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Trijų šaliii laivai ieško 
Amelia Earhart

Jungt. Valstijų, Anglijos ir Japonijos ka
ro laivai ieško prapuolusios lakūnės visoj 

Howland salos apielinkėj
HONOLULU, liepos 6. — 

Jungt. Valstijų, Anglijos ir 
Japonijos karo laivai atplaukė 
į Howland salos apielinkę ieš
koti prapuolusios lakinės Ame
lia Earhart 'ir jos -navigato
riaus kapt. Fred Noonan.

Vakar buvo gimusi viltis 
juos surasti,' laivo Itasca žval
gui pastebėjus laidomas ug
nis. Laivas tuoj pranešė per 
radio, kad jis mato jos signa
lus ir plaukia linkui jų. Bet 
nuplaukę vieton nieko ten ne
rado ir nusprendė, kad tai bu
vo ne signalai, o tik mete
orai.

Šiandie vėl atgijo viltis jų 
Surasti, $avus naujų paslap
tingų radio signalų.

Jungt. Valstijų karo laivai 
artinasi prie Howland salos. Į 
ten plaukia ir lėktuvų laivas 
su 57 lėktuvais.

Japonija irgi siunčia savo 
karo laivus padėti ieškoti la
kūnės. Taipjau siunčia ir lėk
tuvų laivų.

Visiems arčiau Hovvland sa
los esantiems Ąnglijos- laivams 
jų savininkai įsakė irgi plauk
ti padėti ieškoti lakūnes.

Ikišiol buvo ieškoma dau
giausia į šiaurę nuo Howland 
salos, bet dabar laivas Itasea, 
nebesitikėdamas ją rasti šiau
rėje, išplaukė į pietus nuo sa
los ten jos ieškoti ant kokios 
mažos uolos.

Abejojama dėl signalų 
tikrume'.

- Ikišiol buvo gauta daug pa
slaptingų radio signalų, ku
riuos pagavo daugiausia ama- 
toriai tolimose vietose. Bet tai 
yra paprastas dalykas, nes tan
kiai radio signalus lengviau 
pagauti tolimoms stotims, ne
gu artimoms.

Tečiaus abejojama dėl pačių 
signalų tikrumo, nes tie sig
nalai nė karto nepadavė pozi
cijos lėktuvo, ką navigatorius 
lengvai galėjo nustatyti net 
jeigu jo chronometrai ir butų 
buvę sudaužyti nusileidžiant. 
Manoma, kad gal kokis pami
šęs radio amatorius krečia ko
kius šposus.

Bet jeigu ęadio signalai yra 
tikrai siunčiami Amelia Ear
hart, tai ji neabejotinai yra 
ant kokios uolos, nes jei jos 
lėktuvas butų vandenyje, t.ai 
ji negalėtų operuoti kairiojo 
lėktuvo motoro (jos lėktuvas 
yra dviejų motorų) ir tokiu 
atveju neveiktų jos radio.

Tik gal kas atsitiko sti kapt. 
Noonan. ;

Tuo 'tarpu ieškojimas laku- 
nės Jungt. Valstijų karo lai
vynui kainuoja į dieną $250,- 
000. Gal ne kiek mažiau kai
nuos ir Japonijai, kuri irgi pa
siuntė daug karo laivų.

i

LAUKIA SIGNALŲ — Kari Pieršon, kairėj ir Wal- 
ter McMenanly, du radio operatoriai Los Angeles, Cali- 
fornijoje, kurie anksčiau pagavę radio signalus huo 
Amelia Earhart lėktuvo, dabar laukia naujų, kad pa
gelbėti ieškotojams lakūnę ir jos navigatorių Noonan 
surasti. Lakūnai nukrito kur tai Paėifiko vandenyne, 
netoli Howland salos. . Acme Photo
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vokiečių pageltos
—.  ____ — f.

Sukilėliai prašo Vokietiją ir Italiją prisių
sti 125,000 kareivių paėmimui Madrido, 

kur |ojąlįstaį pradėjo ofensyvą
pakalinių 'linijų. Taipjau paim-

Milicija padėjo ati
daryti Republic lie
jyklas Clevelande

į------------------------

CLEVELAND, O., liepos 6.
— Neva palankaus darbinin
kams gubernatoriaus Davey 
prisiųsta milicija šįryt padėjo 
atidaryti čia tris Republic 
Steel Corp. liejyklas.

Nors liejyklose normaliu 
laiku dirba apie 7,000. darbi
ninkų, į darbą sugryžo tik ke
li šimtai darbininkų. Bet ir 
tie daugumoj buvo iš kitų val
stijų atgabenti streiklaužiai.

Milicija apstojo visas liejyk
las ir .tik 12 streikierių leido 
pikietuoti vartus, kitų streikie
rių per mylią neprileisdama 
prie liejyklų.

LONDONAS, liepos 5. — 
Ispanijos lojalistų žinių agen
tūra praneša, kad šeši sukilė
lių bombardavimo lėktuvai at
skrido iš' Bolearų salų ir nu
metė 80 bombų ant Valenci- 
jos priemieščių. Du žmonės li
ko užmušti ir keli sužeistų •

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

Giedra, tiek pat karšta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 81°.
Saulė teką 5:21, leidžiasi 

8:28.

Smūgis Vokietijai: 
sukilėliai eksportuos 

rudą Į Angliją
LONDONAS, liepos 6. — 

Vokietijos sumanymui pasi
grobti Ispanijos geležies rudą, 
tapo užduotas didelis smūgis, 
sukilėliams leidus Orconera 
Irbn Ore Co., didžiausiam an
glų kasyklų konsernui Bilbao 
distrikte, eksportuoti geležies 
rudą į Angliją.

Anglija kasmet iš Ispanijos 
importuodavo apie 1,200,000 
tonų rudos. Einant visuotinam 
apsiginklavimui ir rudos ištek
liams vis labiau mažėjant, An
glijai svarbu palaikyti šį im
porto šaltinį.

Bet dar labiau trūksta ru
dos Vokietijai, kuri neturi pi
nigų ją pirkti užsienyje. Ji 
tikėjosi nemokamai gauti ru
dą Ispanijoje, atlyginimui už 
jos pagelbą sukilėliams. Bet 
sukilėliai ją apvylė, parduoda
mi rudą tam, kas turi pinigų 
už ją užmokėti, nes ir sukilė
liams pinigai yra labai reika
lingi. O gal tuo sukilėliai ti
kisi prisigerinti Anglijai ir lai
mėti jos palankumą.

Paveldėjo $650,000
LA PORTE, Ind., liepos 6. 

— Leo Nichols, 48 m.,' papra
stas dirbtuvės sargas, paveldė
jo $650,000, kuriuos jam pa
liko prieš 25 metus miręs Ca- 
lifornijoj jo dėdė Joseph Da
niels. Dėdė pralobo iš aukso* 
bet tik dabar jo turtas liko 
likviduotas ir išdalintas pali
kuonims.

LONDONAS, liepos 6. —Is
panijos valdžios žinių agentū
ra Agence Espagrie paskelbė, 
kad sukilėlių vadas gen. Fran- 
cisco Franco kreipėsi į Vokie
tijos ir Italijos valdžias, pra
šydamas prisiųsti 125,000 ka
reivių padėti sukilėliams pulti 
Madridą.

Slaptas sukilėlių memoran
dumas, pasiųstas Hitleriui ir 
Mussolini, taipjau prašo duo
ti sukilėliams 500 lėktuvų, 50 
artilerijos batarejų ir daugy
bę tankų.

Italija ruošiasi karui.
Mussolini ruošiasi prie gali

mo karo Viduržemio juroj. Tą 
parodo paskiausi jo žingsniai 
sustiprinimui Italijos pozici
jos.

' Dekretais ir padidinimo biu
džeto paskirta didesnės sumos 
apsiginklavimui. Nepaprastos 
išlaidos ' padidintos apie $10,- 
500,000. Jos bus sunaudotos 
mobilizavimui ir užlaikymui 
r v uju armijos korpusų Libya, 
Afrikoj.
Anglija gi tikisi kompromiso.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden šiandie' atstovų 
butui davė suprasti, kad jis 
tikisi kompromiso Ispanij&ą 
neutraliteto krizyje ir laukiąs 
“teisingų” pasiūlymų.
Lojalistai atstume sukilėlius 
Madrido fronte Į5 mylių.
MADRIDAS, liepos 6. — Is

panijos valdžios armijos gene
ralinis štabas paskelbė, kad 
auštant prasidėjusiame ofensy- 
ve lojalistai paėjo 15 mylių į 
priekį į vakarus nuo Madri
do. • : .

Mušis siautė į šiaurę nuo 
Brunete, kurį lojalistai paėmė.

(Sukilėlių pranešimas sako, 
kad lojalistai likę atmušti).

Lojalistų pranešimas sako, 
kad į ataka prasidėjo po nema

tą daug belaisvių.,
Sunaikinę lojalistų batalioną.

HENDAYE,> Francijoj, liepos 
6. — Sukilėlių pranešimas sa
ko, kad sukilėliai užklupę ir 
sunaikinę lojalistų batalioną 
prie1 Somiedo, Asturijosį fron
te, šiaurinęje Ispanijoje.

Užkariavę Baskų kraštą su
kilėliai dabar yra įsibriovę į 
Santander provinciją.

Sukilėliai sulaikę Anglijos 
laivą.

LONDONAS, liepos 6. — Pa
skelbta, kad du Anglijos lai
vai nuplaukė gelbėti Anglijos 
laivą Gordonia, kurį sukilėlių 
karo laivai suėmė netoli San- 
tandėr, Biskaya įlankoj.

Laivas suimtas toj pačioj 
apielinkėj, kur pereitą savaitę 
sukilėliai suėmė franeuzų pre
kių laivą. ■'

Du lėktuvai atidarė 
oro kelią per At- 

lantiką
FOYNES, Airijoj, liepos 6. 

— Pirmieji pranašai Yegulia- 
rio oro pašto ir pasažierių su
sisiekimo per Atlantjko van
denyną, šiandie perskrido At- 
lantiką į abi, puses.

Pan-American Clipper III 
atskrido iš Nevvfoundland sa
los į 12 vai. 40 min. ir gražiai 
nusileido Shanrion upėj. Iš čia 
jis skris’ į Londoną baigti ke
lionę. ' ,

Tuo pačiu laiku Anglijos hy- 
droplanas Caledonia į 15 vai. 
9 min. nuskrido iš Foynes į 
Botwood, NevToundland saloj. 
Iš ten per Montrealą skris į
New Yorką.

Tai buvo abipusė bandomo
ji kelionė projektuojamai New 
Yorko ir Londono oro linijai, 

prastai smarkaus lėktuvų pu‘o- kuri reguliariai nešios paštą ir
limo sukilėlių priekinių ir už-pasažierius.

APKALTINO 201) 
PLIENO LIEJYKLŲ 

STREIKIERIŲ
Jie kaltinami už “smurtą ir 

sumišimus” plieno streike 
Ohio valstijoje.

YOUNGSTOWN, O., liepos 
6. Mahoning kauntės grand 
jury apkaltino daugiau kaip 
200 Obio plieno liejyklų strei* 
kierių už “smurtą ir sumiši
mus” laike plieno darbininkų 
streiko.

Tarp apkaltintųjų yra Ro- 
bert Burke ir John Stevens, 
kitaip Stevenson, kurie . perei
tą savaitę buvo pašalinti iš 
plieno darbininkų unijos orga
nizatorių vietos. Burke yra 
kaltinamas kurstęs riaušes, o 
Stevens ardęs geležinkelių bė
gius. Kiti gi kaltinami už ne
šiojimąsi ginklo.

Youngstown veda 
derybas su Indianos 

gubernatorium
INDIANA HARBOR, Ind., 

liepos 6. — Youngstown Sheet 
and, Tube Co. liejyklos Indiana 
Harbor ir East Chicago neat- 
sidarė šįryt kaip buvo žadėta, 
nes gubernatorius Townsend 
nesutiko prisiųsti miliciją, o 
be milicijos apsaugos kompa
nija nedrysta liejyklas atida
ryti.

Viefpn to. gubernatorius pa
kvietė ^ompAnijos viršininkus 
ir strėlkiėrių vadus deryboms 
į Indianapolis, kur jis bando 
streiką sutaikinti, kaip sutai
kė streiką Inland Steel Co. lie
jyklose.

StPeikieriai taipjau pasiun
tė telegramą prezidentui Roo- 
seveltui, prašančią jį sušaukti 
unijos ir nepriklausomų liejy
klų konferenciją.

Streiklaužis suvaži
nėjo pikietuotoją
MENOMINEE, Mich., liepos 

6. — Pikietuojant Lloyd Mfg. 
Co. dirbtuvę streikieris Joseph 
Jpzvviak, 42 m., liko suvažinė
tas ir užmuštas įvažiuojančio 
į dirbtuvę streiklaužių auto
mobilio,' kuris mirtinai sužeis
tą Jozwiak nuvilko net 300 pė
dų.

...........   į

Apkaltino 15 Fordo 
mušeikų

DETROIT, Mich., liepos 6.
— Vieno žmogaus grand jury, 
kuris tyrinėjo sumušimą auto
mobilių darbininkų unijos or
ganizatorių prie Fordo dirbtu
vių, apkalfino 15 Fordo mu
šeikų ir išdavė xfrarrantus jų 
suėmimui.

Dabar tardimus pradėjo ir 
nacionalė darbo santykių ta
ryba dėl kaltinimo, kad For
das laužąs Wagnerio darbo 
santykių aktą.

L- ' ----- ———— '

Clevelande rado da
lis dešimto kūno
CLEVELAND, O., liepos 6.

— Dumbliname Cuyhoga upe
lyje policiją rado dalis dešim
to supiaustyto ir pamesto la
vono. šį kartą rastos kojos ir 
rankos vyriškio, kuomet pir
miau buvo užtinkama daugiau
sia moterų . lavonai.

Naujas susirėmimas Rusijos- 
Mancliukuo pasienyje

Mušis tarp rusų ir japonų tęsėsi visą die
ną. Rusija protestuoja Japonijai.

HSINKINČ; Manchukuo, lie- 
pos 6. — Japonijos armija 
šiandie paskelbė, kad ji sumu
šė didelį pulką Rusijos karei
vių visos dienos susirėmime 
prie ginčijamos rytinės Man
chukuo ir Siberijos sienos.

Japonijos valdoma Manchu
kuo valdžia tuojaus pasiuntė 
Maskvon griežtą protestą prieš 
ištikusį naują susirėmimą pa
sienyje.

Japonų armijos pranešimu, 
Rusijos kareiviai pirmadieny 
padarę dvi atakas prieš ben
drą Japonijos — ir Manchu
kuo pasienio sargybą arti ma
žo pasienio miestelio Chien- 
shan. Rusai pradėję šaudyti ir 
sužeidę vieną japoną pirm ru
suos spėta atmušti.

Per visą dieną, kaip tvirti
na japonai, rusai gabenosi sun
kiąją artileriją ir į vakarą pra
dėjo smarkiai bombarduoti 
Manchukuo pusę. Tuo pačiu 
Saiku 150 Rusijos kareivių kuo- 
>a padarė ataką.

Puolikus pasitiko Japonijos 
ir Manchukuo kareiviai ir 
smarkioj kontr-atąkoj puoli
kus atmušę. Du Rusijos karei
viai liko užmušti ir daug su
žeista?

Šis susirėmimas ištiko už 
1,000 mylių nuo nesenai įvy
kusio susirėmimo Amūro upėj, 
kuriame japonai paskandino

Rusijos kanuolinį laivą, o kitą 
pažeidė.

Kadangi santykiai tarp Ru
sijos ir Japonijos buvo labai 
įtempti dėl anp incidento Amū
ro upėj, tai naujas incidentas 
tik dar labiau tos santykius 
pablogino.
Rusija protestuoja Japonijai.

MASKVA, liepos 6. — So
vietų Rusijos valdžia šiandie 
užprotestavo Japonijai prieš 
Manchukuo kareivių užėmimą 
Bolšoi salos Amūro upėj.

Užsienio reikalų komisaria
to tolimųjų rytų divizijos vir
šininkas Benediktas Kozlovskį 
pasišaukė Japonijos ambasados 
patarėją vidurnakčio konferen- 
cijon apsvarstyti Japonijos lau
žymą Rusijos ir Japonijos su
tarties dėl evakavimo Amūro 
upės salų. Sulig tos sutarties, 
pasirašytos liepos 2 d., abi pu
sės turėjo evakuoti ginčijamas 
salas. Rusai jas evakavo, bet 
tuojaus jas pasiskubino užimti 
Manchukuo kareiviai.

Tuo pačiu laiku Kozlovskį 
užprotestavo prieš japonų įsi- 
briovimą į Rusijos teritoriją 
rytiniame pasienyje netoli eže- 
ra. Hanka, Vinokurtka kalnuo
se. Dėlei to japonų įsibriovi- 
mo ištiko susirėmimas, kuria
me liko Užmušti ir sužeisti ke
li Rusijos pasienio patroliaus 
nariai.

Senatas svarsto aųg- 
ščiauSiojo teismo 

reformavimą
WASHINGTON, liepos 6. — 

Senatas šiandie pradėjo svar
styti prezidento Roosevelto pa
siūlytą augščiaUsiojo teismo re
formavimą ir daugumos vadas 
šen. Robinson sako, kad sena
tas turės tą klausimą svarsty
ti iki jis bus vienokiu ar kito
kiu budu galutinai išspręstas.

Pirmiausia bus svarstoma 
kompromisinė pataisa, kuri lei
stų paskirti kasmet po vieną 
naują teisėją, vieton sulauku
sio 75 m. teisėjo, kuris atsisa
ko pasitraukti iš teismo.

Atsižadėjo sosto
STOCKHOLM, liepos 6. — 

Švedijos princas Charles šian
die susituokė su grafiene Ei
ga Von Rosen, gyvnašle, tri
jų vaikų motina. Tuo jis nete
ko teisių prie Švedijos sosto. 
Praradęs karališkas teises, jis 
iš karaliaus susilaukė naujo ti
tulo — princo Charles Berna- 
dotte.

Princas Charles yra trečias 
Švedijos karališkos šeimynos 
narys, kuris dėl ipeilės atsi
žadėjo bet kokių teisių prie 
sosto.

Naciai pašalino iš 
kolegijų 1,500 mo

kytojų

BERLYNAS, liepos 6. — 
Nuo nacių įsigalėjimo Vokie
tijojeę jie politiniais sumeti
mais, pašalino iš kolegijų ir 
universitetų apie 1500 moky
tojų ir jų vieton pastate men
ko išsilavinimo ištikimus na
cius.

BERLYNAS, liepos 6. — 
Naciai Uždraudė magikams 
naudoti kiaušinius, pieną ir ki
tokį maistą savo seansuose, 
nes tai esąs bereikalingas eik
vojimas maisto, kurio Vokieti
jai taip labai trūksta. Magi- 
kai taipjau negali aiškinti pu
blikai kaip jie padaro savo 
šposus.

Kaip atrodo, Švedijai bus! 
sunku rasti naują sosto įpedi-(
nį.

LONDONAS, liepos 5. — 
Daug muštynių kilo laike Os- 
wald Mosley vadovaujamų fa
šistų demonstracijos, kuri bu
vo stropiai saugojama polici
jos.
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DARBO ŽINIOS

Vakaruose
Dabartiniu laiku Jungtinių 

Valstijų vakaruose eina labai 
atkakli kova tarp Amerikos 
Darbo Federacijoą ir Kojųi|etQ 
Indfcistrfnįain Oręųpjzųvįippi- 
CIO. ^‘Kovos frontas” nusi
driekia per Washįpgton, Idaho, 
Oregon ir Cą|ifprpijpsi valsti
jas, ir sprend|ių|4 ii bešališkų 
liudininkų pranešimų, Federa
cija ten netrukus gali užbaigti 
dienas—labui negąrbįngaj.

CIO šėrųi smarkių! pųkįj.o 
vakarinėse valstijose, kai me 
džių pramonės industrinė unija, 
Federation • of Woodworkers 
parodė prielankumų • Lewisro 
komitetui ir nušvilpė Federaci? 
jos uniios, Brotherhood of Garr 
pentęrs and Joiners atstovus, 
kurie ėmė gųsdinti komunizmų 
ir komunistiškais agitatoriais 
iš CIO.

Medžio Darbininkai

Medžių promanės unija api
ma miškų darbininkus, lent- 
piuvininki^s, stalius, dailides ir 
kitus irnedžio procesuotojus. 
Organizacijos pirmininku yrą 
Harold\jam.es Pritchett, kuris 
porų metų atgal buvo bedarbis 
ir ėmė pašalpų Britų Kolombi- 
joje. Suorganizavęs 
niais pamatais apie 
darbininkų, Pritchett 
plėtoja ir mano, kad
gal pasiseks suorganizuoti vi
sų medžio pramonę, kurioj iš
viso yra apie milionas darbi
ninkų.

industri- 
120,000 
veikimų 
ilgainiui

Kaip Streikai
Laužomi
1 Senato Civil Liberties komi
sija, kuri pereitos savaitės pa
baigoje baigė South Chicagų 
8&er(JyĮpų tyrinę j iipą? prieš Įfp- 
Įiąs 4wąą įškėjė sįtrą-
tegiją, kurią plieno bendrovės 
naudoja sulaužymui .dabartinio 
streso:

Ękį sfreftąs ltiih? tai ben
drovių agentai tuojau pasileidę 
per konservatyviškufe gyvento
jus, ągitųądąipį jups p$eš 

r.-, streiką; / jie čnjū ųrgąnizuotį 
e-j “piliečių komitetus” ir “vigi- 

lantes”——tvarkos dabotoj us
(mušeikas). Patraukę visus sar 
vo pusėn plieno miestų valdyr 
bas ir policiją, bendrovės tadą 
naudojo “piliečių komitetus” 
ir “vigilantes” vaikymui pikier 
tų ir streikierių demonstraci
jų ir mitingų. Tuo pačiu laiku, 
bendrovių propagandos skyriai 
per spauidą, per radio ir lape
liais gąrąįno, kad' dideįį būriai 
darbįninky nenori streiko, k^4 
nori grįžti darban ir “kad jų 
jau nebus galima ilg'ai suval
dyti”. “Jeigu valstija neprisiųs 
milicijos, tai tie darbininkai, 
kurie taip labai nori grįžti dar
ban, patys paims situaciją į 
savo rankas, pikietininkus iš
vaikys ir dirbtuves atidarys”.

Netrukus pasirodę ir “nepri
klausomos” pliepp darbininkų 
organizacijos, kurios vis šau
kia, kad jos turi daugiau na
rių, negu CIO. Jos gynėsi, ka0

pinigu ir jąįs varo ąntįTStrei- 
ko ą^itąciją.

BJįęno ben4rpyč§ ųfradn, kąd 
tokįą fąktika naų4mga. 
Ji nevien nuima streiko sulau
žyto ą^aįĮppiybę nup jų pp- 
Čių, bąt nešusipažinusiems duo
da suprasti, kad streikas ne
populiarus, ir kad visi “pado
rus” piliečiai nei streiko, nei 
unijos nenori. V.

’ (Tąsą apt t3-pįp pųsį.)

Pasiteiraukite pirui a pas mumis 
atnaujindami ar|>a perkant nau

dus imąnųnce 
■- pysaį.

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

......... .. v- i 7 .............  » 1

./ URANE 7, 
CQĄL COMPANY 
5332 So. Long Are, 

Tel. Republic 8402
pocąhoiįI'FĄS <7.40
(Scfee)

P H . r i ' i ' v:\ "1 - V;V ‘f '

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT
Sąlygos t SAVAITĘ I

DR. O’CONNELt II

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkrausfo.m fomičiųs, pianus Ir 
visp'kius rakandus bei štorus 

arti ar tpli. ’
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HĄLSTED ST. VVESTERN AVĖ.

Yarjis 3408

6921 SOUTg

Hemlock 5040

Ofiso Tel. Virginia 0636
< Residence Tel. BEVERLY 8244 

DB, T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4JĄ7 AŽGHEg
Ofięą yalą^dps:

nuo 2—4 Ir *nuo 6—8 vai. va kaip 
’ Rezidencija: ..

8939 SOUTH CLABEMONT AVĘ. 
Vajagjtos-r^—Ą.. M. S 

pągąl sutari*. >

135 SO. STATE ST.
i.

urkltt. w»y 
ta Ar. 
lis/’-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
' PE£

Ą; ąyPKĘVĮAĮŲ 
galitę gauti apdrųiidųs 

poliaus
• APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių

puę Langų įšdaųžyipo
AUTOMOBILISTAI:

Automobilį^ nuo ugnies 
ir pavogimo, ųuo sųžeį- 

‘ (įilUP ar pžiDUŠiuĮp žųjo- ;
gaus. Nuo su.dųijžyiųo ki
to ąuįoipobilįaus. Nuo 
sudaužymo savo autopĮO- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinką yįsoję Ameri
koje ir įdaųg kitokių ry
šių apdraudas. 

»

Skelbimai Nąujieppso 
duodą nauda dėlto

— X I ’ ■ .

neturi nieko bendro su plieno kUfl P&piOS NbUJIcHUS 
bendrovėmis, vienok imą iš jų VFft TiaildllĮP’HS ;

«►==== *»■■*****■

???? Grovt poloMV 

3834 Madlsrtn St. •
CI.OSED auNDAY

^Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SIMĄ®'AW £04$ A^sp-
CIĄTIPN OF CHICApO diFgktarių sųsirinkinie
bįržrii# 23, 193T lįdMmta ■- ĘB/s»stw. W 8®. "•'7®

■ ’ '■ .z - ' -

Mdi^šiąĮe bendfbypjč, kur
lisi Ik ,$5,000,00
^er Corppratįon,

puppąm b^plą^ .ąnt
ir lepgyąis |šmpk^Wą>ą dėl pą-

/■///• ■ liiftblRALSAVINGS
—I aNd LPAN Ą3ĮSQęĮAjjęĮ4 

B OF CHICAGO

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

T—!- ■n*-’ J.............. ..........T!'^g

■ "f J !. "J ............... . „L" >~ -1 '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

\ .• i.?, r -

Mrs. Aųelią K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Ąvg., 2nd flpor 

Hemlopk 0252 
Patarnaują prie 

gimdymo bariuo
se ar ligoniuose, 
duodu massage 
eleęfric irpat-

Moterims ir mer 
ginoms patari
mai doyariai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-14,34—Tel. Central 4411-2 
Ofisas—3323 So. Hąlsted SjT.

Miesto 
kąmb.

Valandos' vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND ĄVĘNUE 
Res. 6515 So.’ Rockwe|l St.

Teliephone: Republię 9723

Į KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

F 3407 Lowe Avę. Tel. Yar<įs 2§J0

DR. I. E. MAKARAS
10758 S, MidiiKM Ąve. 

BOpELAtJD—CHICĄ<X>, IJ.L. 
TeĮ, pĮJLLMAN U0$-pą77

A, Montvid, M. D
WetT Tp^» SUte Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefppąą Brųhswick Q^97

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS flL CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaį., Nedėliomis nuo 10 Tki 12

3343 Soutb Hąlsted St.
Tel. Ąoųlevard 140J.

Dr, 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 IR REZIDENCIJA

4300 So, Faįrfield Aye
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 
vak. NedSlioj pagal susitarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930-

Jurininkai
Kita unija, kuri rodo linkimų 

prie CIO, yra Maritime Feder- 
ation of the Pacific, jurininkų 
unija, kuTiai vadovauja Harry 
Bridges. Apšauktas provokato
rium “foreneriu”, komunistu, 
Bridges savo unijų valdo stip
ria ranka ir rengias po CIO vė
liava organizuoti ‘teamsterius’, 
kurie dabar, didžiumoje, pri
klauso prie Federacijos. Bro- 
therhood of Teamsters' yra 
stipriausia Federacijos unija 
vakaruose. Jeigu ji pereitų į 
industriniu tfnijų pusę, tai Fe
deracijos atstovaujamas ama- 
tinių unijų judėjimas vakaruo
se žlugtų.

Nujausdamas padėties rim
tumų, “teamsterių” unijos va
das Davė Berk yra pasiryžęs C 
IO augimui užbėgti kelių ir ei
na rauku ran^pn su darbda
viais, atžagareiviškopiis orga
nizacijomis, kaip Legionu, “Ęo- 
tary”, pramoninkų Vaizbos bu
tais, etc., ir turi suorganiza-r 
vęs pagarsėjusių mušeikų gru
pę “Beęf Trust”, su kurios pa
galba laužo streikus. Jis nese
niai sulaužė laikraščių išnešio
tojų unijos streikų Seattle, 
Washingtone, žiauriai sumuš
damas eilę įtakingesnių narių; 
Portland, Oregon uosto darbi
ninkai butų laimėję stambų 
streikų departmentinėje krau
tuvėje, jeigu Beck su savo 
Beef z trustu* ’ nebūtų sulaužęs 
streikierių pikietos.

CIO ir Federacijos kovos le
miantis mušis neateis iki atei
nančių gubernatorių rinkimų 
vakaruose. Abi unijos aktyviai 
dalyvauja politikoje. CIO vei
kimo tikslas yra neprileisti at- 

i žagareivių prie valdžios. Lyde- 
\ riai galvoja,'kad geriau remti 
'tokius liberalus kaip Michigąn 
gubernatorių Murphy—ir lųi- 
mėti, vietoj to, kad remti daug 
pažangesnius žmones jį valdžių 
—ir pralaimėti atžagareiviams.

•RA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ
'i Sovietų Rusijos Gražiausio 

Paveikslo
“NIGHTINGALE”
Pirmo Visų Spalvų Filmo

S O N O T O N E
Van Buren »rti W»ba«h 

Savaites dienomis 25c iki 2 P. M. 
y-35e iki 6:30

*"""'1  i». ,.41, uj 11 u " -ijujj1 igj'i1 jip 1 umu.-uU.uu
•„ Kodėl Šveisti?
I*jJ¥ŠŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU- 

ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP- 
ŠLAKSTYSITE JAS SU. ; J

j 'PILSEN?-fl LIGHT FLOOR QiL
REIKALĄĮ.ĘIT |II.TIN H PILSIU BRANp

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STBAjGJJT
KENTUCKY 

ftOUBKON 
DflGTIl^

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOS^

MUTUAL LIQUO« CUMPAUY
47Q7 SOLTH HALSTED STREET 

\ Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRJBJUTORIUS ,

GAMTA
' ' t ■ ■ r . * ’ . • t

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

Jei Neveikią Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo yPH|yl?es turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sęklų ip gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

' KAINA 5Q CENTU PAKULIS 
Klauskite pas savo vaistininką ąrlja užsakykite nup 

NIDA LABOHATORIES,KK
ANTANAS O. KĄRTĄNAS. Savininkąs

, 2555 Wcst 09ih Street ' ,
' lVtef<|has'HĘMLOCK ()3|8.

CįlicęĮJfl, JlJjąųię. - '

■. fl B" J Si| ■ OJohn r. Eųdeikisš
7 . pAlDOTUVię DIREKTORIUS V
AMdULANCE' £

. .. . .:. ’; . iUtabnavimas . \. 1, PIENĄ IR NAKTĮ A
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 jSp, Hermitą^e Avė, 
4447 SflOM Faktkld Ąyenųę

' Tel. LAFAYETTE 0727

T“^ lUr 4»koplyčios visose
■A-fe/ 'L ■’t- Clijcągo,s dalyse
Klausykite musų Li&uvŠkų rądĮo prpgrąjnų Pįrn>adi,enip vakarais, 10:00 
yaL yąkąyo iš W.JI.F,C? sjtplįęs (1420 K.)-r-Prdnc#ej.a9 P* Šaltimierąs.

! .D'-J.-?1. .... 11 ....................... .....

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Ch i c ligos,
Cicero 4

Lietuvių i i
Ląidotųvįų 1 
Direktorių 1 
Asociacijos;

Ąmbųlunce 
Patarnayi- 

k mas Dieną 
1 ir Naktį -

W TURIME
W KOPLYČIAS
/ VISOSE MIESTO 

dalyse.
-r:---- ...■/»'-y ..... į-;.?/.-. . i ----- n-----r—r- r

: S. P. MAŽEIKA Yfirds 1139 , 
3319 Litųapjcą Ąvenųe Phone Yards 1138

1 1 ....y.."." :tt- '■!.............................. .. ..........................................................

■ J. LIULEVIČIUS
4348 So. Galifdrnia Avenue Pbpne Lųfayette 3572- ------- ---- «■—  —   ....... .— ----- ---- r----- —:: 

MASALSKIS
33P7 Litjiiąnicą Ąveųue Phone Ęnulevard 4139

A, PETKUS
1410 SQiHb 49tĮi Coųyt Cicero Phone Cicero 2109

P. J, RIDIKAS
8354 So. Hąlsted Street Boulevard 4089

' /Y ' ?I. oi O
1646 46|h PJione Boulevard 55,66 j

... s. M. SKUBĄS ' ’
718 W.e$i 13įh Sįrępt phone Monroe 3377 i

EZĘRSKĮS IR SŪNŪS
10734 S. Micljiaaiį ;Ąve., . Tel. Pullman 5703

?. i |.1-11 yf,v.|.a.ųWT‘!!t',''"yįr' i;-!' '-1!H""?1-'■■■ (

h h’ / l’p LACHAme? IR SŪNUS..... '
' Phone Ganai 2515 j

SKYRIUS* 4^-44 .Eąįit 1081h StFficf N Tpl. Pullman 1270

J JUOZAPAS ĘUPEIKIS IR TĖVAS > J 
'• 4704 So. NVėfetėtn'Avė. Phone Virginia' 0883

r< u

T"

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Ruoni 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Nąpių Tel.—Hyde FąrR 3395

AKIU SPECIALISTAI

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

‘ DENTISTAS
4645 So. Ashląnd Ąve.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagąl sutarti.
1 ■   .i—— ■—

DR, VAITŲSH, OPT.
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometficątly Akių Specialjstas
PaleiigvĮpa akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
pio, skaudapią akių karštį, atitaiso 
frųųwąregyst£ ir tęliregygtę. Prijun
gia teisingai akįnius. Visuose atsi- 
tikįųmpse egzarųinavimas daropaąs 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specįalė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėįioj pagal sutąrtį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaiųos pigiau kaip pirųia 
4712 South Ashland Av, 

J?hone Bouląvąrd 75U9

AKIU GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso. .

Akiniu DirbtuveOfisas ir
756 W,est Š5th įt. 

kampas Hąlsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nup 6 iki 

Nedplįpmis pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Ęąlpted Sts.
Ofįso valandos nuo 1-3 nuo 0:30-8:30

Nedaliomis nagai sutarti
Rez, 49f0 SO. MięHĮ£AN BLVD.

TeJ. Ken|vood 5107

Phone CANAL 6122

DR, S BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2201 West 22nd Street 
yrl,cndps; nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. nagai sutartį 
Rez. 66^1 Spv ę^jfęęn'a JAMųg

Telefop^ ReW ^68 % d
---------------- ---  ■ •. ; ' -

Phone Hemlock 20G1

I)R. JOSEPH KĘLLA
DENTISTAS ‘

6558 Sp. Westerą Ąrs.
Valandos nuo 9 iki 8 vakąto 

Seredoj pagal sutartį. '

Doctor Manįkas
PHYSięiĄN-ŠURGEPN .

• 4070 Archer Avenue '
J ‘ Tei:"Viginia- 1116 ' 7 >^ooH

Valandas: 1—3; 7—^ kasdien, iš
skyrus seredą. Seknfad. susitarus.

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CIHBURGĄS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Hąlsted St..

CHICĄGp, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

(Gydo staigias ir chroniškus ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
trps prietaisus.

Ofisus jr Labęrątorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tei. Canal 3110 .’ . .™.
Ęezidencijoę tplefpnaį:

Sup/erior 94$4 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaį. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 įki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefpnas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTĮ? ASPLĄNP 4YE-

Ofiso valandos:
Nup 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 įki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Jlpz. Telephone PLA2A 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO ■

. ;; i§ •■‘.f; M ; t
MediiąinoK Mokslo Šeinio, Atlanticęity 
f Prakt kuoja 30 metų

Reumatizmas ir Širdies Ligos 
jo Specialybf ,* 

Vąlardos: U-12 A:*!”, &4. 7-8 P. M.
Rezideųciją 1688 Sp. 50th Ąve,.

Tel. Cicero 3656 
Ofisas 4930 West 13th Street 

Cicero, III.

Harold/jam.es


»• ■ -' f w_ : ' u, ' " — ‘Y ' .V

Trečiadienis, liepęs 7, 1937 I NAUJIENOS, Chicago, III.

Darbo Žinios
" J . X J ™

SVEIKATA
' « y . ■ ■ - ,

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Kas Užpakalyje 
Plieno Streiko

Patikima darbo žinių agentū
ra Washingtone praneša, kad 
į plieno streiką yra įvelta visa 
eilė stambių Amerikos pramo
nininkų, kurie nenori taikos su 
darbininkais, bet karo. Jie de
da visas pastangas, kad plieno 
streiką, ir kitus kivirčus tarp 
pramonininkų ir darbininkų,1 
prailginti kuo daugiausiai.

Ta agentūra sako, kad pra
monininkai spėja, jog streikams 
užsitęsus šešis mėnesius ar 
daugiau, visuomenės opinija, 
atisusks nuo darbininkų ir per-Į 
eis -darbdavių pusėn, o su vie
šos opinijos pagalba jie numa
rins dabar pasireiškusį organi
zacinį judėjimą tarp darbinin
kų ir atims nuo jų visas tei
ses, kurias darbininkai gavo 
nuo Naujos Dalybos.

Rašytoja Mary Heaton Vorse, 
kuri neseniai buvo sukeista lai
ke mušeikų puolimo prieš 
streikierius Youngstown, Ohio, 
sako, kad keturios nepriklauso
mos plieno bendrovės, kurios 
iššaukė plieno streiką yra 
“frontas” Amerikos atžagarei- 
viškam elementui, kuris yra 
nusistatęs prieš Rooseveltą ir 
jo politiką.

Tos plieno bendrovės (Beth- 
lehem, Yougnstown, Republic 
ir Inland), Wall Street, repub- 
likonai senatoriai ir atstovų 
buto nariai savo spaudoje pie
šia CIO kaipo kraujo trokštan
čią, komičnistišką organizaci
ją. Jie bando prezidentą Roose
veltą sukompromituoti kaldami 
žmonėmis į galvą, kad Roose- 
veltas tą baisų, CIO ir “tironą” 
Lewis’ą pats remia.
Rooseveltą su CIO., atžagarei
viai nori nevien prezidentą dis
kredituoti publikos akyse, bet 
suskaldyti ir demokratų parti
ją, kurioj didelis nuošimtis se
natorių ir kitų stambių šulų 
nėra tokie pažangus kaip Roose 
veltas.

Suskaldęs demokratus, ir pa
traukęs opiniją savo pusėn, tas 
atžagareiviškas elementas ti
kisi suparaližuoti visą Naują 
Dalybą, ją 
gramzdinti 
pačią teroro, šnipų 
gadynę, iš kurios 
bando ištrukti.

Tokiu budu, iš 
Vorse žodžių išeina, kad plie^- 
no streikas nėra vien ginčas 
tarp plieno bendrovių ir CIO. 
dėl sutarties, bet yra politiška 
kova tarp Roosevelto pažangios 
valdžios ir atžagareivių. O vi
są naštą neša plieno darbinin
kas.

sugriauti ir nu- 
darbininkus > į tą 

ir buožių 
jie dabar

rašytojos

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 irzplunįįiingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

Full-flovored

•—perfect 
for cookingl

# Krajt Kmencan has a mellow, 
fulLflavored richneaa that makes 
lt perfect for aandmchea. And for 
cooked (Jiahes you can depend on 
thU American Cheeee to mėlt 
P*rf**fy*

“Balta-Kalnieriai” 
Organizuojasi

Netolimoje praeityje 
nebandė organizuot 
mų “baltakalnierių” 
bininkų, nes pastangos

i tikinti apie unijų naudingumą 
ir reikalingumą buvo laiko eik
vojimas. Kiekvienas “balta-kal- 

' nierius” darbininkas, ar tai biz
nio raštinėje, ar krautuvėje, 

Į ar apdraudos firmoje laikė sa
ve karjeristu, kuriam atdaros 
visokios progos į pačias gyve
nimo viršūnes.

Paskutiniai keli depresijos 
metai tokį optimizmą aptemdė 
ir “balta-kalnieriai” suprato, 

> kad jie tokie pat darbininkai, 
i kaip ir darbininkai pramonėje. 
Unijiniam veikimui tarp jų pa
sidarė prielankesnė dirva ir ne
trukus gimė keli lokalai, kurie 
vystosi į stambias organizaci
jas. Stambiausia iš jų yra Laik
raštininkų Gildija (Newspaper 
Guild), kuri apima nevien re
dakcinius darbininkus, bet ir 
yisus kitus laikraščio tarnauto
jus, išskyrus spaustuvę.

unijos
vadina-

dar Į
juos į-

Neseniai Philadelphijoje įvy
ko konvencija, kurią sušaukė 
National Committee for White 
Collar Organization, kurioje da
lyvavo delegatai nuo 23-ių or
ganizacijų, biznio raštinių, ap- 
draudos, knygų leidimo, > rek- 
liamos ir kitose srityse. Wash- 
ingtone jau yra fecteralės val
džios darbininkų CIO. unija. 
Neseniai gimė Book ąnd Ma
gazine Guild—knygų leidimo 
bendrovių tarnautojų unija, ku
ri kartu su knygų leidyklų 
knygvedžių, stenografių ir au
ditorių unija -prisįdėjo j^ie C 
IO United Office and Profės- 
šional Workers of America.

----- ■ , — -

Negąsdinkit vaikų
. i . r-

Kurna Puodienė, sužinojusi ą- 
pie lengvą ir pasekmi gą Jonu
ko -operaciją, sumanė ir savo 
Justuką nusivesti pas denfis'ą, 
nes ir jam priešakinis dantukas 
buvo išklibęs. Justukas mat jau 
ėjo šeštus metus.

Atsivedusi vaiką pa’s dakta
rą, ponia Puodienė sako:

“Ištrauk ir msųio šuneliui 
dantuką taip gerai ir be skaus
mo, kaip kad ištraukei Negalių 
Jonuko.”

Daktaras bįskį šyptelėjo ir 
galvą palingavęs pradėjo Puo- 
dienei aiškinti:

“Be skausmo, be baimės, tai 
daug priklauso hu6 paciento, jo 
padėties minkštų kūno audinių; 
kuo du'ugiau, arčiau prie norma- 
liškumo, tai, suprantama, dak
taras daug kuo gali palengvinti, 
sumažinti skaudėjimo jausmą 
dirbdamas iš tyko ir atsargiai.. 
O svarbiausia, rodydamas drau
giškumo pacientui.”

“Tamstai, ponia Puodiene, 
štai ką aš norėčiau pasakyti: 
Jus ir kitos motinos eidamos 
pas dentistą ar mediką turėtu
mėt vestis ir savo vaikus; pa
rodyti jiem dentisto ar mediko 
kabinetą; ypatingai dentisto. 
Kuomet motina nueina' į dentis
to kabinetą, reikia vaikučiui 
parodyti įvairius’ dalykus, išaiš
kinti kas kam yra reikalingas, 
su kuo kokie darbai atliekami 
ir kokie dalykai žmogui paleng
vina arba ir visai atima skaus
mą.

“Prie progos labai gerai vai
ką ir į dentisto krėslą paso>- 
dinti. Vėliau galimą .vieną-kitą' 
žibantį įrankį ant dantukų už
dėti. Na, ir vaikas pra'dės jaus
tis, kaip namie ir kada> ištikrųr- 
jų reikės vaiką vesti pas gydy
toją ar dentistą, tai tada bėdos 
nebus.”

Puodienė kantriai išklausiusi

du-Ačiū ... Ačiū Old Gold’ų 
beitam apyyniojimui, paskutinis 
pakel s dėž5j yri v'sados taip 
šviežias, kain pirmutinis.

Fraak Hovey Smith, Ne’v 
Haven Ya>-ht Club, 
Ne,v Havon, Crnn.

„laidaro kalbos greitai perkirto, 
giHi, “ne moti? cH v:akus jbau-? 
gina, bet tie didesnieji vaikai, 
ant gatvės.”

“Tiesa,” — atsakė dentistąs, 
“kad paaugę vaikai mažiukus 
įbaugina. Bet ar nėra tokių mo
tinu, kurios dažnai vaikui sako:tinų,
‘Jei tų, Jonuk, nebusi geras, tai 
aš tave nusivešiu pas denti&tą 
įr jis tau ištrauks visus dan- 
ti.” Arba: ‘jei tu nebusi geras, 
tai nuvesiu .pas gydytoją ir ma
tysi kiek jis tau visokių pilių 
,ir vaištų duos, o tu turėsi iš
gerti’.” ; \

“Tokių gąsdinimų ’ ręikįa 
vengti. Jeigu yaiko niekas ne
gąsdins, jei jis pripras prie 'dak
taro' ir dentisto kabineto, ’taį 
reikalui atėjus jis netik ne,bijos 
dentisto bei gydytojo, ,bet jam 
rodysis, kad mažiau ir skausmo 
jaučia/’ — užbaigė daktaras.

Sunkiai sužeidė
žmoną, i 
nusišovė

vyras

Jchn 
žmo-

Žmona jo nebenorėjo 
š?šioi sa* aitės atgal, 

Sekula, 58 m., susibarė su 
na Elena, 44, ir persiskyrė. Gin
Čas kilęs dėl vyro girtuc^liayi- 
mo. a

Sekmadienio vakare Sekula 
atėjo į žmonos sesers Anna 
Fųgiel namus, 1813 W. Supę- 
rior Street ir maldavo žmoną 
sugrįžti pas jį. Sekulierė griež
tai atsisakė. Išsitraukęs revol
verį, Sekula ją peršovė, pavo
jingai sužeisdamas, o išbėgęs iš 
namų į ielą, pats nusišovė.

Sekulai turėjo tris vaikus ir 
gyveno ties 1507 W. Superior 
Street.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ’ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius (}f-
MUSŲ NARIAI GAVO...................../C

> Dėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite 
CANAL 8500

LITHUAistAN BUILDING, LOAN AND 
. „SAYINGS ASSOCIĄTIPN; ■

< (MEMBERS FEDERAL HOMti - LOA^t^įS^EM) 
41739 So. Halsted Street 
...............- i .iii,: i, , i....... ........

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
Reikalaukit ŠVIEŽIŲ ciEarėlų!

ŽIŪRĖKITE! ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užval
kalas iš “Cello- 
phane”Atsidaro iš 

VIRŠAUS
Išlaukines TT?”-1- 
knla.s iš “Cello
phane” A teįdaro iš 

APAČIOS

JUS NEGALITE NUSIPIRKTI 
NUVfiSUSĮ OLD GOLD

'Į’AIP mažai tereikia pagadinimui cigareto sąlygų!
Lengvos permainos oro, per Ilgas laikymas ant par

davinėtojo bufeto! T°da drėgnųjnąs, dulkės ir sausumas 
stoja j savo darbą. Tokio cigareto pė skcnis yra geras, 
nei jis yra geras jums!

Tai todėl pradinis šviežumas geriausių prizipio der
liaus tabakų, sudėstytų i kiekvieną Dvigubai-švelnų Old 
Gold, yra apsaugotas specialiu oro-uždarymo pakeliu. 
Du puikiausio CellOphane .drėgnumą užlaiką užvalkalai 
(vietoje vieno) palaiko tą pakely orą užlaikančiu.

Tokiu .budu kiekvienas Old . Gold cigaretas pasiekia jū
sų lupas taip šviežias, kaip tčję minutėje, kadą buvo su
suktas. Turtingas skoniu, švejnųs ir lengvas. Vėsus ir 
švelnus jūsų gerklei. Pasilaikyti sų,ve gerose sąlygose 
... rūkykite cigaretus. kurie yrą visados rūkymo sąly- ; 
gose! Rūkykit© ŠVIEŽIU^ Old t,o ds!

Copyright 1937, by P. Lojillard Co., Ine.
<1

™VDA A A ¥ HZ A I AQ! Kiekvienas pakelis Dvigubai-švelnių OLD GOLDS yrą suvyniotas DVIEMIS
Ji 1X11 i j Ilk) i *X11 Ujm V 1a.Lll /lLz1m* eilėmis—dvilinko Cellophane. Tas EKSTRĄ užvąlkaląs palaiko OLD GOLDS 

, > ( pirmos klasės sąlygose bile klimate. Jus negalite nusipirkti nuvėsusj Old Gold.

HlmiE ifll OMB
t. Ą.CONTRACTORS!

BUILDtfeS!

Mes turim iš- 
sikelt iš šios 

vietos

BERS!

2,000,000 FEET 
r OF FINEST LUMBER
1 PLYVYOOD, PLASTER BOARD, 
r : ROOFING, DOORS & PUJMBlHG

Kreipkit uemes| į si MlLžlNišKĄ STAKĄ ir IŠPARDAVIMA geriau
sios kokybės Statybai Materiolo, koki galima gauti. Net jei nevar
tosi! ši materiolą šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit i reguliares kainas apačioj — po 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT i MUSŲ KAINAS!

201 NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 
' Į KIEMĄ.

Puikiausios, visai naujos
2x4’s

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

2!4 lin. Pėda 
REGULIARĖ $^0 

$49.00 
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų 
________ _ . _____________ t____________________

Tongued and Grovcd 
1x6 LENTOS

Naujas, švarus stakas. Geltonoji 
pušis dėl sheating, po-padlagio. 
stogo lentų ir tvorų
\ 100 Pėdų $2.70
Reguliarė ""9
$42.00 Vertė #

Už 1,000 Lentų Pėdų ,

,1,000 DURŲ
5xX pane] eglės du

rys— Geriausios, ko
kias puinigai perka. 
—Pirkit daug dabar. 
— Reikia iškraustyti 
iŠ vietos. Tikras bar- 
genas.

Reguliarė 
$4.50 vertė

2,000 Rolių Pirmos Rųšies

Absoliučiai Pirmos Kokybės
90-sv. rolė. Reguliarė

vertė $2.35
Musų kaina
75-sv. rolė.

tė $2.15.
Musų kaina
35-sv. rolė.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 
Bąrrett’s 14 ir 15 sv.
Roofjng foelt. $2.35

tik $1.60 , 
Reg. ver-
tik $1.50 
Reg.

vertės $1.50
......-....11v/ 1 "7;*;. ?M*l*F","lir!'ĮlĮl....................................< ■ nu . ■ "i-■■■»■

PLYWOOD — Visų Mierų Arkušos
*4 Colio, Three Ply Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti
4x6 Pėdų Miera Niekuomet Nesiūlyta šia 14 Kvad.
lv« - Kaina Pirmiau ** ’ Pfcla
4x8 Pėdų Miera ________________ - ____

ASBESTOS BACK VVALL TILE
Keaseby ir Mattison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišių.
Reguliarė kąiha 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir maud. V* Pėda

8”Shft)lap
No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!

REGULIARĖ
$50 O O Lentų
Vertė

2x4, 2x6, 2x8
Dimension Lumber—Puikios 
Sies Hemlock. Naujas, švarus 
kas. Visų 
dis.
Reguliarė

$37.50

ilgių. V’sas sveikas

rų- 
sta- 
me-

Pėdų__ Verte

$4^ £3M° už i.°oo 
Lentų

________ Pėdų

CRATING LUMBER 
’ Brand New No. 2 G radę 

Reguliariai t $38.00 vertės SOI 
Už 1000 Pėdu ........   fa ■

TVOROS IR VARTAI
Geriausias nau 
jas Amerikos 
Plieno ir Dra- 
tų Aptvėrimas, 
ki 6c vertės J Lin.

Pėda

GERIAUSIOS NAUJOS 
SCREEN DGORS

VISŲ M IKRŲ venos

Geriausios Naujų kombinacijų 
DURYS Viso didžio *4.35 
$7.00 vertes už vienas

Naujos W1 xuL BOARDS

PLIENO SASIU" 
'Geriausi Visai Nauji 

i$6 Vertės $ .75 
Kiekvienas „....... ..... **" g ”

VONIOS
Vertės iki ĮĮ* KIEKVIENA

$18.00. __________
Geriausias Stogo Coating 50c ver
tės po 37c. galionui 5 gal. ke- 
nuone. _____ __ ______________L
Geriausi nauji cviekai, 
100 svarų bačkelė ...........  $3.10
Nauji 7-pėdų Cedar stulpai 

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

visų spalvų — $2.25 vertės 
..... ........... $1.25 galionas

Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė
rimas ir Decking. Pirkit savo 
kainomis.__________________

Naujos . Cement-Filled Steel Co- 
Inmns. Iki 10 pėdų $3.25 vien

Visų mierų arkų- 
šuose iki 4x12 pėd 
Auk ščiausios ko
kybės, 4c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina 
1</2 Kvad.

’k/’ Pėda

INSUL1AVIMO LENTA
Jūsų atikui, garažui ir užpakali- 

. niain
Reguliarės

Nepraleiskit
Šio Pirkinio

gonkui.
4c Vertės

I’/j Kvad.
■C Pėda

Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip ’/? 
kainos

1 000 rvšulių —Lath 
Ryšuliui ............   12c

Lumber Trajlers Geriausiam Sto- 
vv  $25 00 vienas

Vartotos Durys ..... Vienos 25c
■■■■MII ■

Vartoti Saph ...  y įėjo as 15c

Wash Basins . vienas $1.00
Didelis Piu'klas Miškui piaiifttvti su Waukesha Motoru, Pilnai (ren 

Rtus; SI.000 vertes tik už $200. Daug Kito Bnrgenui
• ■ ’ '''lįį

★ Bldg. Moteriai Liauidators -Br
I—— —■ W >11— ■ ■ I *«■—! ..... ........... ’ f ' .«

SOUTH-EAST CORNĘR
22nd ST. and ASHLANlD

....     ■ .1    n ——M—M—ai 4m —11 »

OPEN ALL DAY SUNDAY t'



J* <5

NAUJIENOS, Chlcągo, Įll.

NAUJIENOS
Thf Utįuuudaa P»Uy

Pablbked DvhF Sun4*y bj
fhe LithiUMd&n Puk C<h» Ib*.

1739 StfMt

Stttacrlptfai Ratau
|8.00 per ye»r in Canada
Š5.00 per year outside of Chicągo
I8.0U per year |n Chicago 
8c per copy. *

Ohicagpj#—paltų:
18.00 

. 4:00 
~ 2.00 
- 1.50 
L ,75

Ęųteręd as Seęųąd Clasa Matter 
M are h 7th 1914 ai ihe post Office 
of Chicago, Įll. under thę ąct ąf 
Mareli 8rd 1879*

Naujienog eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dratį 1739 S. Halsted St., Chicago, 1117 'felefonas Canąl 8500. *

Mokslas ir Seimą,

Dviem painealam* ' '"_;į
Vienam mėnesini ---------

Chlca^oje per įtgsiįotoj^- 
n en?t savaitei
MėuesĮųi 75c

Suviepytąae Vąjiifjęeęį pe Chicatpj,

Metame $5.00
Pueef pietų :r... 2.75
Tprns mėnesiams —«... l«q0
Dviems ’ mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui -----   ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ___  —....------------- $8.00
Pusei metų 4----------------------  4.00
Trims mėnesiams ___ ........ 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartu su užsakymu.

" t

—r-
■’A ■ »

Viepąs žymusAmeriko^ ęociglpga^ Ęy. Erpęst Ę. 
Groyes, Nęrth Choliną ypįvęmteto sakę,'
kad neilgai trukus beveik visuose Arperikoš Universite
tuose ir Kolegijose bus įsteigti kursai studentams paruoš
ti šeimyniniam gyvenimui. Tas moKslminkaaJau prieš Į7 
metų ^pradėjo Bostono universitete dėstyti šeimos klau
simus, ir šiandien daugiau kaip 600 kolegijų yra priėmų- 
sios jo programą.

Taigi mokslas jąu praskynė sau taką ir į labiausia 
iptymiškų žmogaus santykių sritį. Reikia tik apgailestau
ti, kad tai vyksta taip palengva.

geimą yra svarbiausia, pati pagrindinė įstaiga visuo
meniniame gyvenime — nepalyginti svarbesnė, negu 
žmogaus uždarbio vieta, biznio įmonė arba politinė or
ganizacija. Mokslas padarė didžiausius stebuklus visose 
darbo šakose, susisiekime, gamtos pažinime ir praeities 
tyrinėjimo. Bet šeimos klausimuose jo įtaka iki šiol bu
vo labai nežymi.

Ši sritis buvo palikta “Dievo apveizdai.” Kaip tupi 
gyventi vyras su motere, kokie santykiai turi būti tarpe 
tėvų ir vaikų — šitie klausimai buvo 'laikomi “nemoks
liškais.” Nuo senovės laikų yra įsigyvenusi pąžvalga, kad 
šituos dalykus tegali tvarkyti tiktai gamta ir tradicijos. 
Da įr šįąndien dauguma žmomų mano? kad, jeigu reikįa 
šituose Klausimuose ieškoti kieno pątąrimo, jai jį gęriau- 
'sįą gąli duoti religijos mokytojai (nors jie patys ir netu
rėtų šeimos arba net butų prįncįpialiai priešingi jos 
steigmnui!), kurie gąmtos ip dorovės įstatymus.

Bet naujoviško gyvenimo sąlygos sudaro 11 įek.daug, 
painumų ir , keblumų šeimose — iš ko> kyla perskyros,; 
nesutikimai tarpe vaikų ir tėvų ir t.t., kad ir mokslo at
stovai buvo priversti atkreipti i wšituos klausimus savo 
dėmesį. Ir štai, kaip minėjome, jau šimtuose aukštųjų 
mokyklų Amerikoje pradėta gvildenti šeimos steigimo jr 
šeimos santykių klausimai. Kai kuriais atvejais ėmė kiš
tis į šitą -privatinį bįžnį1’ jau ir įstatymų leidimo įstai
gos. Illinois valstija, pavyzdžiui, neseniai išleido įstaty
mą, kuriuo reikalaujama gydytojo paliudymo norintieiųs 
susituokti.

Išblaškęs senovės prietarų miglai, mokslas ir šeimos 
srityje atneš daug naudos žmonijai!

Austrija Nepripažino Gen. Franco.

I.JJ. J \

DARBININKAI RĘIKĄLAUJA yystė” pasireiškė kitose SSRS' 
GRĄŽINTI TEISES srityse.

Sovietų Uzbekistano respubli
koj premjeras (liaudies komi
sarų tarybos pirmininkas), Fai- 
?įuj|ą Čl|pdąjev, pasirodo, den
gė sayo brolio Ebafp politinius 
nusikaltimus ir tapo ųž tai pa- 
ša||nta iŠ vietos.

Premjero brolis yra kaltina
mą,S tuę, kąd jisai remiąs Uz
bekę nacionalizmą ir esąs 
kontr-revoliuęiomiė rius. ■ Suim
tas, j iisai nusižudė.

1 .• • . • /

“Rytų Tiesa” rašo, kad — 
f*Kai Faizulla Chodajev 

buvoJpastatytas prieš šituos 
faktus, tąi jisaį neprisipaži
no, kąip priderą doram bpl- 

. ševikui, buvęs politiškai ak
las ir nepastebėjęs savo brp- 
■lio veikime” ;
Pagal bolševikišką etiką, bro

lis turėjo sąyp brolį išduoti, peš 
pąrtlją tavi aukščiau, negu šei
mą- ■ ■

Krymu putaWyje’ kur vie" 
nu laiku ^viešpatavo” (dabar 
įauj rpdos,) ^likviduotas”) 
garsusis Vengrijos komunistų 
ditatata Belą. Kim, “trocw 
mąs” pąs|re||kū visai keistoje 
fprmpj e. Maskvos “Pravda” rą- 
SQ, kad vienus 'Krymo dirbtu
ves diVektorius Prochorov liepė 
visiems 'darbininkams nusiskus
ti galvas — 4ĮŽ tai, cęntralipis 
SSRS'komunistų partijos orga
nas apšaukė tą direktorių 
“trockistu.”

Tame pačiame Kryipe įkliuvo 
kitas stambus sovietų šulas — 
šį kartą moteris.

‘•Draugė Ziubilova, pensijų 
komisaras Krymo respubliko
je, tapo š iareštuota ir apkal- 

’ tinta, kad ^Lmokėdąvo pensi
jas — po netikrais vardais— 

u.^sau,^savo-buvusiam vyrui, sa
vo dab.ąr^iniam vyrui ir bu
vusiai savo ■ dabartinio vyro 
žmonai,”-Lkaip praneša Bri- 
tani jos United Press.

Ta bolševikišką moterėlė, ma
tyt, . lįurĮ stiprius giminiškus 
jausmus. j .

GRĄžINTĮ teises 
ISPANIJĄ!

Trylikos šalių darbininkų at
stovų suvažiavimas Paryžįujė, 
birželio 25 d,, pfiemė rezoliuci
ją, kad vąlsiybes, prikląųsą'ų*- 
čios Tautų Sąjungą!, apgintų 
Ispanijos respubliką nuo užpuo
likų. Tie ątstovai sudaro Tarp
tautinės Darbininkų Unijų Fe- 
derącijps ir' Socialistinio Darbi
ninkų Įntęrnacįpnąlo va,dykas.

Abiejų Internacionalų valdy
bos susirinko ąpsvąrstytį padė
tį, susidariusią rezultate krizio, 
kilusio tarptautinėje nesikiši
mo komisijoje, k^i Vokietiją ir 
Italija demonstratyviai pasi
traukė, iš Ispanijos jurų kont
rolės ir pareiškė atsteigųsta 
savo “veikimo laisvę.” Rezoliu
cijoje, kurią vienbalsiai priėmė 
bendras Internacionalų vąldybų 
posėdis, raginama, kad vį§OS 
darbinipkų organizacijos,

“darytų spaudimą visonąis ga
limomis priemonėmįs ir bp 
•atidėliojimp j valdžias,, tarife 

, yra Tąųtų Sąjungos nąrįąį,
kad jos, kaip tai numato 
Tautų Sąjungos statutas, pą? 
dėtų Ispanijos valdžiai atgau
ti savo poĮįtįnę ir teritorinę 
nepriklausomybę.’*
Rezoliucijoje toliaus nurodo

ma, kad turi būt ąįsteigta pre
kybos laisvė su Ispanija, kad 
Ispanijos valdžia galėtų pirktis 
ginklų atsigynimui nuo užpuo
likų.

Įnešimą tokią rezoliuciją pri
imti davė Anglijos darbininkų 
delegacija. Kitų šalių delegaci
jos jį karštai parėmė.

“IŠDAVIMAS*’ UZĘEKĮSTANE
IR KRYME. •

į “Šnipai” ir /'trpckistar’ apnir 
ko Sovietų Sąjungą, -kaip koks 
umaras. Valdžia nespėja nuo jų 
valytis. Ji užtiko tų '“niekšų” 
lizdus Ukrainoje, BąĮtgudijoje 
ir Gruzijoje. Bet vos,, jie jenai 
buvo <fsulikviduoti,”/ kai “išda-

Svečiai iš Lietuvos

Paėmęs baskų didmiestį Bilbąo, Ispanijos sukilėlių 
vadas, gen. Franco, kreipėsi į Austrijos Valdžia Pašy
damas jos oficialio pripažinimo. Jo prašymą stipriai rė- 

' mė Vokietijos pasiuntinys Vienoje, pulk, Vqn Bąpen. .
Tačiau Austrijos valdžia atsisakę prįpątati Ispani

jos sukilėlius.
Europoje tai padarė gerų įspūdį. Paryžius, Londo

nas ir Praha padarė iš to išvadą, kąd Austrija yra pasi
ryžusi nebūti fašistiškų diktatorių pastumdėle.

Austrijoje irgi viešpatauja diktatūrą, kurią įsteigė 
su popiežiaus palaiminimu buv. klerikalų vadas Dollfuss. 
Dabar Vienoje djktatoriauja kitas klerikalų šulas, ŠuŠ- 
nigg. Pirmiaus jisai aklai klausė Mussolinio, bet pasta
ruoju ląikų Mussolini sutiko atiduoti Austriją Hitleriui 
praryti ~ tai šušniggas dabar jau glaudžiasi prie demo
kratinių valstybių.

...... . .. . . v ...... • r .y ■ , • • •

Pyrągiųs jp Pu Šeinio ątstoYUį H’
jai. — vieni feitns j svečios pavadino p tėvynės mei= 
lės jftname vieni Mtns npHnbinn, Agvnnoinn ir 
Rytojaus meškerės. — Stengsis papilanti ‘’Draugg.” 
—Apie sportininkus. .

(Mwų sipepifttens korespondento lAetuvpje)

Lietuvių Keistučio 
Pašalp. Kliubo 
piknikas pavyko

Birželio.-20 d. Sunset darže 
įvyko Lietuvių Keistučio Pa- 
šalpinio Kliubo piknikas. Pik
nike dąlyvąvo (fcug syęčįų iš 
narių ir nenarįų tarpo. Nežiū
rint to, kaj tų diepą jahąi truk
dė lietus, pįknįkaą pa? 
vyko. Buvo pądarytk ir pe|-, 
no. ' . ; ,

žmonės visi buvo'smagus ir 
linksmus. Baro ir šokių są|ėš

? Gerą vasarą člemėt toreMto? didelių nųp^toų aviacijoje jf 
daug svečių |š Lietuvos sųląųk- ^ang kąs Ii tatelita ątl 
site. štai jąų Pyragius sų Šaki
niu išvykų į UBĄ dąJyvauH' 
tarptautinėse sklandytovų run
gtynėse. Jų sklandytųval pačių 
daryti jąų anksčiau bnvn į & 
Ameriką dšgąbentit

Reikia toi’čti vilties, kąd 
šiuodu vyrai gėdos nepądąrys. 
Tai didelių Pasiryžimų |r užsir 
mojiųių spųrtininkalf Abudu ge
rai nusimaną skląndymo spor-5 
te ir turį pakankamai drąsus 
daug kuo' ri?ikuta

Kas yra Pyragius, jau žino
te, bet kąip ką dąr galime pri
siminti. Tai bųyęs Lietuvos ka
ro aviacijos kapitonas, kuris 
šioje srityje jau nuo sėnespių 
laikų turi , daug nuopelnų/Py
ragius vienas iš gruodžio Į7 d. 
perversmo aktingų dalyvių, vė
liau mėginęs Voldemarui padė
ti atsigriebti, užtai pakliuvo ir 
karo teismo mįy|in|i bųvn baus
tas, bet nuo .bąųsmės atleistas, 
be teisės grįžtį į Lietuvos''ka
riuomenę. Pyrągiųs dabar jau 
kelinti metai visai nuo politi
kos gyvenimo pasišąlino ir tik 
civiliai aviacijai atsidavęs dar
buojasi. Dabar 'jau daug kas 
Pyragiaus praeitį pamiršo, tai 

Pętrąs p, V|rš||a. yra jo politinį veikimą ir dėl j b

buvo pilnutėlės žmonių. Buyo 
ir graži muzika. Jąja džiaugė
si seni ir jaiVni. -

Taigi, dabar, einant kliubo 
narių skaičiaus padidinimo vą- 
jui, reiktų visiems pa^įdarbup1- 
ti, kad daugiau jaunuolių pri
traukti. Kliubas iš savo pusės 
stengiami jiems atskirai 
ti. Plečiamas jų skyrius 
aab; tarto .pąto^ųipąjg.
vist dąrteąą!

* *
Spsiriąkįipai įvykstą, kąs me

nesio pjripą gekmądiRh Holly- 
wood svetaįąpje, 2417 Ą3 
gat., 12 vąl. dieną.

pade-
su vi-

Tad

ąm 
daug kąs k| įš prąpįtięs ątlcį- 
do ir pąsiątęngė visą tąi pąĮįkti

' ‘ .:V» ; | .1 ■

taip w
vyr^i pą<ąkorm§įr 

mokąs / visur ir visuomet links
mą ! imtai W pąlaiRy & • ‘

• fi^kita W f'Utavoš Ųkfc 
pinko” redaktoriaus sūnūs, Lie
tuvos ųnįy|rsįteto studentas,, 
gąbu( .ąkiąndymo mątrųktprta 
įr drąsus lakūnas. Pyragiaus 
skiąmlymp Ir iP 
dątiįr pądėįėjąs.

Lietuvoje bemotorinią §kląn-' 
dyiiras yrą pusėtinai išvystytas 
ir Nidoje sklandymo mokyklą 
sulaukia mokinių net i| syątį- 
mų kraštų.

Pilpai galima tikripti, kad 
Pyragius ir Ožkinis skląpdymO 
rungtyniavĮpie . užims pirrpas 
Vitasį o jei gerai pąvyka, tąį 
gal vieni iš pirmųjų, kad tam® 
atsitikime. Pu^“
lės, tai labai .netenka abejoti.

Kiek ir kokios valstybės rųp- 
šiamose tarptau lin ėse USA 
sklandymo rungtynėse dalyvaus 
ti, jums tur būt, geriau žįpg? 
ma. i . ■

šiuodu sportininkai sklandy
tojai - lakūnai po šių tarptau-? 
tinių rungtynių lankys lietuvių

kolonijas ir parodys ką gali.
Birželio mėnesio pabaigoje iš

vykotą ir kiti' Lietuvos spoptinin 
kai USA lietusių kolonijas Ap
lankyti. Su jais kartu «tur būt, 
vyksiąs įr juąų Žukas ir kiti 
du sportininkai . basketbolinin-1 
<ąi ąmęrikįęčiąi r— 'Ęriąjįčiunag 
ir Talžųnas.

Jąu žipote, kad ir, šie sporti- 
•njhkai ląnkys lietuvių kolonijas. 
. Visa tai butų tvarkoje, gal ir 
^ęrąįį; kad turėtumėte progos su
sipažinti su Liėtuvos sportinin
kais, taip sakant, natūroje, tąi 
ypą’ juos pačius pamatyti be- 
sportaująnt; Bet... bet paskui 
šituos sportininkus uodegoje 
slenka |r kiti vyrai, kurių ke
lionės tikslas jau ne raumenų 
mankštumą ir stiprumą, jų mi
klumą parodytu bet susipažinti 
sų lietuvių kolonijomis ir pasi- 

. girti kokius nuopelnus Lietuvo
je turi dabartiniai jos gyveni
mo vąiruotęjai.

Jąu žjnpte, kad -du seimo at
stovai po ilgų svyravimų, paga
liau nutarė vis dėlto vykti USA 
lietuvius ąpląnkytį. Betgi jiems 
vykti niekepo, nekviečiamiems 
buvo labai nepatogų. Žinote, 
ką'ip ateina visai nekviečiamas 
svečias, tai galima kartais jo 
yįsai ir neprįimti. Q j svetimas 
namus atėjus pasisvečiuoti ir 
pasilikti ųž durų, tai daugiau 
kaip nemaloni padėtis. 

’ Atsirado kas patarnavo.
Vieni kitus į svečius pavadi

no |r tėvynės menės jausme 
vieni taus apkabino, 
kotas kirviai*

Lietuvos ' Seimo dų atstovai 
agronomas Gilvydis ir mokyto
jas Kviklys j USA pas lietuvius 
Važiuoją kviečiami to garsaus' 
olimpinio lietuvių sportininkų 
komiteto, ar gal kaip kitaip jis 
tenais pas j ųs vadinasi.

Ęet reikia spęt|, kąd šitoks 
pąkvietimąs dar yra mažas, kad 
dąr eis arba ema’ kokios nors 
derybos, kąd šiuodu atstovui bu
tų jej jąų kąd Įr nevisai, bet 
vįs z dėlto bent kiek prielankiau 
TĮiviaidWViai IlgUs metus USA
ti. šitokioms deryboms, sakysi
me, galėtų būti, na, kad ir civi
linės metrikacijos klausimas, 
kuris. Lietuvoje bažnyčioje <to- 
kįą didelę audrą yrą sukėlęs, 
žinokite, kad Lietuvoj e. dąbar 
bažnyčiose, meldžiamasi, pote
riai kalbami, kad šioji bažnyčiai 
nelaimė, kaip civilės metrikaci
jos įstatymas, butų nustumti il
gesniam laikui. *

Tai kodėl dėl šito nepasidenč-
tj, ję| t|k kas nors sutiktu sve
čius meiliai priimti |r visų išei
vių vąrdų kąlbėtĮ.

Ęą gi dabą gali viską supai
syti, sakysime, kas čią Lietuvo
je katalikų veikimo centre de
dasi. Juk yięnąs didis katalikas 
politikas vyskupo pavidale jąu 
lanko jūsų kolopijąs. Bene jąu, 
rodęs, jisai tonais nuvyko. Tad 
vienų ir kitų norima paveikti 
lietuviu išeivių širdis...

Vis dėlto maloniau, kaip ne- 
sišiąųšią! ,-w °

Par butų maloniau, kad vįe? 
nlems ir -kitienąs prielankumas 

‘ įsigyti Įr įtvirtąl kietai visur 
aakyti: išeiviai su uųrniis. Ue- 
katąlikiškų veikėjų pasitik-* 
visokiais liberą'lizmo šunkeliais, 
mąrksizmo labirintais ir demo
kratijos keliais kląįdžioja šĮąi 
dąbąr pąsukę gerų tautininkų 
išganymo keliu ir eta Pla'eių 
tautininkų pramintu \ vieškeliu, 
kurio patamsiais tąip gausiai 
apšviečia katalikų bašnyčios ži
binta !.

Ves, šitokią kova laimėtit tad 
didesnio dšian^smo tentų nekaip 
Europos basketbolo r meistro 
vardą laimmns.

Well, šiokios kovos laim&ir 
mąs derą puo pajėgų darnaus, 
gląudąuą suderinimo. Tąi butų 
pe mpnke§ tapis!

Tai dęlko nepamėglntį? Dėl- 
ko pemęsti meškerę, kur tiek 
dąug žuvelių esama, — gąl lai
mė nusišypsos ir su katalįkų 
bažnyčios pagelba ir jos palai- ’ 
minimu gal bus galima gerą, 
pasekmipgą žvejybą turėti. Sėk
mingas žvejybas mes ir iŠ evan.

gelijos žinome, kuomet? yps vie
na žuvele daugybės žmonių bu
vo sočiai vaišinami. Gąl ir šia
me amžiuje stebuklai gą|ipii’ 
Stebuklingi daiktelių pardavi-1 
neto j ai dar gyvi!

Okey, reikia ryžtis!
Na, ir pasiryžo du Lietuvos 

seimo atstovai jūsų kolonijas 
aplankyti. Reikią tikėtis, re*ikia 
laukti, kad čia bus.gal dar įdo
mesnės rungtynės, negu, saky
sime, jvykusios Rygoje basket- 
bolininkų rungtynės Europos 
meistro vardui įgyti.

Jūsų Karpiui, šimučiui ir ki
tiems turaVojant bus čia darbo. 
Kiek šitie vyrai tos rųšies 
sportui yra įgudę — ne mums 
čia spręsti./ Kas tas rugtynes Į sakyti, kąd lietuvių išeiviją žep 
laimės— ne mums tai prana- gia tautos atstovų nurodytais 
šauti, bet tik viena aišku, kad (keliais.

Tuomet tai tuodu tautos at 
stovai čia* Lietuvoje įsigys tik 
rus garbės ir nugalėtojų vaini 
kus. Jiems bus uždėti daug di 
dėsni vainikai, negu, sakysim* 
Europos basketbolo meistr 
vardą įsigijusiems.

Tai, matote, kokių dideli 
sporto mėgėjų jus laukiate pa 
save.

Be šių — visai kukliai ir t\ 
liąi važiuoja ir 'Lietuvos skai 
fų bpręljs į USA tarptautinėj 
§kąutų stovykloje stovyklauti.

Tai kuklus jaunį vyruką

žiniomis jų nugaros kaulas esąs 
toks minkštas, kad agronomiš
ki vidųriąi juos visai lengvai 
suvirškins ir jokių pasėkų dė' 
vidurių nebus, žodžiu, tikimasi 
kad dėl sveikątos patikrinimo i 
daktarą Graičiuną dėl to beteki 
kreiptis.

Na, j mąrksistuą, tai iš yta 
netenka kreipti bet kokios do 
ipes. Jie einą sąvaĮs keliais, < 
be to, Lietuvoje jie čia tiek yri 

jį ožįo rągą suyąryti, kad visą 
jąis netenką skaityta.. Tąįi 

tai manoma!
Jei tik Drąųgo štąbą§ yisp 

kiąis pąša'dąis pavyks suvilioti 
tą| jąų kelionės tikslas bus ąt 
siektas ir bus galima tvirta

pą-
ir

ne-

f

Atitikę
z

gal }aį-

čia' Lietuvoje mes tų, rungtynių 
kovos vaisiais nękartą* atsirųg- 
ąiipe! Meškerė mestą |r dabąr 
tik laukiame žuvelių kimbąnt! 
Meškerę metą ągronoiųas, jąm 
padedą mokytojas, abudu auk
štų pareigų vyrai, ąbudu Lie
tuvos gyvenimo vaįrayimo atsa
kingi atstovai.

Ar šimučio štabo žuvelės 
siduos tų sliekų vįlįpjami 
kibs į meškerę, tąi parodys
tolimoji ateitis. T|k viena gali 
bųtį ąįškų, kąd tasąi masina
mas sliekas ant meškeiės čia 
Lietuvoje bus uždėtas, šimučio I kprįe pasiryžę ląbąi grąžiąi r< 
štabo bendradarbiams teks tik prezentuoti Lietuvos skautų: 
ryti tai, kąs iš Lietuvos bus Palinkėsime mes jiems sąyo pf 
nurodyta. siryžimus pilnumoje atsiekti.

Pas jus vieni papročiąi, o šitiems vyrams aukšta' pp’it 
pas mus kiti. - Pmųpi, jie einą sąvąiipingai

Sakysime, pas mus štai agro- keliais -ir visur bent iki šiol u; 
nomas Gvildys, kuris dabar yrą sienyje save gerai ir sumani: 
Lietūkio' vienąs iš direktorių, Par°dė- 
paleįdo tuščią popierių per sa- Reikia* laukti, kad Amerikc 
vo tarnautoju rankąs ir “pą- didžioji spauda jų tą kuklų da 
prašė,” kas nori, gali užsirašy- bą pamatys ir tuoj juos iš kit 
ti i (tautininkus, žinoma, tokiais tautų tarpo išskirs ir jų moki 
atsitikimais, kuomet direktoriai Jimą ir gebėjimą susitvarkyt 
prašo, dąųg kas ir paklauso. O Skoningai pasirodyti pastebės, 
pąs jus, tur bųt, tąip nęra. Bu- Taigi, kinta laikai. Kaip m; 
tų gera, kad agropopias Gyli- tote jau sulaukėme tų dieni, 
dyš šitą savo mėginimą išban- kuomet ir iš Lietuvos dide: 
dytų. ir pks jus. Sakysime, ai- njais (būriais žmonės pradec
silankęs pas Draugo af Laisvės 
bendradarbius, paprašytų juos 
įsirašyti į šitą gąrbingą organi
zaciją! Gal ir čia tokį pasiseki- 
mą turėtų, kaip ir Lietūkyje?

Vienybėje ir Dirvoje, spėju, 
jam čia’ taip nesisektų, nes ne
būtų jau kas.čia rašosi.

Juk tikrai laukti, kad šituo
du garbingi vyrai, tautos atsto- 
vai aplankys visas lietuvių išei
vių institucijas, juk ir juodų 
nebe kokie kitataučiai, bet tikri 
liętųvįąį? tąd jau dęrėtų bent 
mandagumo dtai savuosius lie
tuvius apląnkytį. Jęi galima 
kalbėti visos tautoa vardu, tai 
Ir privalų savų tautm^ų tarpe 
visus lyta1 lykyta.

Tauta atsiuvąs Ujlyydis, kai
po agronomas, tųr bųt, gerai 
žino, kad kaltais ir mažutį rie
šutą, bet. labai yra sunku per
kąsti. Ęęt turėkime galvoje, 
kad jis turį gęrų$ dagtis, ne
prastus vidurius ir gal šimučio 
riešutą valios perkalti.

Tanios atstovas Kvyklys, kai
po geras pedagogas, taip pat 
gerai nusimano, kaip reikia pa
veikti, kaip reikia auklėti kar
tais labai padykusius vaikus.

Tad dėkime vilties, kad jis 
Draugo štabą pasiims savo rū
pestingo pedagogo rankon ir 
nurodys jiems tikrą išganymo 
keliai

žodžių, šitų dviejų vyrų ke
lionė bUS rūpestingai paruošta 
ir jos vaisiai vienais 
žiedais pasirodys!

Lietuvių išeivija yra toksai 
rimtas dalktaf tiek daug sveria 
Lietuvos gyvenime, kad tinką 
tasai riešutas mėginti vienu ar 
kitu badu kąsti.

Dlrait, lUka dar visi kiti tau- 
tos7 takalųuai, kaip, sakysime, 
sąpdariečial, laisvamaniai, jau 
nekalbant apie visokius mark
sistus.

Ką gi? sandariečiai, visokie 
laisvamaniai ir kiti tos rųšies 

‘atskalūnai, kurie Dirvai neprir 
tąria esą labai menka pajėga, 
su kuriais daug skaitytis ne
tenka, o be to, tomis pačiomis

lankyti lietuvių kolonijas. Ti< 
sa, dabar pas jus atvyksta of 
cialųs žmonės, kitų siunčiam 
Bet turėkime viltį, tikėkim 
kad sulauksime ir tų laikų? ku< 
met tik turizmo vedami, keliai 
ti noro masinami atlankys s; 
v-us brolius išeivius ir kiti 
Lietuvos žmonės.

O dabar džiaukitės tuo, P 
turite.

Mums tikrai bus įdomu iš 
girsti, kaip jus tuos svečius 
Lietuvos atvykusius priimsi! 
ir kaip jiems tenais seksis me: 
kerioti.

Vasara', kaip tik pats laikž 
sportuoti ir pameškerioti, 
sporto rųšys yra įvairios, viei 
sportuoja savo raumenis mil 
lindami, o kiti, mėgsta ir lieži 
vio sportą.

Sportas yra ir politikoje.
Taigi, Vienybės ir Dirvos Št; 

bai turės neramią vasarą!
Drangui ir teks daug nakt 

nemiegoti, o Keleivio Maik: 
daug-dyvų neregėtų pamatys.

Bimbąi, Prūsėj kai — Va bąli 
teks net atostogų išsižadėti.

Užtai mums čia' Lietuvoje t{ 
kiua garbingus vyrus mus a 
stovauti įvykusius į USA išlj 
dėjus bu§ galima visai ramia 
ilsėtis ir vasaros atpstoga 
šauniai praleisti.

—rJusų Ęeistai

ar kitais Išdavikų protestai-
KAUNAS. • 

dąs” prąbęšą:
Lenkų radio šiomis dienc 

piis pąskejbc, kad iš Lietuve 
|<ilę ieųkąį kreipusį į lenkų ui 
sienių ręįkajų ministeriją, pre 
te-stupdąmi prieš tąriąnią “p* 
tu vos gyventojų lęųkų ’ pej-sc 
kiojimąl<. Ęsą, lenkąiųs Lietu 
y oje neleidžiamą melstis gini 
tąja kalba.

Tokiomis ir panašiomis pra 
manytomis žipipmis lęnĮca: 
mątytj, nori nukreipti 
|io dėmesį nuo Lietuvių perse 
kiojimo Okupuotoje Liętijvc
ie- ’ . .:

“Lietuvos A
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KANADOS LIETUVI
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SIS TAS is ŠEN IR TEN
SKAUDUS SMŪGIS

Toronto, OųL—Š. M., liepos 
mėn. 2 d., po ilgos ir sunkiąs 
ligos, mjrė Ęenediktas Jurcįus, 
vyriausia sūnūs iš gražios ir 
payizdingos pp. Jurčių šeimos.

A. a. B. Jurgius sulaukė vos 
29 metų, kai negailestingoj is 
mirtis pastojo jam kelių ir iš
skyrė iš gyvųjų tarpoų suteik
dama didžiausį liūdesį tėvams, 
broliui ir sesutėms. Jie dėjo 
yisas pastangas, kad savo my
limų sūnų ir broŲ išgelbėti, bet 
viskas buvo veltui.

Mano nuoširdi užuojauta pp. 
Jurčiams ir šeimai.

SOCIALISTŲ KP." PIKNIKAS
Liepos 1 d., valstybinės

šventės proga, Toronto socia
listų kp. surengė piknikų prie 
Masių farmos. Diena pasitaikė 
graži nors šiek tiek vėsi. Pub
likos nebuvo daug, nes dauge
lis tų dienų dirbo, bet vistiek 

-piknikas, reik skaityt pasiseku
siu, nes buvo pavyzdinga tvarką 
ir visi smagiai laikų praleįdo. 
Kiek teko pastebėt tame pik
nike, daugiausia darbavosi A. 
Frenzelis ir jo žmona Eliza.

SLA 236 kp. PIKNIKAS
Liepos 4 d., sekmadieny, ten 

pat prie Masių farmos, įvyko 
SLĄ 36 kp. pirmąs šiais metais 
piknikas. Publikos prisirinko 
kiek daugiau negu buvo socialis
tų piknike, bet galima buvo ti
kėtis daug daugiau jeigu ne 
šios dvi priežastys, būtent:

vieną, kąd pąrąpijos buvo su
organizuotas išvykimas į -Nią- 
grą Fąlls, o antra, kad nekp- 
rie taycjntięčjai bųvp išvykę i 
Hamiltono S ir D dr-jos pikni
kų. Bet, bendrai paėmus, pik
nikas bnvp dieną ne
paprastai graži, muzika smagi 
ir t. t.

Del geresnių rezultatų, gali
ma butų daug kų pasakyti ne- 
kuriems kp. nariams, bet gal 
geriau bus nutylėti...
S VEČIĄI Iš BINGHAMTON, 

NEW YORK
Liepos 3 dienos popietį, tu

rėjom tikrų siurprizų. 'Skambu
čiui suskambėjus nuėjau, duris 
atidaryti. Malonibs išvąizdos 
žmogus paklausė ar čia gyve
na jo j ieškomi žmonės. Taip— 
atsakiau ir paprašiau į vidų. 
Tenka garbės susipažinti su ži
nomų veikėjų ir “N-nų kores
pondentų p. P. B. Balčikonių 
iš Binghamton, N. Y.

VMatėm fN-se’> kad SLA 236 
kp. turės piknikų—sako p. Bal
čikonis—tai ir atvykome.” Va
dinasi torontiečiai išvyko ki
tur, o amerikiečiai mus aplan
kė. P-nas Balčikonis atvyko su 
savo draugu p. Alex Repšiu, 
jaunu ir energingu vyruku4. 
Nors gerb. svečiai galėjo Tp- 
rpnte . pabuvoti tik nepilnai 
pusantros dienos, nes turėjo 
skubėti į darbų, bet ir per tų 
trumpų laįktotarpį, jie paliko 
gražių atsiminimų alpie save 
Toronto lietuviuose. ,

—Frances

įstoju jeigu kuopa o ne 
miegos.” Ten ir daugiau kaą 
mano žodžių buvo pakartota.

$ękąpčiųm susirinkime a£ne-, 
šiąu visokio turinio knygų, 99 
ągząmplibrjųs. Maniąu su visą 
energija dirbti darbo klą^ės 
labui.

Buvo prisiųsta ir 14 egz. 
brošiūrėlių iš gerbiamos ^Nau
jienų” Red. Keletu . egzemplio
rių kaipo organizatorius Ą. 
Fręnzęlįs pąskolino kuriam lai
ku*!. Mąniau sau, pradžia ne
bloga, ir eis viskas sėkminga}.

Bet viskas išėjo ąflsąjląi, ir 
man prisiėjo kuopelę paliktį. 
Pąlikąu ne dėl savo kokių nusį-

statymų, bet dėl kąlįų komi“ 
teto narių, kurie veda kųppų 
klaidingu keliu.

Nenorėjd šaukti Susirinkįmo
Pirm to Kelis kartus pastę*. 

bėjųo orgąnizątpriui, kad šąųk- 
tų komiteto sųsirinkįnių. Turė
jau teisę raginti, nes ir. aš bu-^ 
vau komiteto nariu*. Aiškinau, 
kad negalimą kląįfĮįntį kuopų 
ir kPPP.os pasius. Ęųopps pr- 
ganizątorius netik k9mb^P 
susirinkimų nešaukė,^ bęt ąęšąii- 
kę ir kuopos susirjpkimų pęr 
$u niopęsiųs:

Socialistų kuopos susirinki^ 
mas įvyko 25 d. balandžio, po

dviejų mėpęai^ 
riu^ p. ati^s ąm
smukime vietoj i^dųpti 
pos
kaipo sąM npi^iRimą draugą: 
susMuilm? bTO W»i iw-
skaitliiųtftg ir flUtąriftU ji 
apleist dei iraeRos, fial
būt ąįį jp BatoiftU,
pasitraukia riei&iškipgę
rialas Francio Riftidįpąn^ipa 
taktuos. te sMsimkimp 
nieko apie kuopa negirdėti, net 
nė susirinkimų ne^kęĮfcną.

Štai, dąb,ąr, kąs čĮąr kųopąį 
kenksmingo, hjo. 147 “Naų j je
nose” buvo paskelbta, kad SLA 
236 kųppą s^tyąrkę kpygynų.

kuopos It Sociftiistu kuo
pos kdygos llMYP kurtu, kal- 

tik apie SLA knygyną, q 
kw dingo sopiftliatu kuopos, 
knygos ?

Klaida
praeitos savaitės, birželio 

30 dienos laidoj, Kanados I4et- 
į Skyriuj, aprašymą. apie arklių 

$ą jąų ąš ną^ąlĮų paleisti ląuktynes įsibrovė klaidą. Nes 
nepareiškęs kąd įneštas «Dp|ihię Ghoice’’ mokėjo tris 
turtąą į įųppą neturi * pražūti i tųkstąnčius, tris Šimtus, ketų* 
bę jpkioa itefaSj įr turiu dabar Į riasdęšįmt du doleriu 
ti^l mkftlaoti jfer IMkraštį oq) , p. aprašyme pasakyta w.- 
kny#ą§ man gražink Į dw laiš- 42. pęr tų visas triukšmas ir 
kus negavau jokio atsakymu. kilP- Šiuo kląidų pataisau.

J. Petravičia Mėgėjas.

Keletas Dienų Chicagoje ir Apylinkėse

Toronto Demokratijos Komitetas 
energingai veikia

M!DWAY »

Auxiliary Ship Švjan j
Joiąs Hunt Near I

Hpvyjand IsląncĮ I

My^ferioųs Radio Galis 
Picked Up Affer Hono- 
lulu Broadcaąts In^rųcj 

Kons +0 Lošt Flyers

i ^ttleąhjp C^loradfii 
(wįth 3 Cp+apult 
Rącyjį To^arcj Sęęne;

H0WLĄNDI
Dai/ci

Sukėlė Po $100 Lietuvai ir Ispanijai; Pla 
tina Atvirutes ir Ženklus ,

Toronto, Ont.—Š. m., birže
lio 29 d., Torpnto L. K-tas L. 
D. A. turėjo posėdį. Nežiūrint 
vasaros karščių, musų k-tas ' 
dirba kiek tik išgali. Reikia 
priminti, kad k-to nariai ne
tik čionai nuširdžiai dirba, 
bet dagi ir kitose organizacijo
se nemažai tu*rso pededa. Ir 
kaip malonu matyti, kad, po 
kasdieninių sunkių darbų, ran
dasi pas juos tiek nuoširdaus 
pasišventimo geriems darbams.

Iš k-to raportų paaiškėjo, 
kad Lyga Prieš Karų ir Fašiz
mų, 8 d. Rugpiučio rengia di
delį piknikų, kuris įvyks La- 
bor LeagUe kempėje. Prašo, kad 
organizacijos, kurios kovoja 
prieš karų ir fašizmų, prisidė
tų prie šio taip svarbaus ren- 
giąmo pikpiko.

Paaiškėjo, kad šis k-tas yra 
sukėlęs apie 100 dpi- Lietuvos 
liaudies gynimui. Taipgi virš 
100 dol. sukelta Ispanijos L. 
kovotojams. « «

Protesto atvirutės platina
mos. Taipgi ženkleliai tam pa
čiam tikslui, pradėta pardavi- 
pėti ir pasirodo, kad pasekmes 
neblogos: /

Patartina visiems lietuviams 
kurie myli Lietuvos Hągdį, įsi
gyti nppimų žęnklęĮį prptęstui 
pž persekiojimų inpsų brolių 
Dietųvoje. ženklelis kainuoją 
|ik 25 ęęntus ir gąlinąą gąirti 
pas k-to narius. Paseknynges- 
piarn ženklelių platinimui k-tas 
paskyrė drg. A. Ergelį vaji- 
pinku. %

Gautas laiškas iš K. L. k-to 
sekretoriaus Ųesevičiaus, ku? 
piapąe prąpeša, kad rengiasi 
prie k-to metinių sukaktuvių. 
Prašo suteikti žiąiy ąpįe T0-

Komitetas greitoj ateity nu
matęs rengtis prie Miko Pet
rausko mirties paminėjimo. 
Taipgi šiais metais pasiryžęs 
subendrinti liet. kai. mokyklė
les, kurių ligi šiol veikė net 3 ir 
visos neturėjo pakankamai pa
sekmių. šis klausimas buvo ir 
anksčiau diskusuojamas, bet 
dėl tam tikrų priežasčių ne
buvo galima prieiti prie susi
tarimo.

JCoresp. V. D.

Nario J. Petravičiaus

Socialistų kuopa
Paaiškina, Kodėl Išstojo ir 

Klausia Apie Knygas

' GILBERT I?

PALMYRA't !i' 
.FANNINGM.

■ JCHRISTMAS L
Tjarvis’i.

PHOENIXIĮ ^,1

. Coast Guard CuHpr | 
l+asca Pųshes Search I 

Į$ Around Hovvland Įsland Į
’ KSUVA J

ppnto k-to veikimų arba 
siųsti atstovų.

pri-

Toronto, Ont.—Kai Gerb. 
Daktaras P. Grigaitis lankėsi 
Toronte ir laikė prakalbas du 
vakaru, tai man teko nors pa
skutinį vakarų būti ir išgirsti 
pilnų energijos ir mipčįų kai
lį. Pakilo mąno energiją prie 
sopiąli?m°, nors nuo 1918 ine- 
tų nieko neveikiai? sociajizmo 
labui.

Drg. Dakaro Grigaįčio kąl- 
bą pasiliko nętįk pas nąapp, 
bet ir pas kitus socįąlistiškps 
minties dpmgus, lr i trumpų 
laikų tapo suorganizuota soci
alistų kuopą. Prisirašiau Įr aš. 
Dar turiu priminti, kad No. 34 
“Naujienose” J. Jokubyno bu
vo rašyta, kąd sausio mėnesį 
31 d. įvykusiąm susitinkipie i” 
stojo naujas narys, J. Petrąyi- 
Čią, įteikė porų mažai vartotų 
knygų, ir sakė, ‘fkad su noru

ton ydth 57 Planes and 
______________ _  Ė) ę ro y $ f $ Sail, f o r —

Ęęaręh; 4 to ŠV2 Pąy Tr*P

Tęsinys
šaunus piknikas ’

Vos tik pasibaigus progra
mų! Laisvose Kapinėse, kaip *
tuoj aus buvo užkviesti visi ka
piniu iškilmių dalyviai į “Lie
pos daržų” piknikautį. “Liepos 
daržus” tęsiasi gana plačiai ir 
viena jo dalis užtvertą kur ir 
buvo taip sa < i k pikniko cen
tras, nors kitoj pusėj kelio ir
gi buvo keli tūkstančiai žmo
nių ir daugelis karų. Viso žmo
nių, spėjama, buvo apie 8,QQ0..

Pp. išsukų giminių ^tąliis 
radome be jokio vąrgo, na ir 
žinomą, bųvpipę Yąižįpąmi Šir
dingai. čia vėl prasidėjo nau- 
jps pažintys, naujos vaišes ir 
nąųjos kalbos. Ghicągietės mo
terys yra Ihbai vaišingos, tad 
ir stalai buvo apkrauti viso
kiais valgiais. Neveltui dęšrų 
ir kupu^tu kvapas bųyp j-iučįa- 
inąs PU visų f‘Liąpoą daržų”. 
? Gerokai paąįsmągųrįąvę kai 
ktfrią pąsįilęidpmo arčiau prie 
muzikos ir šokėjų, kPFie Šoko 
net. sukaitė. Vadinasi, lietuviš
kas jaunimas miklino sayo kau
lus. Prie vieno būrelio susto- 
jąu prie neaukšto ūgio vyriškio 
są barzdelė (bąrzdelė gražesnė 
Uogų Smetonos) ir paduodu

kabina mane ir ĮTĮUdtf pą§ibų- 
čiųojąmę. Tai buvo tikras lietu
vis barzdočius p. Galskis. Jis 
supažindiną mane §u pasižy
mėjusią, ypatipgaj lietuvių tar
pe, smuikininke Valerija i&epu- 
kąįt® !r jPSi°S tėyęliąįĘį. P-lė 
fįpųkaitė ir rąšo įiętų- 
VįškąĮ labai grąžW-\Pe to, nępą- 
prąsįąį ipąląpi ir ^įpipątipgą 
Įietuvąįtė mępipinkė I

Įsikalbėjus plačiau 
nų, įr nusiskpndiAs, 
kfl!wyęčigi lietuviai

apie nie
kad mes 
nętųyime 

sąyo tąrpę neį vieąo, menininko- 
Tai *į)jĮę čęčpųkaitę par«ičkl, 
kąd jeigu atsirastų pakanka
mas skaičius po.rinčių mokintis 
smuikuot, tai ji sutiktu ųų ml?" 
lu noru kokį laikų pagyventi 
Toronte ir dųptį smmkP Pa
mokas bei vesti chorų, ši p-lės 
Čępukąitęs pąrpiškimų turėtų 
Tprųpte lietuviai rimtai apkal
bėti ir jeigu tik Pas visus bu
tų noras, (turiu omenyj visas 
lietuvių grupes) tąi vienas 
menininkas galėtu sau gyveni- 

BMtoyti ir Rūtų
mffl nftUdmgas vi^į lietuvių 
MenijMĮ Tp^ sslėtų- 
suflFRifflimti 8W4 cho
ro,. kuris galėtų vigų grupių 
paraugiiparns patarnauti ir taiP 
gi reprezentuoti liętpvįug pas 

jam savo dešinę lopą, o-jis žiu- svetųntąpčius.
ri į manę ir nekaip negalį pri- J. 4flkHtaPas
siminti. Po valandėlės jis ap- (Pus Daugiau)siminfa. Po valandėles jis an-

i? .

Pąelfįe Oęęan^ Lietuvos Naujienos
Audra Kauno Ap

skrityje
v •

Daugiausia nukentėjo
lio valsčius

Pažais-

nųpstpįįy. Jei nuo ąuęjrps nu
keptąją ųkininkai, turėtu sėk
lų, tąį dąr nevėlu vasarojų at- 
sėti iš

Tokios (įįdelps audros, su to- 
kįąįs staibiais ledais ir tokiu 
sifląrkiM liętųmi, net sęnesni 
Kauno ąuskfitįes ųkiniukąį ne-

* ~l*ll  *   -    ~ f . I ■ ....   ^r* ***’■’. ***'yY_
*'*■*•* * *'. • ' ** ‘ ■■ ; r" , *■* ** */■ *'*, * ’ a \  * J

IEŠKO —pavpikslų seriją-parodo Jungtinių Vąjstijų .kąp° laivui, ĮėktuvIls’ Ar 
krantų apsaugos laivus, kurie ieško lakūnės Aipelią Ęarh'art įr jos navigąįpyįąps J. 

. Noonąp. Lakūnai nukritp Jū^oil netoli Howland sąĮps. žeinlapis parado ląįvp pozicijas 
ir vietų, apie kurių lakūnai nukrito. Rądio signalui duodu pamątp manyti,, kud'lakū
nai'dar gyvi. • •• y.... ............... ; ■ ..... ; ■■■ .......  - - -

KAUNAS- — Šiomią dieno
mis Kauno apskrityje buvo di
delė audra; dideli ledai ir smar- z 
kus lietus. Audra praėjo per 
Zapyškio valsčių (Papiškio ir 
du gretimus kaimus),. Vendžio- 
galos valsčių (Babtų linkui) 
ir Pažaislio valsčių — nuo Kar
mėlavos — Pašlapių, Sargeiči- 
kų ir Pąbiržės kaimus. Dau- 
giąusią nuo audrus nukentėjo 
Pažaislio vąlsčiąys pasėliai. 
Kauno apskrities agronomas 
Sądųnąs ąpžiurėjo Pažaislio 
yąlsčiaus pąsėĮįus. Nors audrą 
jąU dvį dienos kaip puvp pra
ėjusi, agr. Sadunas vūsinges- 
nėse vietose dar surado lauki
nio obuoliuko didumo ledų. Tai- 
gį reikia manyti, kad audros 
metu kritę ledai buvo labai di
delį. Įsėdai sunaikino Pažaislio 
vųĮsčiaųs kaimų rugius. Vien 
tįk Pažaislio valsčiuje audra 
pącjflrę aPie 20,000 lt. nuosto
lių. Lec|ai sunaikino ne tik ru
gius, bęt ir sodų ‘žiedus, braš
kių daržus ir net užmušė kele
tu vištų. Nepaprastai didelis 
|iį|ųs, kuri£ ėjo platesniu ruo
žų, išpjovė daržus, pievas už
nešė smiliu ir žemėmis. Ven- ir ctroplaptiriama. 
džiogalųs valsčiuje audra ne- ------- ———---------
cĮąFg tepadarė nuostolių, ta-
Čįąų ir čia vietomis nukentėjo 
rųgįai jr daržai.

, Ąpskąičiuojama, kad Kauno; 
apskrityje praužusi audra iš/ 

į viso padarė apie 100,000 lt.

Išdegė apie 100 ha 
, ' miško
Š1MONYS. —. Netoli šįmphių 

miestelio, ^jmpnių girioje kilęs 
gąism sųpaikino apia ha 
miško. -Išdegė pušynas, dalis 
brandaus miško ir kirtimų. Su
degė ir pagąmiųtos miško me
džiagos, — pabėgių ir šliperių.

Miąkas bųvp paskutinių kait
rų nepaprastai išdžiovintas, to
dėl ugnjs . plėtėsi didžiausiu 
smarkumu. Kadangi buvo šven
tė ir aplinkįnĮąi gyventojai bų- 
Vo išėję į bąžnyčįų, tai pačioje 
gąisro pradžioje miškų adminis
tracija negalėjo sudaryti dides
nio gesintojų skaičiaus, o dirDu 
YiSPU Yėliąp iš Kupišlęią iŠ- 
kviestą kariuomenės Ugniage
sių kuopa. Bendromis pastango
mis šis didelis gaisras, kuris 
buvo pądaręs ąpie 20,000 Įįty 
nųpstulįų, bųvp likviduptaą.

pppžąątis dar nežinoma, nors
Te

GERB. Naujienų skaityt*-' 
jo* įi gkaltytojid praiomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Nauji^pf^.
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Iškilmingos M. Mocke- 
vicz ir St. Budvaičio 
Vestuvės

Liepos 3 d. įvyko šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje iškilmingos 
Marijonos Mockevicz ir Stasio 
Budvaičio jungtuvės. Vestuvių 
puota buvo Woodman salėje. 
^Čįa'jtai tikrai šaunios vestuvės 
buvo. Svečiai baliavojo nėt per 
dvi dienas. Bet už valgių pa
gaminimą, žinoma, kreditas pir
miausiai priklauso p-’ai Law- 
rence ir jos draugei, kurios pa
vardės neprisimenu.

Taigi, vestuvės buvo tikrai 
lietuviškos, o jaunieji apdova- 
nuoti labai gražiomis ir bran
giomis dovanomis. /. Svečias.

Lilian Spogis Rengiasi 
į Universitetą

Lilian Spogis, gyv. Jackson 
Parkų apylinkėje šiais metais 
baigė aukštesniąją mokyklą. 
Dabar jau* rengiasi į Chicagos 
universitetą. P-lė Spogis yra 
gabi mergina ir nėra abejonės, 
kad ji savo tikslo atsieks.

Jos.tėvas p. Spogis yra ark
lių ir balnų biznyje, kariam 
biznis, rodos, gerai sekasi.

• Senas Petras.

Mirė
Traukinyje -

John Prokopis, 45 metų kel
neris, nuo 67 West Harrison 
Street, mirė nuo širdies ligos

MADOS

Laivas Roosevelt pradėjo antrą Vasaros 
sezono savaitę.

Vienas iš populiariausių ežerų ekskursijų laivas ' 
S. S. Theodore Roosevelt birželio 28 d. pradėjo antrą 
vasaros išvažiavimų savaitę. Laivas pilnai pertaisytas 
ir modernizuotas. Saulės denis padidintas dvigubai, 
aprūpintas “cabana beach” krėslais,' muzika ir kito
kiais pagerinimais.

- Laivas kasdien išeina '9:30 vai. ryto nuo Michigan 
avė. tilto. Kas vakarą nuo 9:30 vai. iki 11:30 ieškeliau- 
ja, išplaukia į, taip vadinamą, 25-kių mylių Menulio 
šokių kelionę. Ir kas šeštadienį nuo 12:15 vai. ryto iki 
2:45 vai. ryto įvyksta dar ir specialus tos rųšies išva
žiavimai. ( '

bevažiuodamas Niekei Plate 
traukiniu iš Chicagos į Cleve- 
land, Ohio. Jo kūnas buvo nu
imtas nuo traukinio Englewood 
stotyje.

Šįmet per Nepriklau 
somybės Šventes
Chicagoj ir apylinkėse sužeidi

mų skaičius pašoko iki 146

rhorn
. • r. fy - ■■ ■:
leivių. Inžinierius Sche 
valdė antrąjį traukinį.

Gėlžkelio viršininkai sako, 
kad nelaimė nebūtų įvykusiu jei 
inžinierius butų atkreipęs atydą 
į signalus.
' Tarp nukentėjusių sunkiai 

sužeistų nėra.
*■ * " • ’

Areštavo Beilifo De
puty ir Tris jo San? 

keleivius
beilifo

38 m

Trečiadienis, liepos 7, 1937

Sugfąžins $60 milio kęst j pensijų fondan nuo 7 iki

t

darbininkams

Chicagos geležinkelių linijos 
išmokės sekamaą sumas: Santa 

$2,500,000; Illinois Cent
ai,800,000 ir Northvvest- 
$1,600,000. 

-- * -

Fe 
ral 
ern

Traukinių kolizija 
sužeidė 114 
keleivių

Jungtinių Valstijų 
valdybos sugrąžins 
kariis apie 60 milionų dolerių, 
kuriuos jie įmokėjo j pensijų 
fondą, ^mokėjimą pabarė ga
limu valdžia, patelkusi pąnsijų 
įstatymą, ir sumažindama mo-

gelžkelių 
darbinin- Norėdami parduoti arba pirkti 

real estate kreipkitės i mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

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

NAUJAI ATIDARYTAS '
LIETUVOS 
SANDELIS
911 West 33rd Street 

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

RALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

DAILY
I RUSINK!

• « "

No 4453 — Naujovišku budu pa
siūta lengvi vasarinė suknelė. Kal- 
nieriuką galite išsiūti margais siū
lais arba šilku ir pagražinti spalvo
tais guzikais. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

šįmet nepriklausomybės šven
tės — Liepos Ketvirtos pasitiki
mas buvo nepaprastas. Daug 
linksmintasi, dar daugiau šau
dyta. Užtai sužeidimų buvo su
virs šimto. . ■ ,

M orint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir' aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvienų pa
vyzdžio kaina 15 centu. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su. užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, Ilk*

BUSINESS
Pirmadienį areštavo 

deputy George Kries, 
gyv. 859 N. Clark ir tris jo 
sankeleivius, būtent: Frank 
Bolger, 33 m., gyv. 1419 N. 
Clark, Mary Barret, 29 m., ir 
jos seserį Eilėn Barret, 27 m., 
gyv. 125 W. Locust g. Kries 
yra, be tę,. ir 42 wardo demo
kratų lyderis.

Jie areštuoti už bandymą 
pabėgti iš automobilių nelai
mės vietos, kai Bergerio auto
mobilis jsusidurė su vienos mo
teriškės, būtent, Geraldine 
Johnson automobiliu prie She- 
ridan ir Bryn Mawr avė. Poli
cininkui teko ir šūvis iš revol
verio iššauti, kad priversti . juos 
jo įsakymą -pildyti. Be to, prime
tama jiems ir neleistino elge
sio kaltė.

------ 7---------- - ------------- /" ---

i. ........f

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

Lawn Manor Gurrency Exchange
Čekiai 
Išmainoma, 
Bankų 
Money 
Orderiai, 
Mokėkit 
Gazo, šviesos
ir Telefonų Bilas Čia.

OFISUOSE PAS

Halv°rscn
3145 W. 63rd St. 
Arti Kedzie Avenue.

PHONE 
HEMLOCK 

4300
VALANDOS
9 A. M. IKI 

8:30 P. M.

KIEKVIENOS YRARŪŠIES A. A PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paralStls tinkamai jums 1 mus paraiščiul pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingų kylos rušl stikSjlmu I 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-1 --- - - - - - -
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- 
ralščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
I VYRAŠ IR MČTliRIŠ | f 

’ I prižiūrėtojai Į

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

ElafltikinSs pančiakoe, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam
KAINOS 

PRIEINAMOS

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠĄ S—ALF ABETO 
TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Riznio 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 

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

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

65% cars ....................
Illinois Lump ....................
Yard Screeninj? ............
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

Kaltina traukinio inžinierių 
neatsargumu

Nrthwestern gelžkėlio valdy
ba apkaltino inžinierių William 
Schermerhorn iš Milwaukee už 
traukinių nelaimę Evanstorie, 
kurioje 114 žmonių buvo sužeis
ti. • ' .

Nelaimė įvyko naktį, iš penk
tadienio i šeštadienį, prie Davis 
St., tarp dviejų sekcijų ekspre
so “Ashland Limited,” kuris 
vežė ekskursantus į Wisconšin 
atostogoms. Antroji sekcija į-, 
važiavo i pirmąją kai toji su
stojo stotyje paimti daugiau ke_

■

« Dėlko Patartina1O AtsaKymų =ti

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

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

nurokaviųto kas 6 mėnesiai. Sausio “ ir Liepos men.
6. Nėra Saugesnės įstaigos J
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakenkti '
9. Reikąlaųdamasr padėtus, pinigus gali atsiimti

10, Skolinant pinigus anFsaugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

4;

nudegė,

$2,250,611.82

T A I S O M

• RESTAURANTAI
Universal restaurant

Gruzdietis

$64,660.57
6,842.49

48,387.10
16,118.41

. $136,008.57
$2,250,611.82

' I . f
. ' V;' ,

collected -in advance 
Insurance .....................

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas
Tel. Victory 9670

žagariečių kliubas, štai,

STATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937

$2,049,202.82 
1,500.00

• 14,529.57
25,669.24 
35,700.00 

... 120,602.34 
3,013.00 

394.85

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

.$1,547,604.76 
419,875.00 

303.46 
.. . 1,645.75 
... 132,100.56 

2,741.75 
372.29 

9,959.68

Sužeistųjų tarpe randasi ir 
Robertas Valkas, 11 metų am
žiaus berniukas. Jis nudegė 
ranką. Gyvena 7007 S. Wash- 
tenaw avė. Paskui, Juozas Ka
belis, 6, iri. amžiaus, gyv. 49 E. 
102 PI., taip pat ranka sužeis
ta. Harry Tarys, 15 m. am
žiaus, gyv. 2125 W. Coulter g. 
—-koja nudegusi, La Vergne 
Schultz, 11 m. gyv. 4747 Pe- 
tersen avė.—ranką
Louis Kunis, 8 m. amžiaus, gyv. 
1525 East &T> g., taipgi ranką 
ntfdegė ir .Burda James, 19 m. 
2445 S. Troy g. Petras Bartkus 
31 m., gyv. 6639 S. Sacramen-, 
to. av.

C Ų "A ą " >> vs - ’

UŽPRAŠYTAS y 

Lietuviai važiuojantys į Hart, 
Pentwater, Lūdington, Scottvil- 
le, Custer, Fountain, Free SoiJ, 
Irons, ir tt., jeigu jaustumet 
kely koki trukumą—SUSTOKIT 
PAS MANE, NES RASIT VIS
KĄ, KO REIKIA.

Visa eilė, groserio, mėsos, 
moteriškų ir vyriškų drabužių. 
VYRŲ SIUTAI.... . $g įg
DRESĖS ........ ir'*

U aukščiau 
Taipgi čeverylkąi, marškiniai, 
skrybėlės ir kitokios reikmenės 
Tik viena, Lietuvių z Krautuvė 

apiėlinkėje.
Kieme Maudynė (Swimming 
Pool) ir puikus Rock Garden.

Adresas
2355 Lincoln, Muskegoh, Mich.

• LIGONINES— 
HOŠPITALS

Sekmadienį Pas 
Žagariečius

ir 
vėl rengia išvažiavimą. Šį kar
tą išvažiavimas įvyks naujoj 
vietoj, būtent, p-ios Onos Pu- 
kienės darže, apie šešis blokus 
į vakarus nuo Kean avenue.

Joniškiečiai, pašvitiniečiai ir 
meškuitiečiai tą dieną visi 
vyks pas žagariečius po ža
liuojančiais klevais pasilinks
minti, pasisvečiuoti, čia su
skambės gražios dainos aidos 
ir sveikata tyru oru pasi
džiaugs.

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLeKOrIų 

DĄRRUS

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat 

TELEFONAS CANAL 0569 , 
Apskaičiavimai dykai—kainos.že

mos. Darbas garantuotas.

PETERJPFN

ASSETŠ: ‘ .

First mortgąge real estate loans ..................
■' ShaVė- loans ..................... -..............-........••••

1 vReštl’ įstate owned ........... ...............—— -..............
Real' estate sold on contract .......................
Stoėk in Fėderal. Home Loan Bank ..........
Cash on ‘.hand and in banks .......... ..................
Furniture and. fixtures ........  -
Aėcounts receivablė* ......... ................... ....... ........

, / TOTAL ASSETS

LIABILITIES: t
Totai shareholders’ interest ................. ............
Advances from Federal Home Loan Bank 
Taxes aęcrųed on real estate owned 
Ąccbunts payable ...................... ..........
Loąiįs in process ......      .......

-Resefvę* fęį: uncollected interest .......... ........
Bonus fo> įnstallment thrift shares ......... r....
Ųndivided/ 'pfOfits

RESERVES: ;

For income
Fpr Federal ____ _ _ ____ ____
For Cohtingencies ....... ..... .............
Fpr Real Estate ...............................

Totai reserves
TOTAL LIABILITIES ..

I 1 • . ’ * ' ' I

July 1-ma išmokčjom 4% už 6 mėnesius viso $27,482.00.

Standard Federal Savings&Loan Association
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICII, Preaident. HELEN KUCHINSKAS, Seeretary.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $1 
už ............................ ............ ■ ■■

PALAGUI PAGELBA $Kf|
LIGONINĖJE .....................

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

EKZAMINAVIMAS $4
OFISE .............................  x. ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5R40

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

i kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Areno*
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Mirė Ernesto Galvanausko sesuo 
Užubalienė.

'O1!!'"'V .j;."" ■ ............

laidojama ketvirtadienį
Tautiškose Kapinėse

Frances

| «Mk ♦*>#•>* ■***• W

« Vakar 8-tą valandą ry^ą nib
rė frances Užubajiepėr 
žymaus Lietuvos inžiukriaųs 
ir politiko, Ernesto Gą|vanaų? 
sko.

Ji atvyko Amepkon 32 ip£r 
tus laiko atgal, kilusi įš Žmo
nių kaimo, Vabalnipkų parapi
jos, Pirča apskrityje-

Amerikoje paliko sūnų Jur
gį, dukterę Genevievę, seserę 
Valeriją Shurntynę; Lietuvoje 
motiną, brolį Ernestą ir kitus 
du brolius, o Lenkijoje sese
rę. , .

(Ernestas Galvanauskas vie
nų laįkų buvo Lietuvos prem
jerų, užsienių reikalų minįste- 
riu, Vė^ąų Klaipėdos uosto in- 
Žmierium)...

Velionė sų šeimyna gyveno 
ties 3«528 Wesl Polk street. Ji 
buvo nepaprastai maloni ir in
teligentiška moteriškė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, 9 valandų ryto. Jomis rū
pinsis 18-tųs apielinkės laido
tuvių direktorius Simonas M. 
Skydas. Kųnas yra pašarvotas 
koplyčioje, tięs 3245 W.. ^>0 
sau bųlvąru.

Platesnių informacijų dėlei 
reikia . la>d- dfr. s- M- 

Mp^oe 3377.
1 R.

Fęderųlč valdžia 
baigia statyti apart- 
mentimus namus
Dviejų savaičių bėgyje pradės 

juos išnupmuc'ti

Federalė valdžia tikisi gan 
greit užbaigti senai miesto gy
ventojų laukiamas Danius. Ęaį- 
gia statyti ketųriųs apartmeų- 
tinius namus. Rengiam w ir 
nuomopinkus HokMs- Tai įvyks 
laike dviejų savaičių.. Tik, ne- 
nusistatytą kiek upomos imti-

Tie namai? kol jin bus foder 
ralės valdžios Žinio j P jokių mo
kesčių nemokės- tačiau eina 
derybos tarp federalės įr vie
tinės valdžios yaĮdmmkų dėl 
mokesčių kai kuriu vietos įstąi- 
gų reikalų, gorima tuos namu 
apdėti bent po 50c nuo kam
bario į mėnesį mokyklų, poli-

SUSIRINKIMAI
Amerikos bln^viM Kongreso Chicagos skyriue laikys susirinki

mą šiandien, liepos 7 d., 8 vai. yakąrp? 8? ĘaįsĮed St- 
Malonėkite yisi pįrbutį, nes atsirado .svarbių reikalų.-

r-E. Mjknžiųtė? sekF- 
Lietuvių Namų Savininkų Asociacijos Bridgeporte pusmetinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 7 dienų, 7:Ę3 Vakare 
Chicągos Lietuviu Auditorijoj, gĮdaĮstęd §t, Draugu 
atsilankymas būtinai reikalingas, ųe.s yra daug svarbių Feį-

*. -4F j 4 * -a * ‘ * 4 4 f t

— kalų' apsvarstyti- ■ - • --s. Ęknėvičįą, rMK-
SLA 134* hiot. Kuopos susirinkimas įyyks Jįepps 7 d- Sandaros 

svetainėje, 8|4 W- 33rd st., 8 yą|. yųkaFPr Visos nųrėa ma
lonėkite atsilankyti, nes yra labai svarbių reikalų?

—Sekretorė.
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliųbaš turės savo reguliari 

susirinkimų penktadieny, liepos (July) 9 d., 7:30 vakaro, 
p, J. Juškos svetinėj, 2417 W. 43rd St. Visi kliubo nariai 
privalo •atsilaųkytį, ųes bus renkąmi piknikui darbininkai, 
kuris bus rųgpiųčio - August 1 d., Spaijcįo dąrže. Tąipgi ąt- 
siveskit nors po viena naują narį.

/ —B. Vaitekūnas, raštin.
SLĄ 225 kuopos pusmetinis susirinkimas įvyks trečiadienį, Jįer 

pos 7 4. j- prigaičio svetainėje, 3804 Arnųtage ąye. Visi 
nariui esate prašomi būtinai atvykti, nes yrą ląbta| daug 
svarbių reiakių. Bus tartasi ir dėl rudeninio bailaus,

Už rait? Pan AJ^as.

cijos, sveikatos įr Ugnies ap- 
draudos reikalams. Iš to susi
daro apie $53,000 sūriu. Vietos 
numatyta dėl 2,417 šeimynų. '

Nepriklausomybės 
Šventė ne tiek 
kruvina, kiek pernai

. • . -r ♦ ' .• • '• • ■ , '1

Apię šimtus nukentėjo nuo 
fajprvcrkų

šiemet Ketvirtos Liepos Ne
priklausomybės šyėntp nebuvo 
tįpk kruvina, kaip peręitąįs pię- 
tąjš.

Mirčių nuo fajerverkų nebu
vo, bet sužeistų skaičius siekia 
šimtų. Tarp jų yra nevien vai
kai, bet nemažas nuošimtis su
augusiu žmonių.

Pilnos nelaimingų įvykių 
skaitlinės dar nežinomos, bet 
yieųąs žmogus paskendę, o ke
turi buvo, užmuštį automobilių 
nelaimėse. Per visų Ameriką 
ąųtomobijių nelaimėse žuvo 213 
žmogių (Pernai 346).

Pųjerverku šiemet kuyo žy
miai mazi.au, pegu pernai. Prau
simai, mieste, apskrityje, miš
kų rezervuose, jpąs pprdayįpė- 
ti ir sprogdinti Įliayė rezųĮtatų.

Soldier’s Stadione įvyko Ne
priklausomybės įškilm'ės, kurio
se buvo ir labai puošnių fajpr- 
yerky Iškilmėse dalyvąr 
vo apie &?,QOQ žmopių. Apie 50 
tūkstančių susirinko ^imfpnįjps 
koncertuose Grant ir kitųpsp 
parkuose. JĮe ‘ parengimai žyr. 
miai pti^įdRP PFle fajei-verkų 
nelaimių skaįpiaa8 sųnia?iaiipo-

Du žnj<mea užmušti ,

Du nęžippmi vyrai lwo už
mušti, o dyį muteFi^kps kritiš
kai sužęį^tiąs imtombbiim sW- 
daužyme Arphor avenpe gatvėje' 
prie Wil|,o Spripgs. Antbmpkilis 
susidūrė sų trukų? kdPUp va
žiavo viepus Walter. jtuech iš 
Wiiiow Springs. y-J
rą Mamįp Į«rfpet^-
nuo 7524 street ir Jeau 
Ciskowskį, ppo KbJ-5 Mabiatepl 
avė. |

Tarp nnkeutėjpsįų ppp Jajer- 
verkų yra: (

Thomas Vėrių', .2$, 1^2 Ą)|- 
port streek Wlaklįpski, Ph^tep 
4519 s. Paulina Aye- Mikala?! 
Walter, |4, £g21 &ą|įp aVP-

Apiplėšė lietuvį alu- 
dininką John 
peredn| b

Trys nežinomi banditai perei
tos savaitės pabaigoje apiplėšė 
lietuvį aludininką Joną Pered- 
ną, kuris užlaiko- alinę prie 
1200P Emeralį « avepue, Blųe 
Islande’ • ' ■ ''

Piktadariai užklupo Peredną 
gatvėje. Priva'rę jo automobilį 
prie šaligatvio1, jie atėmė nuo 
lietuvio $50 pinigais.

Užsidegė Englewood 
High Scbool

Pirmadienį užsidegė Engle- 
wood aukštesnioji mokykla, prie 
šešiasdeširrits antros ir $tew- 
art avė. Ugnis prasidėjo iš la- 
)q,oratorijos, lengvai degantiepis 
kemikalams užsidegu. Ugnį 
pastebėjo ątsitįktįnąi einąs pro 
šalį praeivis, kuris ir pašaukė 
gaisrininkus. Nuostolių priskai- 
toma apie $1,000 vertės.

Tj-ijy pidųmų Me^stys DylHęs

Naujas ‘‘Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande.

iki
“Naujienas,”

Pranas Bacevičius, kuris 
šiol išnešiodavo 
nuo pirmos liepos savo darbą. 
pervedė Gediminui Diliui, nuo 
10752 prairie ayenue.

Perimdamas į sąvo rankas 
“Naujienų’’ šnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Rpselaudiečių at
leisti , jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas , tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei
gu kas norėtų “Naujienas” gau
ti į namus, meldžiami pranešti 
žemiau paduotu adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

—S. Dilis, 
10752 Prairie Avė.

■'1 ■ 1

ČOAL
K Anglys
KAINOS K Y t A! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMUNGTON COAL 
nup

/ $4.75 ĮĘJ $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUGv AUKŠTES
NĖS kitą menesį

PRISTATYMAS MIESTE IR 
. PRIEMIESČIUOS^

Tel. KKD^IE 3882

Į CLASSIFIED ADS.^
7.................  “ y ■ ' —

„ Miscellaijeojis
įvairus

Automobiles

i FRANCUS UŽUBĄLĮĘNŠ 
jCpp Igyąįą GąįyąfliąuskaBė) 
Jtyrejiskyrč SU šiuo pašaipių | 

įįepos £ dieną, $$0 yąįąųdą I 
(ryty 1937 yp- ąųjaąkus pusės 
ątyžįaųą, -"gigui# Konįų kMW®> g

. Vą^ątytyką. pąra^Ą^iržų ąps- D 
krhy. \ S

Ąmęrjljkpj .įšgyyęųp) 32 metąs H 
dMęjįųmę I

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Rėįk^k atnaųjiP»mo 
morgičiy ųtyllpte pasijteiruuki- 
te pirmą pąą mpiflįs.

1NFORMAC1J0S DYKAI.
CHICAGd R. E. FINANCĖ CQ. 
10801 jEdbrpokę Avė., Chicągė

tjiją, 3 įenĮęiišje

W?te|> • HS4w’ 
s1W,

„J ketverge, 
jOrfOO'"vąiJ' ryty

yim ■} pąš$

Lą|dptųyes^<jyJ$ 
4feW 
dį|> kcplyęip^į.TiĮs 
oEfcttfrių Tautiškas

BAKIENĖS giiįiiįtiės, 4tyėgąi 
įr naž^fįmi esąf1 Įjąąšinlžiąi 
kyiępiąmį .Blmųli >Metyye-

S1ESUP III
NSŲ$

LąįdptųvėŠė. pątyrnaųja įaįd,Q- tįyty dįtyktorins I $. M." .Sįm- 
fe/r4- w

ii n mw .ui a mik

Urba Flower Šhoppej
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— |

Bankietapis—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Ąvęnue j
Phone LAFAYETTE 5800 I

TlW|fK : VLUVLmiU Visas Pasauliu 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Ye^MVėms, Bankietams 

ir Fagrapams
3316 Sp. Halsted Street

Tol, BOULEVARP 7314

Remkite tuos, ku rie 
H; gaminasi

3409 ir. 3411 So; Halsted Street
TAI NAUJĄ ĘppąiĮ^p ĘĄĘĄfjpŲ ĘĘĄUTUVĖ. Streikai trukdė budayojimą, bet 
dabpr krąptuvė jau gątąyą. PreĮsės kątrtį“ buvo dąugybė užpirktą, dapar bus par-
duųdamos su didele nuolaida ir kožnas pirkėjas aplaįkys gražią dovaną.

* Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGRPORT ROOFING CO. 
'3216 Sol Halsted Street

—----- .-----------------r-.—-------r:"yrr.“-.'-
IEŠKAU DĄRBO Esu patyręs 

painteris ir popieruotojas.
JOE AUGAITIS,

1608 So. 50th Avė., Cicero, III. 
•7j Tel. Cicero 2633.

K—       ■ ■■■■...»..  r- i v    ...........................

For Reijt
JUSTICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs ip.
Turi Piknikam Daržą parenduoti per 
3 sękmądienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Labor Day ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlight 
piknikų.

Mr. Jos. Lieppa.

1934 FORD COACH; nupigintas 
nuo $295 įkį $225 j Newbefry’§, 1025 
Noriai Cląifc

Busiiiess- Chancps
Pardavimui Bizniai

NEPAPRASTĄ PROGA: Parsi
duoda TAVERNAS įrengtas su vi
sais patogumais. Kambariai dėl ma
žos šeįmynps. Nantas garų ąpžįl- 
domas, 2 karų garažas, renfa tik 
$30, ant strytkarių linijos, 200 pėdų 
ųuo (jidelįo transportadjps kampo, 
priešais teatrą. Geriausioj ir pelnin
giausioj vietoj apielinkėje. Nupirk- 
§itę už teisinga pasiūlymą. Dėl per
sitikrinimo matykite tuojaus. Bargę- 
nas.

2436 W. 47th St., Chicago, III.

TAVERNA pardavimui Brighton 
Parke. 2557 W. 43rd St.

ANT RENDOS 3 kambariai, rpo- 
dernįškas namas, karštu vąndepių 
Šildomas. 5604 So. Mozart.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas, visi gėrį įrengimai. 
Parduosiu pig|ąi» peš ąpįęiužiu Čm- 
cagą. 2Š56 West 69th St.

4 KAMBARIAI RENDAI; gerą 
trąnsportacija; pečium apšildyiiias; 
$8—$12 per pjėnesį.

932 West 19th Street.

PARDAVIMUI TĄVĘR^ĄĮS, geras 
kampas, ąauji fikčeriąį; kitas biznis. 
Kreipkitės po 7 vąl. vakarę. $901 
Ąrchęr Ąvej)ųe.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKO BROLIO
Paieškau savo brolio Kazimiero 

Rekąsis. Gyveno ,30 /metų Chicagoj, 
Illinois. Prašau labai maloniai atsi_ 
šaukti, jei dar gyvas. 0 jei niiręš, 
tai meldžiu draugus ar pažįstamus 
pranešti man> ką sakau iįįrdingą 
acįų. Manb adresas; Joe Rųkish, 
Wąlker Route, Bbx 241, Hopuiam, 
Wash. ‘

ANT RARDĄVJMO reątaĮirąptąs 
iš pripžaąties Ugoą, gęrąs ty?pįą- 

3442 SO- Halstęd St.

REIDAI TAVERNĄ su fikčeriaįs 
ir su baru; 6 gyvenimui kąmbarįąi. 
fAgi renua, gerą vietą.

Jrtmp bp- UpĮpą Ąyępųę-

Help Wanted-Female

.PARDAVIMUI Pirmus Kląąės Ba
kery Snop, jręngtą su velįausiąis 
įrengimais. sų pąąųkąyi-
mm Pasitraukiu iš bizniu.

Latąyette 6284.
' Kląušąų M/aitypU.

ŠOKIŲ MOKYTOJOS; yirš 20 
pietų; gerą algą. Staty Dąpctyg 
School, 525 South Statę. Street, 3 
aukštas.

■ KĄS TURITE dideli ge^anie sto
vyje žįemim rPoiU parkuoti 110- 
brangiai, pašalkite Bopįpvąrd 4550.

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

Lakeview 27ty.

PARSIDUODA BŲČERNĖ ir Gro- 
serpč. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastis nesveikata.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 651.

MERGINA patyrusi abelnam na
mų darbui; 20 iki 25; pasilikti‘ arba 
iŠDiti * i

i X,’J/ MRS...REARLSON’ .. — 
3750 Wilson Ąvenųe. įrvjng 2005

MERGINA; abelnas namų dar 
bąs; mažas ąpartmentas; mažą šei 
mylia; $8 ikį $9.

Rogers Park 5879.

PARDAVIMUI TAVERNAS, iš 
dirbtas per 15 metų. Parduosiu pi 
giai.

OLD LOG CABIN
|„ X076 Cąualport Avenue

PĄRSipUODA BUčERNė ir grų 
serbė. B^nis išdirbtas gęrai. Nų 
pirksi te už teisingą pasiūlymą.

4438 Sq. Hęrmitąge Ąyenųę.

MOTERYS, patyrusios prie sortą- 
vjmo scrap rags.

Contipęntal Paper Gra^ing Op.
1623 Lųinber Strėpt.

Help Wanted—Male-FęmaJe

REIKALINGAS NAKTINIS VEI_ 
TĖJUS arba veiterką. Eagle Res- 
taųrant, 1^45 So. Halsted St.

Help VFąnted—Malė
Dsfbininku JĮeikia

Regi Estate for Sale
..y ___

PAUL M. SMITU and CpMPANY 
Real Estate, Eoans and Insuranpe 
v Tel. įoULDVAįlD 2800

Perkam, parduodam ir mainomi pa
muš, lotus, biznius if farmas; ;nšių- 
rinapie namus, rakandus ir ąutp- 
mobilius. Taipgi turime daug gero 
namų pąrdąvimuį arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

-r-v-"r-r^ry
REIKALINGAS antrarankis 

pėjo pagelbininkas kepykloj.
11932 Sp. Halsted St.

likierįųREĮKADINGĄS patyręs likierių 
pardavėjas į išdirbtą teritoriją. Gę-

* * • ' ____ ’ _ X i m <_ ir

tel, Prospect 7008.
riąųsią propozicija, šaukite Mr. Mo-

REIKALINGAS BARTENDERIS 
—dienomis, negirtuokįis, teisingas.

3017 West 63rd St.

REIKALINGAS patyręs duonke
pis i duonkepyklų.

Eu'ropean Style Bakery, 
841 West 33rd Street

PARSIDUODA BĮZNJAVAS NA
MAS, štoras ir 2 Datai su skiepu. 
Tas pats repdaunipkąs įąikp taver
na apie 3 ĮąpUi. Piilįa kaina $3,500. 
Lepgvąįs išmokėjimais. Tąipgi gitu 
pargenu.

‘ Z. S. MICKEVIGE ąr$ CO. 
6816 So. Westęrn Ąvenpe 

Hęmlock Q8pp.

L- . * ... » .
■■■■

CROCHETEP DOIĮ-IES ' PATTERN 1507 .

1507 ir tiks bjjie Įfų>; stąjui” ąp
tją Fąkąn^sins ąplflflti- 
iT K*. DEPT.,

D . il-’-M L-r 1 i.
h;' Įdedu 10 centų ir prąSąU ateiųstj pavyzdi Nq.
r 5 r L' - -
| Vardus ir . pavardė . ................... r.......... ..1^.......... ........

| Adręsąs .............. .................................. .......... ......................................

Miestas ir valstiją ............................ ........... ............................. .

MųiĄyliįtę savų spnų PĄĘLOR SETĄ d'ąbar ant naujomoderniško. *54.50 
Kaiųą ............ -...................... -...................... i........-

GRAŽUS ĮĮĄĘPĘTAS DYKAI.
E^TĘIJiWDS LĘDAUNĖS po

' ■ ■ - ■ i • ' ' ' ''

SĘAMWAWs MASINOS Thgr, vertas /|25J»

MAĄ'JAO kętųr^»ji|l>ės ...
DS *69.50

* '/ • • ( , . . ,.v , ' , •

RAPIPS po $ę„95. V$ps. pipįų RąįĮiųš įstatytos pąįpatyįnnį.

TT . j| .. .• u ■
■, it*,• ■ J®-

!' 3400111 HALST1ED; <3417-21 ,SO.' HALSTED Si
Telefonai JBOULEVARD 7010

BŪDRIKO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL — 97b Kil., nūo 7:3$ ikį 8 vąl. vakaro. - ’ 
PąnecįėĮiais ir Pėtnyčiotyis WAĄF — 920 .Kil., kaip ^:O0W41. vakaro. 

Ketvergąis WHFC — 1420 Kil., kdip 7 valandą -vakaro; " ‘ ;

reięaljndas darbininkas 
ąųt ųkės. Darbas ant visados, vasarą 
įr žiemą. Kąs norėtų gauti gerą dar
bą, kreipkitys ųrip Wm- Bępepkas, 

3542 Sp. Fraųeisco Ayęnue, 
Tel. Eafąyette 7554.

FRFDHtyrę Fixtures
Rąkąndai-Jtąisąį

TĖMYK1TE
Kurie turitę nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. . ■

Taipgi skolinam pinigus ir per
kam morgičius.

NAMON FINANCE CORP.
. 6757 So. Węstęrn Ąyępųe 

. Ctycągp.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

PARDĄVJMUI kampinis narnąs, 
4u Štarai ir viršuj 7 kambąpų ĮJa- 
tąs, 3 karų garažas, pigiai. .

9Q| West 59th Street.

išparduodame baru fikčp- 
RĮUS 193į y?ep^|p d’džip sų Gpd 
Bakais įr sjųkom. Tąįpgį 
l^cerms Jpl bity &RP 
aut §vąfstyklęs, registppųs ?r Ipe 
laksius. Ca^h arba ąųt ^Uld^ejįjųp. 
Pamatykite mus piną negu pirksv 
* kitur!

Š. E. šostheim & 
1915 SO- STATfc SI

CĄLųmet 5269

PĄRSĮDUORĄ 94 ąlęrų ųkis. Nėra 
mprgičjų. Arką mainysiu j čhicągos 
2 prągyvępiipų, kad biząįąyą ną_ 
m<. 40 ajtęrių gero imžfco ųr SąUL 
uis bėga. § kaęyės, 1 buitys, 3 ąrk- 
liąi ir daug vištų. Rarne neseniai 
stytyta, 25 kąrvės galimą sątąipin- 
ti. yąpduo, kūtė, ųk«P maįinjįs kaip 
naujas Fnrd traktorius. Laukai visi

Sęelęy 9329
Dr. R. Nprkaitas

yra su
Dr. W. Pas

Avė., 8519 Cpm-
Chicągo, III. Pri-

1747 W. Chicago Avė. 
mercial Avė. So. < 
taiko naujus akinius įr pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vaįcąro.

rie norite gražų ųkl tųrėU, ątva- 
žiupkUe ir pamatysity. Už puąę kai
nos pąfdųpšiu. Miptis privertė par
duoti.

WM. SABAL4USKAS 
|L 8, Box 69, Tomąh; Wią. '

Tabako Krautuvės
Tobacco Stotys

MAK KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tąbaką. Pypke*, pigąretus, ci-

-e.. ... r.'

mazi.au


; ; ~ ' ’tyj .f
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Lietuvių Dariaus-Girėno Legiono 
pareiškimas dėl streiko

NAUJIENOS, Chicago, UI

“Legionieriai privalo buti bešališki darb 
davių-darbininkų ginčuose

Pastaraisiais laikais spaudo-į šiomis dienomis, Amerikos 
je pasirodė žinių, buk Ameri- Legijono vyriausis vadas, Na- 
kos, Legijono nariai dalyvauja tionalis Komanderis Harry W. 
darbininkų streikuose kartu su Colmery kiekvienam Legijono 
policija ir apsiginklavę puola Postui
streikierius. Amerikos Legijono turinio telegramą: 
nariai, pasaulinio karo vetera
nai, privalo buti bešališki gin- ni pareiškimai spaudai, kad j

išsiuntinėjo sekančio

Valdžios atstovų pakartot

•. <, i

sargais vietose, kur yra ginčų 
tarp darbininkų ir darbdavių, 
man, kaip ir jums, teikia daug 
rūpesčio. Esu ką tik davęs 
spaudai pareiškimą, išaiškin
damas Legijono nusistatymą, 
kuris yra aiškiai pabrėžtas an
troje dalyje, keturioliktame 
punkte musų konstitucijos. Le- 
gijonieriai turi teisę, kaipo pi
liečiai, buti įgaliotiniais civilės 
valdžios, bet toks įgaliavimas 
neturi buti surištas su nary
ste Le’gijone. Griežtai reika
lauju, kad Legijono nariai to
kioje tarnyboje butų draudžia
mi dėvėti Legijono uniformas,

nebūtų vartojamas sąryšyje su 
panašia tarnyba. Laužymas 
musų bešališkumo nusistatymo 
ginčuose darbininkų su darb
daviais gali atnešti daug ža
los musų visai organizacijai.” 
Jonas J. Romanas, Adjutantas, 
Stepono Ųariaus Posto Nr. 317, 
Amerikos Legijono.

i Mirė Bepietaudamas 
ISu Dukterimis

Trečiadienis, liepos 7, 1937
1 ■ i ■ - - — ■ ■ . —

čuuse tarp darbininkų ir darb- Legijonieriai yra urmu mobi- kepures, ir panašius kitus žen- 
davių. lizuojami ir ginkluojami buti ar kad Legijono vardas

Atsisėdęs su dukterimis prie 
stalo pietums, 60 metų Julius 
Schaffer, nuo 4831 North 
Sawyer Avenue, staigiai mirė 
širdies liga.-

Rosflhndo 
Biz
Ligoninėje

ROSELAND?” Frank Bu
kauskas, 10831 South Michi- 
gan avenue, staigiai susirgo ir 
dabar guli šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Dr. M. T. Strikolis pa
darė pasekmingą operaciją. Li
gonis išbus ligoninėje apie sa
vaitę laiko. Jis randasi kam
baryje 217, kur draugai gali 
jį aplankyti.

F. Bukauskas yra Keistučio 
Kliubo narys ir Roselande už
laiko auksinių daiktų krautu
vę. (Sp)

rius f NAUJIENŲ "K
PIKNIKAS A

RUGPJŪČIO 8, 1937 
SUNSET 
darže

k, 1351,1 ir J ARCHER X AVENUE . S

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
Į -■ - - ...  r ■■                 -Į       ..„■■I—,     ■    
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ŠVENTES CHICAGOJĘ — švenčių p?oga, tūkstančiai chicagiečių išvažiavo už- 

miestin, bet kiti tūkstančiai pasiliko mies'e. Jie praleido šventes parkuose, miškų 
rezervuose ir ežero pakrantėse. Soldiers lauke, prie ežero, naktį įvyko puikių fe
jerverkų demonstracija.

PER DAUG SUŠLAPO — šitos merginos nuėjo sekmadienį maudytis į Fostcr 
avenue pakrantę, bet perdaug sušlapo, kai apie vidudienį jas ir tūkstančius kitų 
užklupo liūtis. Jos džiovina savo rubus ant tvoros, prie ežero kranto.

RETENYBĖ CHICAGOJĘ — Netaip seniai Chicagos vaikai dažnai išbėgdavo į 
gatvę šokinėti į taktą “katarinkos” — “hur ly-gurdy” muzikos. Dabar hurdy-gurdy- 
ninkai jau beveik išnykę. Paliko Chicagoj tik vienas, Sidney dėl Guidice, kuris važi
nėja su savo aparatu po Northšidę. yežime sėdi jo 76 metų žmona, Angclina.

PER ATLANTIKĄ — Anglijos imperinės linijos oro laivas “Caledonia”, kuris 
skrenda iš Anglijos New Yorkan, darydamas eksperimentinę kelionę, įsteigimui regu
liariu susisiekimo per vandenyną. Acme Photo

NAUJAS BALIONAS STRATOSFERAI — Dr. ir 
Mrs. Jean 'Piccard, Rochesteryjc, Minu., demonstruoja 
naujos rūšies stratosferinį balioną, kuriuo rengiasi kil
ti į padanges. Balionas susideda iš 80 4-ių pėdų dydžio 
balionukų, pripildytų vandeniliu. Acme Photo

REKORDAS — San Fransisco 
■ i . „ 

kdff, kuris nustatė naują šokimo 
5/8 colių.

šokėjas George Va- 
rekordą, 14 pėdų ir

SUĖMĖ — Albert Dyer, 
(balta kepurė), kryžkelių 
sargas Ingleside, Cal., ku
ris prisipažino nužudęs tris 
mažas mergaites. Paveiks
las trauktas griovy j, kur 
kultai buvo rasti.

Acme Photo

SAULĖS SPINDULIAI — 
Daktarai sako, kad saulė 
yra žmogaus didžiausias 
draugas, ir didžiausias prie
šas. šios dvi mergytės Gar- 
field Parke tą žino ir sle
piasi nuo spindulių už pa
tiesalo. ,

Šis vyras, saulės nebijo. 
Atsigulęs ant smėlio jis kai
tinasi, bet gerokai apdegęs 
vėliau.

Šaukiasi pagalbos. Jo pe
čius tepalais reikia gelbėti 
nuo pūslių ir perštėjimo.

PARĄ ORE— Norman B. 
Docr, chicagictis, kuris pa
kilęs iš Sky Harbor airpor- 
te išbuvo ore su savo mažy
čiu lėktuvu 24 valandas.

Acme Photo

CHICAGOS PARKUOS— 
Chicagos parkų irpaežerio 
maudynės oficialiai atsida
rė šio mėnesio pradžioje. 
Vįsos yra aprūpintos sar
gais, besimaudančių ap
saugai nuo prigėrimo. 
Maudynes lanko tūkstan
čiai žmonių. Yra įrengimų 
irt nardymui.

______________________ ______________________________________—-




