redakcijos įpart/ias po pa- 
paveikslu sako, “Jis (darbinin
kas) juk gauna tokį puikų pa
vyzdį !” R. M.

jų
streikuojančiam

Lietuvoje yra 6 ban
domieji akiai su apie 

25,000 bandymo 
laukelių

ūkininkams aiš-

Didinant Lietuvos laukų der
lingumą, tenka pavartoti įvah 
rių priemonių. Visas tas prie
mones
kiną ir nurodo žemės ūkio mo
kslas.
pasiremiant ne Lietu voš, o ki
tų kraštų žemės ūkio patyrimu. 
Daugelis mokslo ištirtų klausi
mų ii* nustatytų taisyklių tin-: 
ka visiems žemės ūkio kraš
tams, tačiau yra' ir tokių tai
syklių, kurios ne visiems kraš
tams lygiai tinka.

Lietuvos sąlygose sukurto že
mės ūkio mokslo, tikra to žo
džio prasme, ligi šiol beveik ne
buvo. Tos taisyklės įvairiais 
žemės ūkio klausimais, kurios 
taikomos ir Lietuvoje, yra' nu
statytos , ir kituose kraštuose 
darytais bandymais. Užtat no- 
riiit kokią nors išrastą žemės 
ūkio naujenybę panaudoti Lie
tuvoje, reikia pirma patikrinti 
ir išbandyti vietos sąlygose. Tą 
agronominių mokslų patikrini
mo darbą Lietuvoje jau kelinti 
metai dirba žemės Ūkio Tyri
mo ištaiga. Svarbiausias tos įs
taigos tikslas — aiškinti įvai
rius laukų ūkio klausimus, ši
tą darbą ji atlieka bandymų u- 
kiuose, kurie įsteigti įvairiose 
Lietuvos vietose.

Pačioje šiaurėje — Joriiškė- 
lyje yra lauko, > bandymų ūkis, 
kuris turi sunkią, molinę žemę. 
Antras bandymų ūkis yra ne
toli Radviliškio. Visa jo žemė 
durpyne, taigi kas šitame ūkyje 
ištiriama, tinka visoms durpy- 
nėms-žemėms, kurių Lietuvoje 
yra nemaža. Trečias bandymų 
ūkis yra Suvalkijoje, netoli

Bet mokslas, sukurtas

Gargždų*. Jo visa žemė Sunko
ka, ruošti it nederiinga. Tokių"----
žemių yra daugiausia vakarinė
je Žemaitijoje. Ketvirtas ūkis 
yra Dotnuvoje, vidutinių žemių 
rajone.-Penktas bandymų ūkis 
įkurtas Rumdkųo'se arti Vilka
viškio. Jo žemė taip pat vidu
tinio sunkumo, bet jo tyrimai 
labiaii tinka Užnemunė!. , _ -

I ■

Neseniai įsteigtas Varėnoje, 
smėlynėje žemėje šeštasv^ndy- 
mų ūkis. Tokių smėlingų žemių 
Lietuvoje yra nemažai. Ūkinin
kai dažnai jų visiškai nedirba, 
manydami, kad neapsimoka 
dirbti. Tačiau, kaip Varėnos 
ištiko bandymų tikis parodė, ir 
kokioje žemėje galima gauti ne
blogą derlių, jeigu tik tinkamai 
j<j>s dirbamos. . . t

Lauko bandymų ukiuosę da
romi įvairus bandymai tuo tik
slu, kad išaiškinti ūkininkams 
rupimus, žemės ūkio klausimus, 
kaip augalų veislės parinkimo, 
sejamainos, tręšimo, žemės dir
bimo, pasėlių priežiūros ir kt. 
Gauti bandymų rezultatai at
spausdinami tam tiktoje knygo
se ir ūkininkams skiriamoje 
periodinėje spaudoje. Ūkininkai 
tais rezultatais prieinamai nau
dojasi. Dar geriau lauko bandy
mų ūkių tiriamuoju darbu tiki J 
hinkai gali pasinaudoti, patys 
Savo akimis pamatę, -k aš juose 
daroma ir kas atsiekta* Todėl 
'Vasaros metu ruošiamos ūkinin
kų ekskursijos į tokius bandy
mų ukius pasižiūrėti, kaip at
rodo tiriamieji darbai. Kiekve- 
name ūkyje yra nuo 3,00’0 iki 
5,000 bandymų laukelių. Tuos.e 
ūkiuose ūkininkai gali įsigyti ir 
geros sėklinės medžiagos. Tsb.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais riti J taa 
krautuves, kuHot skelbiasi 

.fcaujienosfe.

Termometras

_________ _______ _ ___ _ OTTAWA—Suvirs 1,400 dar- 
ir vaišingai priimtas. Taip pat|bininkų‘ laimėjo .algų pakėlimą 

ir trumpesnes da?bo sąlygas,! 
kai dvi stambios pramonės paL' 
sirašė sutartis su C. I. O. T6s 
dvi dirbtuvės yra J;'R. Boeth, 
Limited, ir E. B. Ėddy Cdm-| kukuodavo”. Jos ten priskaity- 

' pany. .'I .]

Dėl gaisro 140 darbi
1/ mnką paliko h 

darbo
OŠHAWA—140 darbininkų 

paliko bė datbo> kai pereitą sa
vaitę čia sudegė Cdulter Man- 
ufacturing’ Gompany dirbtuvė,! 
prie Simcoe Street, S. Gaisras 
prasidėjo nuo sprogimo^ kuris 
kilo dirbtuvės mašinų skyriujb..

Laike gaisro nukentėja vie-' 
nas žmoguš, Antanas Beno,' 
sargas. Jis buvo netoli mašinų 
kai sprogimas kilo. Dirbtuvė 
gamino dalis t General Mdtors 

S^vb jlgteii^iaš, savotiškas ir,^titom6biliams.

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

DYKAI
jeigii DABAR 
užsįrašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kituir Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

4 AU J IENOS 
1739 Su • 
4 dbted St 

i'CAGO ; .

/S erer

Siųskit money oMe 
rį arba čekį —

1739 South>uth Halsted Street
CHICAGO, ILL.
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P-lės Jėvos 
Lukošiūtės 
gimtadienio puota

De Paul Universiteto’ studen
čių būrelis p-lės Jevos Lukošiū
tės gimtadienio proga surengė 
jai pagėrbtuvių puotą. Vaišės 
įvyko šeštadienį, birželio 26 d. 
Morrison viešbuty.

“Toastmeisteriu” buvo Dr. 
Frank O’Brien. Jis savo kalboj 
pareiškė, kad nors ir neseniai 
pažįstąs p-lę Lukošiūtę, bet jau 
gavęs ganėtinai patirti , jos 
plunksnos gabumus.

Ji, ištikrųjų, mikliai valdo 
savo plunksną. Ji rašo ne įtik 
lietuviškuose laikraščiuose, bet 
pradeda jau ir anglų kalba ra
šyti. Studentės atminčiai jai 
įteikė auksinę plunksną. Teleg
ramų ir sveikinimų gauta net 
iš kitų miestų.

Svečiai pjaudami didžiulį 
“Birthday Cake” Jevutei palin
kėjo daug laimės.

—Buvęs.

Išvyko atostogoms 
p. Stanley Pieža

žinomas savo įdomiais apra
šymais apie lietuvius angliškoj 
spaudoj p. Stanley Pieža išvy
ko atostogoms į North Judson, 
Indiana. Atostogas praleis ukė- 
je.

P. Pieža yra Chicago Evening 
American redakcijos narys.

Susituokė p-lė 
Roski su p. Gaigalu .

Giminės ir draugai laukė ves
tuvių rugpiučio mėnesį. Daug 
jie svarstė, ką pirkti dovanoms 
ir kokiais drabužiais vestuvėse 
pasidabinti. Kiti galvojo ir apie 
surprizo puotą.

Bet, štai, praeitą šeštadienį 
juos visai nelauktai ištiko kur 
kas didesnis surprizas, kai pa
tyrė, kad p-lė Elena Roski jau 
susituokė prieš apie mėnesį lai
ką. Ji susituokė Grand Point, 
Indianoj su Jurgiu Gaigalu. 
Liudininku buvęs p. Valentine 
Lukas, gyv. 3900 W. 65 g. irgi 
niekam nė žodeliu neprasitaręs. 
Apie savo vedybas jiedu arti
miesiems pranešė telefonu.

—Rep. x-y.

P-lė Milda 
Yunovičaitč 
Peoples valgykloje

Neseniai pradėjo darbuotis 
gerai žinomoj • Peoples valgyk
loje 1628 W. 47 g. p-lė Milda 
Yunovičaitė - Yunovich. Ji yra 
studentė, gyvena su tėvais Wa- 
shington Parkų apylinkėje. La
bai linksmo budo mergaitėj Vai 
gykloje sutiko pasidarbuoti tik 
per vasaros atostogas.

—Rep. B. P.

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

The-

Elea-

.su

26, su Har-

27 su Mo-
24 /

MADOS

William Becvar, 29, su 
resa Zilimsky, 20

Edward Svcboda, 27, su 
nor Maginskas, 21 v

Martin Poznanski,.. 33;
Martha Ramaus, 32

Edward Tomplin 
riet Talaška, 26

Charles Brugas, 
nica Safranauskas

Louis Didzereikis, 22, su Es- 
telje Traczyk, 21

Clarence Kohnke, 21, su Vic- 
toria Dembski, 20

Benjamin Jacobs, 45, su Bel- 
la Kempes, 38 :

George Schaeffer Jr., 22, su
Agnės Ballent, 21

Joseph Ewald, 25, su Rosa- 
lie Ullman, 24

Walter. Kulikauskas, 24, su
Helen Vitkus, 18

Ted Brandys, 22,.
Noga, 22

John Varias, 21,
Dean, 17 t
.. Jack Laks, 24, su 
lach, 24
Alice Boyd, 20

Joseph Kmiecik, 
len Zyman, 25

Andrew.. Ciuta
Gertrude Klein, 24
....Walter Jugan,
Demkcwicz, 24

Robert Cunis,
Dougherty, 23

Leroy Ziegele,
lotte Draugas, 22

Julius Simon, 29, su Fannye
Bovitchek, 28

Stephen Krutz, 25, 
na Huska, 32 ,

John. MčLaughlin,.
Jrene Dant, 31

Walter._ Tenclinger,
Anna Staras, 24

William Markus, 39, 
ther Pfeiffer, 29

Adam Bernas, 24, su
Deus, 22

Frederick Juschbauer, 23, su
Genevieve De Pukat, 27

Sam Kersen,.. 38, su.. Ąnna 
Jockus, 29

Joseph Jonas Jr., 29, su Rose
Sebek, 25

Wade Young 29, su Mary 
Matas, 29

Adam Baronas, 21, su Jen- 
nie Gogola, 19

Stąnley Kawinski, 23, su An- 
toinette Zalatoris, 19 < '

Peter Vasile, 25, su Carme- 
lia De Salvo, 19
....Bruno Dapkus, 21, su Anna
Foley, 20 t ,

Theodorė Sallis, 31, su Ma- 
rie Hudson, 26
x Roger Adrian, 29, su Margar-
et Bilecki, 27

Frank Pikcunas, 26, su Ade
le Manelis, 28

Michael
Labus, 22

Charles
Pangonis,

Edvardas Macuga, 25 su
Emily Bulla, 23

Niek Jurjevich, 44, su Mary 
Vajnovich,23

George Karvonis, 38, su Ber-
nicė Noviskis, 24

Stanley Paulik, 23,
nice Sadowski, 20

Anthoriy Greccįius,
Stella Macikas, 19

Raymond Getke, 22,
lian Peca, 20

Isadcre Knupsky, 36
lian Slandow, 37

Leroy Jonas,
Gruniman, 24

Alfred Janus,
Dalton, 23

Louis Leone,
Dapkus, 19

Edward Ledwon, 21,
len Szweda, 20

William .Ford Jr.,
Eleanore Anas, 22

Philip Kasik, 24, su
Lukęs, 23
• Harold Smith su
Miksch

John Posey, 37, su Anne Žak,
31 '

Peter Pettinger, 25, su Jean 
yVirkus, 27 11 *'J

NAUJIENOS, Chicago, III.
DeWitt Dalilin, 23, su Heleri 

Lukas, 22 .
John Sichz, 27, su Bose Gai

das, 26
Kazimieras Smielkstis (Djgt- 

roit, Mich.) 42, su Anna Raš
ko, 31

Peter Zimunt, 30, 
nice Pasila, 22

James Karlovsky Jr, 
Jeanette Rimša, 21

Jerry Rųka, 26, si
Sisųl, 21

John Puoba, 25, si 
Cibulka, 22 .

Anthoriy Buchas, 25.
len Dunlap, 20

Trečiadienis, birž. 30, 1987
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Ber

Lillian

Agnės

su Jean

su Mary

Ina Wal-

32,'

Jr.

25, su

su He-

25, su

Martha

25, su Mabel

22, su Char-

Szulc, 25, su Helen

Alhm, 22, su Stelle 
21

GAVO , . .....
PERSKYRAS . >

Lucille Daugėnt nuo
Daugent

Frances Grigonis nuo Joseph 
Grigonis

Joseph

su Ber-

22,

su

su

Lil-

Lil-

28, su Libbie

23, su Byrnice

31, su Agnės

su He-

24, sų

Mildred

Beatriče

\_ \ . | !C* 

44441 \

No. 4414 — Magiausias šios va
saros rūbas. Jame išrodysit plonu
tė. Galt pasisiūti iš paprasto bo- 
velninio materiolo. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

K

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vard^ pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus . arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

su An-

32,

24,

su

su

Pagerbė Stepoiiąvi- 
čius “Ciniriią” sukak 
tuvių proga

Vaišėse dalyvavo; suvirš
100 žmonių

“Cininių” — (dešimts metų) 
vedybinių sukaktuvių proga, 
pereitą šeštadieni p-p. Kaziui 
ir Anelei Steponavičiams bu
vo surengtos gražios pagerbi
mo vaišės. Jos įvyko McEnery 
salėje, prie Cravvford ir Ma
dison Street.
Vaišėse susirinkę suvirš šim- 

- artimų draugų,tas žmonių 
profesionalų, chorų narių ir 
bendradarbių muzikos srityje;

Laikę vakarienės linkėjimus 
pp. Steponavičiams išreiškė 
keli kalbėtojai, kaip Dr. M. T. 
S trikojis, Dr? A’. J. Juozaitis, 
Antanas Vilis,! 4iuo rengimo 
komisijos ir vyrų choro ir A. 
Vaivada — “Pirmyn”
choro, kurį p: a K. SteponavL 
čius vedaXki -DU U,

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

Čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pa/yzdj No. , ,,
Mieros per krutinę

. .................. ............ . ............................... ..............*...................... ...I H.IĮ.III

(Vardas ir pavardė)
r 

■įsnaf .1 ■■ ----------------- ------------------------------- --------------- --7
(Adresas)

. Taipgi kalbėjo “jaunaved
žiai” ir p. Steponavičienės tė- 
tyai, pp. Salaveičikai. Vakaro 
tvarką gyvai ir linksmoj, jau
kioj dvasioj vedė Dr. A. Mont- 
vidas. »

Vaišių surengimui daugiau
siai darbavosi pp. Stuparai, A. 
Vilis, pp. Ascilai
iš Cicero ir p-lė O. SkeVeriu

Deveikiutė

Suėmė 15 Metu 
Plėšiką

Pirmadienį -policininkas Law- 
rence P. Regan suėmė 15 metų 
plėšiką pačiu nusikaltimo me
tu. Jis yra Carson Barry iš 
Red Cliff, Col. Policininkas už
tiko jį LaSalle teatro,. 100 W. 
Madison g. plovykloje kai ta
sai plėšikas vykdė savo pla
nus, apiplėšdamas teatro ve
dėją Lotfis Stefcjiek. Nuo jo 
atėmė laikrodėlį ir $3.50 pi
nigais. Jo pagelbininkas pa- 
sprugo.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKĘVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS x

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

BALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

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

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

I. DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE

RIOLO CHICAGOJ 
$2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kinės ir plumjjinko reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD 
Seeley 6761.

KIEKVIENOS 1 I YRA
RŪŠIES A PAVOJINGA

Y
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums mus paraiščlui pritaikinti su pilnu pa-

■ pritaikintais pagal skirtingą kylos rušl *stik6jimU!
jums tikrai padčs. Vengkito nemalonu- I Elastikinčs pančiakos, diržai, braees. 
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- ! pažeistientę, čeverykai tiems, kurių są- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas nariai nesVeiki.

VYRAS IR MOTERIS | 
PRIŽIŪRĖTOJĄ!

rSpecialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į Visiem Sudarkymam
KAINOŠ 

PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
'■ ARTI PRIE VVELLS STREET

BE JUOKŲ- ATRADAU 
LENGVIAUSIA IR GREI
ČIAUSIA PASAULY BUDA 

TAIRAM PIRKTI!!
i * ’i

Yra tai Greitas Kreditas Lengvais Išmokė
jimais. Galit patys nustatyt išmokėjimus 
pirkdami naujus; saugius tairus. Be klausi 
nėjimy, kaip “3rd degreė”, ir be vargo ieš
kant kredito. Reikalaukit, kad parodytų ke- 
turius Hood gerumo požymius, “Užtikrinan
čius Greitų Važiavimą.” 
NEREIKIA IMOKĖJIMO. •

Lengvi Savaitiniai Išmdkčjimai' _______  - - - ... - ........

PEX tire 5T0RF5
WHERE YOUR^CREDIT 15 G0QD M

Automobilių Radij’os 
ir Baterijos 

Savaitiniais Išmokėji
mais!

__________________ _________________ r;...........

-IIOOD>
. TIRE*

su

Es-

Agatha
SOUTH

914 W. 63rd ST.
6400 COTTAGE GROVE

359 EAST 47th ST.
Biudžeto Departamentas Atdaras Vakarais iki 9 Valandos.

NORTH

1566 CLYBOŲRN AVĖ.

3901 W. NORTH AVĖ;

PETERI PE N

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

No.

A. R. PATRICK
z (PETRIKAS)

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 

Smulkus Daiktai ir t.t.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

2806 B 63rd St. Tel. Hemlock 0220
tt* i i a*'J 'įJ

68— DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
Ippių knyga ..........

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

prisiųskiteUžsisakydami 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
. T....garsinasi.,., ■;

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
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 

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

. $7.65

. $6.05
$4.70

. $8.75

. $6.90
$8.75

. $7.15 
$12.70 
$11.20

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So, Utuanica Avenue

XX SBCLVlCE
pq2>m -nue kmdke/SS

VNE: C2.S—
TUEOE I© NOTH- 

imo do
\a/OlJL_O 
OUJCL CDAViTLjDe, EjujT?CX-JQ_

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel, Lawndale

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir 
mos rūšies su moder 
niškomis užlaidomis b 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas

420 W. 63rd ST.
Tol F! N G R««3~5R40

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant

$12 
$50 
520 

$1
HOSPITAL

Avenue
5727.

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 3 Įsi Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaitytojo! praJopU" 
pirkinių reikalai* eiti į ta* 
krautuve*, kurio* *kelbia*i 
NaujienoM.
■I . . . - ' .. a

>MEAPS 
OF 

FUN

(Miestą* ir valstija)
333
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Draudžia šaudomuosius 
žaislus dirbti

naujienos, eucago, m.
Indiana gubernatorius nori 
paliaubų plieno streike

, ,11 ■ ■■ 9f W

■ ‘ ■ -P 

; »’į •

.^.pt

Artinantis nepriklausomybes šventei sužeistųjų 
skaičius pakito; areštuoja už pardavinėjimą

Bando sutaikinti plieno bendroves ir C.I.0 
z Pasiryžęs išvengti kraujo praliejimo

įii,i

/Besiartinant Amerikos nepri
klausomybes šventei — Liepos 
4 — sužeistųjų nuo Šaudomųjų 
žaislų skaičius pakilo. Toms ne
laimėms išvengti valdžia yra 
pradėjusi vešti taip vadinamą 
saugios šventės propagandą. 
Dabar, kad ta propaganda at
neštų reikiamos naudos, valdžia 
atsikreipė t tėvus prašydama 
kovoti su tomis nelaimėmis 
bendromis jėgomis. Iš kitos pu
sės, ji įspėja ir gamintojus, kad 
už gaminimą tų pavojingų žais
lų ji trauks juos teismo atsako
mybėn, nes jų gaminimas yra 
nelegalus.

Paskutiniosios žinios sako, 
kad nuo tos rųšies žaislų yra 
sužeistas George Turner, 12 m. 
amžiaus, gyv. 744 Hjnman avė.
Jis nudegė koją-kai Šalimais jyard teisme.

sprogo torpedas. Paskui, ranko
se sprogus firecrackeriūi, skau
džiai nudegė ranką George Fa- 
edke, 8 metų amžiaus, gyv. 
1712 N. Halsted ir Iryin Flynn, 
20 metų, gyv- 215 Goethe g.

Areštavo krautuvninkus už 
pardavinėjimą

Už pardavinėjimą šaudomųjų 
žaislų tapo suareštuota Mrs. Ju- 
lia De Marco, 49 metų amžiaus, 
saldainių krautuvės savininkė. 
Jos krautuvė randasi prie 1567 
Clybourn avė. Ją ' kaltina už 
pardavimą tų žaislų virš pami
nėtam berniukui Faedke. Pana
šiai apkaltintas ir Leo RuSSell, 
valgomų daiktų krautuvuinkas, 
gyv. prie 37 ir Lowė avė. Teis
mo sprendimas atidėtas iki lie
pos 23 d. Jis teisiamas Stock-

Indiana valstijos gubernato
rius M. Clifford Townsėnd va
kar tęsė derybas su plieno ben* 
dro'vėmis ir streiko vadovais, 
bandydamas išgauti iš jų pasL 
žadėjimą paskelbti paliaubas.

Gubernatorius prispyrė abi, 
ir Inland ir Youpgstown priža
dėti liejyklų neatidaryti tol, 
kol federalė darbo taryba neiš
spręs ginčą tarp CIO ir Inland 
bendrovės dėl sutarties reika
lingumo.

CIO įteikdama skundą tary
bai pareiškė, kad Inland bend
rovė prasižengė įstatymams at
sisakydama sutartį pasirašyti.

W> i .......

praliejimo Eašt Chicagoj (In
diana Harbore.) Ikišiol ten su
sikirtimų nebuvo. Jis tiki, kad 
Indiahos valstijos darbo depar
tamentui • pasiseks netrukus 
streiką galutinai sutaikinti. Da
bartiniu laiku to departamento 
atstovas, darbo komišionierius 
Thoma^ It. Hutson, randasi 
Washingtone, kur jis veda pa
sitarimus SU Darbo Sekretore, 
prie Perkins ir John L. Lewis, 
CIO vadu.

■ Indianos darbo departamen- 
, tas didžiuojasi1 faktu, kad arbi- 
tracijos budu jis sutaikė dide
lį skaičių streikų išgaudamas

prifešingi finansinių knygų per- 
žiuT.ėjimui ir išdavimui atskai
tos pusei metų: Medelinskas, 
Davidonis^ kasos globėjas ir 
Benekaitis, kore^p. Ar gali na
riai pasitikėti tokiai valdybai, 
kuri .per 5 mėnesius Šių metų 
sutaupė apie $10.00.

Ne Korespondentas

<»r».T,i.Tl>ariMriirrtii ■» Hm Wu oįIU-imh*

Kalejiman Už Važia- Mirė Jonas Krotkus 
vimą Girtam Stovy __u_ •A,.

Pirmadienį pateko į kalėj i-: 
mą John Copak, 45 m^tų am* j 
žiaus> iš Wbating, ir Branki 
Linkus, 50 metų, gyv% G41G; 
Nev/gard avenue, už tid, kad j 
važiavo automobiliais girtam', 
stovy. Birmas gavo 15 dienų 
kalėjimo—-kitas 10.

,

VVestern Union Dar
bininkai Reikalaus;

Didesnių Algų
Western Union darbininkų | 

susivienijimas rengiasi Šiomis 
dienomis kompanijai patiekti 
reikalavimą-u darbininkams al
gas pakelti. Bus reikalaujama 
pakelti 10% algas, trumpesnių, 
darbo valandų ir pilną mokėji
mą ligoje.

Ginčo sprendimas ir liudininkų, sutikimus iš darbdavių pasira- 
tardymas vyksta dabartiniu lai 
ku Chicagoje. (

Gubernatorius Townsend pa- lose (Youngstown ir Inland) 
reiškė, kad jis nenori kraujo dirba apie 20,000 darbininkų.

.........  ' ,^i

syti sutartis ?su darbininkais, 
East Chicagbsr plieno liejyk-

DAUGIAU VERTES 
Už 

JŪSŲ PINIGUS 
SUMETIMAI, DEL 

KURIŲ TURIT 
PIRKTI 

(1) 17 METV ŠIOJ VIETOJ. 
<2) ŽEMI FINANSAVIMO KAŠTAI 

NĖRA PRIGAVYSČIŲ—• 
.NfeRA UžKAMšYMŲ

(3) GARANTIJA—
O NE TUŠČIAS PRIŽADAS.

(4) PIRKLYBA YRA
kaRaktėris.

VISUOMET GERA VERTYBĖ. 
BILE VIENAS Iš ŠIŲ SUMETIMŲ 

SAVAIME PAAIŠKINA, KODĖL 
JUS TURIT PIRKTI

ČIA!
Dodge de 1. 4-d. tour. sėd., . 
ėKtrąs ............   $650

Metropolitan Štate Banko 
vice-prezidentas

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį mirė Jonas Krotkus, 
metų, senas Westside biznįe^j 
riu&

Mirtis atėjo po ilgos UgosJ 
kuri laikė velionį hvoj e ilgą j 
laiką. Jis gulėjo savo namuo
se ties W. 24th Street.

Faskutiniais keliais metais, 
veii’onis buvo vfc'e-prefcidentu^ 
Metropolitan Stabe Banko. Jo; 
laidotuvės įvyks ateinantį šeš
tadienį. Jomis rūpinsis 
wicz and Sons.,,

i;,.- į .iĄa.;, vah - y

Lanka*

Pu„ SITSuim?ilWf>A palei(l0 bho
I- $270,000 Sumoje

Suėmė du 17 metų amžiaus 
plėšiku^ krfe priisipažino papil- 
dę visa eilę piešimų ir vagys-; 
Čių. Firmadienį jiedu stojo i 
prieš grand jury Vžštatas pa~( 
skirtas bendrai $270,000. su^' 
itieM" . !

Vienas iš jųdviejų yra Gus' 
Nickol-as, gyv. 10753 S. Michi-1 
gan-. Jis kaltinamas papildę^ 
tris plėšimus ir keturias va
gystes su revolveriu. Kitas i 
jLloyd Van Buskirk iš Mattson,’ 
taipgk revolveriu ginkluotas 
papildęs :du plėšimus ir penkias 
šiaip vagystes. ;

•į.,,1,11, j.ii'11.

Darbininkai Nėriinauja

Viešųjų darbų administraci
ja dėl lėšų stokos vien Chica- 
goje paleido nuo darbų 13,000 
darbininkų. Iki šio mėnesio 30 

visoj Mitipis valstijoje bus 
palėkta 27>000>, u,.

Toks masinis paleidimą^ nuo 
darbų darbininkuose sukėlė di
delį bruzdoj inją. Prasidėjo ir 
administracijos^ vyriausios ras
tinės pikietavĮmas.

I

Sunaus .J,.. —
Ray Kaspar, gene rali s agen

tas Allianėe Lite Insurance Co. 
ir p. Kasparięnė neseniai susi
laukė sunauš.

---------- i ..A.4,.
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SUSIRINKIMAI
• ■

m n j Mni«liMlįlį.il^Mi

Liet. Mot. Pil. Lygos pusmetinis susiTinkimąs įvyks tfečiądi'enį-, 
birž. 30 d.< 8 Vai. vak. Sandaros svetainėje 814 W, 33rd St.-, 
ant 2-rų lubų. Narės, malonėkite atsilankyti^ nes daug 
svarbių dalykų apsvatstyti. Kviečiu Wldytea.

Morning Star Kiiubas laikys pusmetinį susitinkimą lieig>s 1 die
ną, 8 vai. vak., Armitage Hali, 3804 W. Atmitage avė. Vi> 
si narni kviečiami dalyvauti susirinkime, nes daug 
svarbių dalykų- aptarti —41. Chepu\ raštin.

Spaustuvimnkai
• w»- -II- •' *XiXt/—•■M“**" • »*'•** ......................  .'Š5

tamejoffiff- 
bendrovės streiką

Po dvylikos savaičių streiko, i 
spaustuvininkai privertė Hali 
Trinting Cempany-, W. Di-; .v.. /i :• . .
Įtartį. Vakar Aląrbininkąi pe^ga-i 
fę atžymėjo iškilmėmis Uogani 
Sųnare Masonic Temple svetai^i 
nėjė.

Bendrovė pripažino uniją iir 
išpildė darbininkų reikalavimus 1 
algų jr valandų klausimu.

d, i........f..;.;

Važiavo Girtas •— ■

versey avenue, pasirašyti su-i

A.■ -r r

Margas Išsiuvinejimals įmovai Užktoti
r

10 Dienų Kalėjime į
Frank Liukus> metų am-i 

Žiaus, ūuo G41G Nėwgard ąve.,' 
buvo ftuteistas L0 dienų ą|XsM--j 
Čio kalėjime tragiko įsbaty*; 
mų -$ulaužymą. -Teįsėjąs Weiss; 
^tradOi -kad jis važiavo auto-i 
^dbiliu girtom. ■ j

Marųuette Park i 
Motors

'■■^ĄTTERN.1433-
No. 1433 — Sis gražus išsiuvijimus yądiil^i “Daisy 

Čhahi*’-—Jis grėitui galima padaryti ir gražiai išrodo. Laikys 
jeigu ir kažin kaip skalbsite.

‘ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DERI., 
dsįteted .

prašiu-atsiųsti ftian' Pavyzdi No. ...

Mamuette Mrk Motors
<4asi admu
tėrn ^aYininkws M & i 
J. Galagher, autorisuotas į&Msd 
mobile dyieris, kuris laiko. ir I 
didžiulį pasirinkimą antrarau-; 
kių ;ai4a vartotų automobilių, 'j 

Su juo pravartu turėti reika-i 
Ją kurie nori pirkai au-j 
tomohihus. Viena, ši' įsiaiga'į 
tairdasi toj pątej vietoj jau j 

-b tai nciškfe-, kad ji stun--| 
teisingą W 

neįveikia ktauštylis iš vienos 
vietos i įitą.

'Budima vįtiroj vietoj $i įstai*- 
m teikia teisingą
* Jokių prigą^inėj^į-ų nėra.
■ Nes J5ark Motors ve
dėjai laikosi tos taisyklės, kad 
įpją^i-^kirnĄs Mkalauja

Didžiausias Vedy
boms I^iditoų, Skai- 
čius JtooJBU Meto 
;> Nuo 1917 hStų balandžio 17 
dienos pirmadienį buvo išimta 
daugiausiui Vedyboms leidimų. 
Išimta į} leidimų.. Anais
metais buvo ,1,^24.

Nuo liepos i dienos įeina ga
lioti prieš vedybinio gyvenimo 
sveikatos patikrinimo įstaty
mas. Nuo tos-v dfonos kiekvie- 
ha sUsituokiahČioji pora bus 
verAiarna pasidivoti gydytojaus 
šveika’tos pąti|Hnimui. Su li
gomis -niekas. negaus leidimo 
susituokti. 1/<į "

Garfield Parko Kliu- 
bo Finansų Reikalu

' --,-i I ii , -

$&das. Nelabai Bulelis; Kores- 
pmtden^d^S^uiaF’

tįarffeld Vytų ir Mo
terų pašaįpihių Kiiubo kores7 
pondentas miegojo per pusę 
metų. 'MbUdęs, padėjo ple
pėti, nebežinodamas paprastos 
aritmetikos įh teisingumo.

Kada ir kurvsurado Garfield 
&ark<o vytų ir Moterų pąšalpi- 
nio fcliubo kasoje po $400.00 
ant nario?

Tikrenybėj ant nario 
apie prię to,

didžiumoje, senyvi žmo- 
ųės.

Kaip ■sąĮpią^ kad koresp. iš 
mi'ego ateikėfe’1’.Miegodamas ir 
^>nąyi> finansinį
;gerą Šteyį. šių n$įų (finansai 
iįip prasti-, kad: net pati valdy
ba bijo knygų peržiūrėti, kai: 
buvo irėikaląute, kad butų, iš- 
fduotas raportas puses metų. 
Bas (karterių /pinigų buvo meti
kam susirinkime $50.00. O 
tųom tarpu .: ikoi'esijondęntas 
mini, kad kasierius turėjo $60.

Vardas it pavardė

Adresas ....... --...... -

šių nesirgo. Vąidinąs> išmol^'

Miestas it valstija

i bės už šumpkaihus piMgus* W Vądinas> išimoj 
........Į kaip amerįkohai sako — a sųu-maži o pihiglį lieta.

.. arė deM. E:ost<imeriai ėia gau-!Hai moka po 50c. mėhesiuĖ 
... Wtefeingą dąj^ą, Vena ėią ir|Ar ne sapno aprašymas?
.......... I automobilius piirkti. šitos valdybos nariai buvošitos valdybos nariai buvo

36

’36 Oldš. coupe; de luxe eąųipt 585
’35 Ford Tudor sedan .....

Pontiac 5-pass. sedan
Buick sedan .......s.....
Essex sedan .............
BUitk Sedan .... ..........
Ford 2-door ~...........
Oldsmobile sedan r.... .
Chrysler sedan ....

375
285 

. 45 

. 50 

. 75 

. 45 

.. .45 

... '75

*R

RENDAI TAVERNA 
ir sii bąru;^6 ęyvęnim

..... i

^*1 a g^ivut r> ati<& V*lW^kwwl.l? IILU ./WOm3
"■'.'■■.r-.......rrU'i 1 t .it-.i- i

Miseellaneous

Tel. Vlctory 4965 
ST0GDENGYST4

Mes dengiame ir pataisom® visokios 
rųšies stogus, taipgi dįrbaine blėtiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

7... . su fik 
ęnimui

b:

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 Šo. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2633.

....... . .....

VIMUI TAVERNA, BAR- 
t GAS BTATION. Daroma 

Gera vieta. Reikia apleisti

DIXIE BĄRBECUE 
Willow Springs, III.
8244 Archer Avė.

J 7 1 -T - į . : -.T? ■. . >- fc •

PARDAVIMUI; išdirbtas cleaning, 
tafloting and laUdnry ofisas. Ne
brangi renda; 4815 Lake Park Avė.

JU8TICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, 
Tel. Willow Springs 10.

Turi Piknikam Daržą parenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Labor Day ir daugelį Šeš
tadienių arba naktų dėl Mooniight 
piknikų.

Mr. Jos. Lieppa.

Situation VVanted
Darbo Ieško■

’33
’.28
’30
’30
>20
’2$
’26
'36 Chevrolet coupe ..'.C...,......
’30 Čldsmobile sport coupe
•*30 ’Oldsinobįlo sedan ...... ......
’31 Auburn sedan ....v...
’30 Fotd 2-door  ...............
’31 La Šalie sedan ............... .

50 KITU 1052—1936
VISU IšDIRBYSčiU IR MODELIU
MARQUETTiE PARK
■v? MOTORS

j. J. GALLAGHER, Sav.
AUTORIZUOTAS AUTOMOBILIU 

DYLERIS.
6417-21-31 SOUTH

■ ' WESTERN AVĖ.

PENTERIS ir DEKORUOTOJAS. 
Geras darbas, nebrangios kainos. 
Mr. Evans, 4328 Oakenvvald; telefo
nas Oaklahd 1948.

Help Wanted—Female

TAVERNAS greitam pa 
nebrangiai, geroj apielinkėj 
Kedzie AVėnue, Telefonas 
3112L Biznis išdirbtas perdaug 
tų. Pardavimo priežastį patirsim 
toj.

■ ■ L. ------------ ui  , a-. .. u 1 . .--1^

PARSIDUODA BUČERNR ir gro- 
sernė, biznis daroma geras; arti 
kitos buČernės nėra. Už mažą kai
ną. 4438 So. Hermitąge Avė.
,Į. ..lĮ.II .■■II-Į.I. ■ Į , .......... .......... .... ...................... ....... . ............,Ą,........

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis per ilgus metus, 8 kambariai 
gyvenimui. SVhrbi priežastis, par
duosiu pigiai.-

6818 So. Ashland A
..L...-1.w .....I..»^ki^^į^»ikį

PARDAVIMUI BUČE 
šerne, arba mainysiu į

1L967 Canalport A^«e.

pardavimui, 
j, 6403 S. 

refonas Hmtock 
-/ me- ‘ 

. patirsite vie-
■UL

jr gro- 
verną.

125
56

125
165

MERGINA'; 20—35; lengvas na
mų darbas; prižiūrėti du Vaikus; 
pasilikti; geras namas; gera alga.

VincemiCs 3062.

MERGINA; namų darbas; savas 
kambarys; nėra skalbimo; 3 Šeimy
noje.

4 Tel. RiVerside 6139

‘ A.TA. '
BERN1CE DELALSKAS 
(po tėvais Maslauskaite)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d. 9:55 valandą va
kare 1937 m., sulaukus 23 m. 
amžiaus, gimus Cicero, ' III. 
i • • iPaliko didėliame' nuliudimė 
krikšto motiną Viktoriją Stah^ 
krikšto motinr Viktoriji: ■Stan- 
kieuę, tetą Oną Makauskienę, 
pussėęėrę Genovaitę kaukiu# 
Ir daug kitą giminių.

Prild ausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai. 'Gyveno po num. 
1'3'28 So. 4Mh aVė., Cicero. Iii.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, Ul'O Šo. 49th Ct.> 
Ūįčėro. Laidotuves įvyks ket- 
vt^tdienį> lįėpos 1 d., SiSO vai.

. ry$E>’ iš koplyčios į Šv. Attrae- 
tic, 48th et. ir 13 .gatv®, :CL 
dero, patap. bažnyčią, kurioje 
atsibos gedulingos pamaldos 
už veliones sielą ,o iš ten bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka-

A. A. Berniėe Delaus- I 
kas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviječiar 
rnį dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
' Vy Tėvai, Tetos, Pussse*- 

>erė ir Giminės.
patarnauja laid. dir. Anthony 
Petkus, Tel. Cicero «2109.

"•"  r"—-  - .

ANDREJUS KARALIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d., 1937 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Ma
rijampolės apskr. ir parap., 
Pa'dgelumb'išk'ių kaime.

Paliko did'eliaHKe nubudime 
brolį ir hrolrėnę Jeną, ir Ma
rijoną Karalius, 3 seseris Gnu 
Kasper, Švogėtj Stanislovą. 
Chicagoje, Magdaleną Bradul- 
skien-ę, šyogerį Pranciškų 
Čiinton, Iii. ir Pran&Šįą Ake- 
ląitiene, švogerj Juozapą, Ke- 
wanęe, Iii. ir jų šeimynas ir 
daug kitų giUiinių. 'O Lietuvo
je brolį Vincentą ir gimines

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 ’ Latuanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketver
ge, liepos 1 dieną, 8:60 vai. ry
to iŠ koplyčios į Šv. -Jurgio 
parapijos foąžnyčią> kurioje at- 
šįbu.s gedulingos pamaldos už 
yėiioniė sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta® i šv. •Karimiero ka- 
^Visi A. A. Andriejaus Kara- 
lįuus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

;. Čiahii dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
•Broliai, Seserys, šVegeriai ir 

kiti Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. Y ARUS 1138.

........................B

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

' . ■ ’ r- . . \

RADIO DIRBTUVEI MERGINOS; 
patyrusios; getos algos; pastovus 
darbai; ateikit dirbti tuojau; Tuthill 
184 West Washington St., Room 
BOK -

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savas kambarys; maža šei
myna; rekomendacijos; $10—$12; 
State 5934.

TARNAITĖ; gera alga; abelnas 
namų darbas; Šaukit Vincennes 
10333.

'I m iii »

Help VVanied—Malė
. ... Darbiniu k tu Reiktom > -

i

REIKALINGI patyrę Alumtoo ir 
Brašs Molderiais kurie gali uždirbti 
uo Šl'OO ar daugiau per valanda. 
Central Pa'ttetn and Fouitdry Co., 

ŠWv So. ^actameiito Avė.
'į<i   u į im.H1 ■      *>■»**'■■ i   —i .i . ■.

REIKALINGAS PORTERIS.
SMITUOS PALM GARDENS, 

4177 Afrcher Aveftue.
. .................. ................................................................................................................................... i;

Automobites
1934 FORD COACtt; nupigintas 

nuo $265 iki $225; Nevvbei'ry\ 1025 
Norib durk į

COAL
Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
.ANGLYSI ANGLYS!
mm- AUKOTOS RŲttteS ANGLIS

W1LMINCTON <COĄL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MENESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDŽ1E 3882

Seeley 9329 
Dr* K. Nurkaitiis

yra su
Dn W. Pas

Į1717 W. ChicagO Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So. Čhieago, IU> Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se- 
hųš. Valandos; 9 iki 9 vakaro. 
; - •

■M ,,,...

Urba Ftover Shoppe 
Gėtės Mylintiems—Vestuvėms— 

Rankiota m s—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Fhone LAFAYETTE 5800

; lįaVt.. ......... ;... .-i.;-------------- i .................... .i ii.,^i,^.4.1
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LU VCIklU Visas Paulio

KVIETSININKAS '
Gėlės Vestuvėms, Banidetartls 

it PagYabams 
3316 So. Halsted Street

Tek BOULEVARD 7314
™ IIMIiMI imi.... linu rt.1.1111 >I.Įiilį!li« MMi. >1 I|».il *1 m.... iii HII

Skoliname pinigus ant .pirmų 
morgičių. Reikale atnaujihimo 
mergišių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. Ė. FINANCE CO. 
10861 Edbrooke Ave^ Chksago

—
NDAI: F. 

K. TAVERN, 2559 W. 38th St., Laf. 
5858. Yra bizny nuo 1921. Priversti 
parduoti dėl sveikatos. Ideali vieta 
lietuviškai kaibahtiem žmonėm.

... 'u , iĮiĮftiyįi^iaAia.iiiĮiiii..*. i.ii.iLuj îitąi,lį^Įiiji^niiįinnn.. m

TAVERNA; 4 metų lease; $25.00 
renda; $100 už lease ir steką.

1325 North Halsted St.
------- --------------------------- -------------—-----------------------------------------------

PARSIDUODA TAVERNA. Gera 
vieta ant kampo. Gera proga.

6600 Se. Morgan Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ. FIKčE- 
RIŲS 1937, viso.do didžio su Coil 
Baksąis ir sinkoių. Taipgi štorų 
fįkęerius Jei bile kurio bizhio įskai
tant svarstykles, re’gisterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Patnatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

1,8. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

UALumet 5269.
.. 1 .

PARSIDUODA JEWELER’S WARE 
CASE, 2 show cases, 1 seifas, laik
rodininko tulšys ir work bench. Par
duosiu už pirtną pašiulymą.

114 E. 107 St.

BARSIDUODA VOGUS—SCALES 
gresetneį ar bučernei su rokundom, 
geriausio darbo. Paduosiu pigiai.

$09 West 57th Street. 
Chicago, Iii. '

M. Bajottunas.

Real Bstate For Sale
Namai-£emė Fardavimui

PAUL M. SMITU and OOMPANY 
Real Estete, LoaU® and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2806
Perkam, parduodam ir mainom na

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

į 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

j ■ ■- ....... ... •w... -

PARŠIDUODA B&NIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Filha kaina $3,500. 
Lengvais 
bafgenų.

Z. S.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE an< CO. 
So. Wejstern Avenue 
ttemlock 68W.

ni<ami«*ifciiiji.'< ii. i .i ■i^įįĮiWjiįĮįįwo.itĮitiįį į i >1,1. m

BARGENAS
PARSIDUODA^ kampinis, biznia

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

.1 j.........J • ...^1.1 M.1... ■ali.m mm-«ifr|i i

MEDŽIO REZIDENCIJĄ; 50 Pėdų 
lotas; parduosiu Už morgičių; $Ž6O0. 
3542 W. 61 St. Tel. Republic 3745.

5930 Šo- Aberdeen St. — 5 kam
barių namas; kieto medžio grindys; 
aliejum apšildymas; 2 gyvenamieji 
kambariai beismente; 2 kąru gara
žas; gatvė ir jei a grįstos ir užmo
kėtos; čįear;. $3500 cash, ąrba išmo
kėjimai galimą sutvarkyti. >

J. Arti 63-Čios ir Hąlsted.
.......-ii’ ■■"■’■;!*..m f‘ ■ iii.iiiĮ:ii^*"ii;|i..»......^y,.i«i.i..i, i**. 

PklE PAT MAROUETTE PARKO
Ž flatų po 4 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, medinis, kaina 
$3500. - . !

6 kambarių mūrinis bungalow 
kairta $4,900. . *

Kas nori karves ir vištas laikyti 
—namas su . 5 lotais, kaina .$8,600.

C. P. SUROMSKl and CO.
2502 W. 69th St. 1 V

Tel. GrovehilI 0306. 1■,įi U . ..

Tabako Krautuvės
® Tobacco Stores ; '■

AK KOHN—Turim rusišką, tur- \ 
tabaką. Pypkes, cigaretus, cį- 

ga Kviečiame i musų krautuvę. 
1728 So. Halsted SL, Dd. Ganai 9345



Rytoj Įeina Galion Naujas 
Vedybiniu Leidimu Įstatymas
Aplikantai turės pasiduoti veneriniu ligų 

egzaminacijai; tūkstančiai skuba 
leidimus išsiimti

Rytoj, liepos pirmą dįeną, nepasveiks. Gydymo procesas 
Chięagoje ir visoje Illinois vai- užtrunka šešis mėnesius, mc- 
stijoje pradės veikti naujas tus ir daugiau laiko, 
vedybinių leidimų įstatymas, j T . . . . . .■ . \ / .ii. .y įstatymas autorizuojaTas įstatymas reikalauja iš ap-1 
likantų paliudymų, kad jie ne-į 
serga venerinėmis ligomis (si
filiu, šankeriu ir gonorėja).

Asmenys,

pri- 
vatiškus medicinos daktarus ir 

; valstijos ir miesto sveikatos 
departamentus egzaminacijas Į nos 
darytį ir išduoti paliudymus, mas

NAUJIENOS; Chicago, III.

dviejų dolerių (tas užmokestis 
yra tik už egzaminaciją,'- bet 
ne už gydymą tokiuose atve- Jg 
juose, kur liga užtinkama).

Valstijos ^ar miesto sėvika-; 
tos departamentams mokėti ne-,'

'reikia. Padarę egzaminacijas, 
tie departamentai paliudymus 
apie rezi.Ctatus siųs tiesiai į 
vedybinių leidimų biurą. Pri- 
vatiški daktarai išduos paliu
dymus aplikantums. Tam tiks
lui jie turės valdžios parūpiu- i 
tas formas. .

Apeidami įstatymą, tukstan- į 
čiai porų pereitą šeštadienį ir 
vakar ir užvakar užplūdo mies
to rotušę išsiimti leidimus. Pa
didėjęs sąrašas lietuvišku var
dų (žiūrėk vakar ir šios die- 

N.”j parodo, kad įstaty- 
paskatino ir kai kuriuos

m^mn

t

r' M’ '
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Policijos viršininkai, streikieriai 
į išvyko Washingtonan liudyti
Dalyvaus South Chicagos skerdynių tardy
me, kurį veda senato komisija; prasideda 

šiandien
Chicagos policijos viršininkas da šiandien, 

i Allman, kapitonas Prendergast,
Mooney, Kilroy ir eile paprastų 
policistų, -vakar išvyko į Wa- 

p i shingtoną.* Kiek anksčiau išvy
ko keli streikieriai ir unijų at
stovai. Visi, ir ’ policistai ir 
streikieriai,; liudys apie' skerdy
nes prie South Chicagos Repu- 
blic plieno bendroves, kur žuvo 
dešimts žmonių.,

kurie turi tas Ii- PriVatiški daktarai už egzami- lietusius pasiskubinti su leidi-1 Tardymą veda senato Civil 
gas,negalės susituokti tol, kol naciją negalės; imti daugiau mais. Liberties komisija. Jis -praside-

nors preliminariai 
darbai ir kamantinėjimai jau 
tęsėsi apie dvi savaites laiko.

Tarp ei'inių polrhtų, kurie 
vyksta liudyti yra Phillip Igne, 
John Crum, George .Higgins, 
John F. Kelly ir Jaeob C. 
Woods. Paramount bendroves 
traukti skerdynių filmai paro
do tuos policistus, buožėmis be- 
daužančius galvas streikieriams.

Tarp streikierių ir s’mpatiza- 
torių, kurie liudys, yra:

Mrs. Lupę Marshall, Hull 
House atstove, kuri buvo su
mušta ir suimta laike skerdy
nių; Joseph Weber, CIO orga-, 
nizatorius; Joe Lolito, jaunuo
lis, nešęs vėliavą streikierių ei
senos priešakyje; John Riffe, 
organizatorius; George ir Ar- 
chie Patterson, Max Gusman, 
Hąrry Harper, Anton Goldasic, 
Robert Fleming, George Jolly, 
Catherine Belso, Louis Rutte, 
Louis Selenik ir James Stewart.

Taipgi liudys, bet dar neiš
vyko į Washingtoną, pastorius 
Chester Fisk, kuri policija su
ėmė už skerdynių filmų trauki
mą ir Dr. Lawrence Jacųues, 
kuris suteikė pirmą pagalbą su
žeistiems streikieriams. Chica
gos universiteto profesorius 
Malcolm Sharp, dalyvaus tardy
me kaipo* observatorius.

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

HELLO 
JEVUTE!

kad
NAUJIENOS 

rengia

PIKNIKĄ
SU DOVANOMIS

Rugpjūčio 8 Dieną?
ONYTĖ — Ne, nieko nežinau.
JEVBTĖ — Mano vyras sakė, 
kad piknikas bus gražiame Sun- 
set Darže. Neužmiršk, — reikės 
nuvažiuoti.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

papili

M®
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M0R0N0 AUKOS — Trys jaunutės mergaitės, ku
riąs netoli Inglewood, California nužudė nežinomas ly
tinis pamišėlis. •Pirmam paveiksle, iš kairės: Madeline 
Everett, 7, ir sesuo Melba, 9. Antram paveiksle, Jeanet- 
te Stephens, 8, Ėverett sesučių draugė. Jų kimus krū
muose rado skautai.

SPRENDŽIA SKUNDĄ 
—Kvotėjas Charles A. 
Wood, darbo tarybos at
stovas, kuris sprendžia C. 
I. O. skundą prieš Inland 
Plieno bendrovę, Chicago- 
je. C. I. O. tvirtina, kad 
bendrovė prasižengė. ^Vag
nerio aktui, atsisakydama 
padaryti sutartį .,

, Aeme Photo

JŲ BATUKAI — TryKs 
poros batukų, sudėtų į 
eilę, kuriuos skautai užti
ko netoli vietos, kur bu
vo mergaičių kūnai.

PO OK
kaip atrodė, kai kurios Bil- 
bao dalys .po sukilėlių oku
pacijos. Jie miestą ilgai ir 
žiauriai įpmbardavoi, pirm 
negu pasisekė, baskus nu-

JOHNSTOWNE — Leit. 
Charles Copk . (kairėj) ir 
William Clark, du Pennsyl- 
vanija valstijos policijos 
viršininkai, kurie tebepat- 
roliuoja Johnstowne, kur 
vyksta plieno streikas Betb- 
leliem liejyklose.

Acme Photo

IŠRADIMAS VANDENS 
MĖGĖJAMS —- New Yorko •v ■ . % c
viešose ■ maudyklose žmo
nės naudoja naują išradi
mą apsisaugojimui nuo 
si nūs ir ausų užkrėtimo li
gomis.. Instrumentas ski
riamas žmoriėmš, kurie ty
ri jautrins sinus ir ausis. 
Tai yra žnyplės, kurios už
dedamos ant nošiės, einant 
maudytis, kąd j 
skylutes nepribėgtų 
dens. * . ' Acme - Photo

stovyklą 
ašigalyj, kur per metus gyvens sovietų lakūnai Ivan Papąnin, Ernest 

Krenkel, Piotr Širsov ir Eugene Federov. Jie rinks meteorologines žinias. Paveik
slas atgabentas lėktuvu iš poliaus į Maskvą ir radio

ATOSTOGOSE — Prezidentas RooseVeltas, laike 
trijų dienų atostogų Jefferson saloje, Chesapeake įlan
koje, kur įvyko demokratų konferencija.

IŠLIKO GYVA — Ethel Kudnėr, kurią R. Irwin no 
rėjo nužudyti už suvilimą meilėj. Ji išliko gyva, bet žu
vo jos sesuo Veronica Gedeon, motina ir įnamis.

LIŪDI j O® , joąeph L. 
Blbck, vicė-0rėziderifas In- 
ląnd plieno bendrovės iš 
Rast Chicago, kuris, buvo 
pašauktas darbo tarybos 
tardymui, ryšy su C. I. O. 
Skundų prieš bendrovę. 
Tardymas .vyksta Ciiicago- 
je. v . 7 C Acme Photo

NE\V. yORKF
win, lipa įš lėktuvo New Yorke po kelionės

* -

zimas
keliu atsiųstas Amerikon.

Acme Radiophoto

KALTININKAS, —Othel 
Ųeroy Strong, 42 m., bu
vęs jurininkas, kuris nu
žiūrimas kaipo mergaičių 
užmušėjas.

Veronicos Gedeon ir dviejų kitų žmonių užmušėjas Robert Ir- 
Chicagos ,kur jis buvo suimtas.

Acme Photo
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STOVYKLA ŠIAURINIAM AŠIGALY.!-šis radio-paveikslas pdrodo 
v. Hii.jin'.' ■ - ' ‘siauriniam




