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Chinijoje siaučia
*mūšiai su japonais

........  .............. .... " ' ■■ "Ji

Trys mūšiai siaučia prie Peiping, į kur ja
ponai gabenasi didelę kariuomenę

TIK CHINIEČIŲ PASIDAVI- 
*■ MAS GALI SULAIKYTI 

KARĄ.,
TOKIO, liepos 13. — Pa- 

sklydusiomis žiniomis, Japorii- 
jos kabinetas nutarė karo prie
monėmis išspręsti • krizį šiau
rinėje Chinijoje, jei Chinijos 
valdžia nesutiks priimti visas 
Japonijos sąlygas. 

’*• » • ' ' j ’ '■ * •

“Mes darome pilniausius 
prisirupšimus galimiems įvy
kiams”, pasakė vienas kabine
to narys. ‘ .

Valdžia nutarė pradėti karų 
jau nuo trečiadienio nepasi
liaujant mūšiams Peiping apie- 
linkej.

Prieš tai užsienio reikalų 
ministęris Koki Hirota atsF 
šaukė į Japonijos fabrikantų, 
bankierių ir prekybininkų ka
ro tarybų, prašydamas parem
ti valdžios planus nugalėjimui 
chiniečių. |

Japonija gi‘ ^reikalaiija ^ iš
traukti- visus ~ ChmiioS 'karei- ' * > '* ' '■* ■* * ' '• • • V V
vius iš karo apielinkės, nebau
sti kaltus už ištikusius susirė
mimus kareivius, sustabdyti 
visokį veikimą prieš japonus 
ir remti f Japonijos kampaniją 
prieš komunizmų.

Bet manoma, kad Japonija 
nepradės karo iki bus išsem
tos diplomatinės priemonės 
sutaikymui kivirčių, arba bent 
iki Japonija neprisigabens dar 
daugiau kareivių ir nebus pil
nai prisiruošusi pradėti karų.
HULL RAGINA TAIKINTIS.

WASHINGTON, liepos 13.— 
Valstybes sekretorius Hull pa
sišaukė Japonijos ambasadorių 
Hirosi Saito ir Chinijos am
basados patarėjų .Teh Ing ir 
įspėjo, kad Jungt. Valstijos su 
dideliu susirupinimu žiuri į to
limųjų rytų padėtį, taipjau ra
gino Chinijų ir Japonijų tai
kintis ir išvengti karoF kuris 
butų pragaištingas abiems val
stybėms.

CHINIJA TIKISI KARO, 
NORS NORI TAIKOS.

NANKING, liepos 13.—Chi
nijos valdžios nariai atvirai 
pranašauja, kad Japonija pri
ves prie 
Chinijos, 
taikos ir 
valstybės 
vengimui

Betgi Chinijos valdžia nega
li pripažinti jokių sutarčių

tarp Japonijos ir provincijų 
valdžių, nes paliesti klausimai 
yra nacionali ir tegali būti iš
spręsti tik nacionalės vald
žios.

“Chinija nori išspręsti kri- 
zį taikiu budu, bet negali pri
imti Wanpinghsien neutraliza
cijos ir didesnio japonų įsiga
lėjimo šiaurinėje Chinijoje. 
Chinija non'ai priimtų įsiki
šimų trečios valstybes nepri- 
leidimui prie karo”.

TRYS MŪŠIAI PRIE 
. PEIPING.

PEIPING, liepos 13.—Smar
kus mušis siaučia tarp Chini- 
jos ir Japonijos kareivių tri
juose sektoruose prie Peiping.

Stiprios japonų jėgos puola 
į pietus nUo Peiping, kitos ko- 
lUmnos bando prisimušti prie 
Peiping-Hankovv j 
tilto, o treti' pulkai 
'blaškyti chiniečius į 
nuo Peiping. t

Japonai gabenasi 
vietų moderninius ginklus, ar
tileriją, tankus ir lėktuvus. 
Toliau nuo Peiping jie turi su
koncentravę 20,000 kareivių ka
riuomenę, 'kurią yiuolaitos di
dina. Bet su tiek kareivių dar 
nedrysta pradėti didelio karo, 
nes ir Chinija dabar yra ne 
ta, ką buvo keli metai atgal, 
kada japonai pirmą kartą įsi- 
briovė- į šiaurinę Chiniją.

Chinija irgi siunčianti dide
lę kariuomenę į dabartinių mū
šių apielinkę.

geležinkelio 
bando iš- 

į pietryčius

į įpūsiu

Astuoni žmonės pa
smerkti mirčiai 

Gruzijoj

ka ro dėl šiaurinės 
nors Chinija norėtų 

pageidautų trečios 
tarpininkavimo iš

karo pavojaus.

MASKVA, liepos 13. — At
ėję Tifliso laikraščiai praneša, 
kad liepos 9 d. Gruzijoj liko 
pasmerkti mirčiai Bydy M’Di- 
vani, buvęs Rusijos prekybos 
atašė Paryžiuje, taipjau septy
ni kiti žmonės. Juos pasmerk
ta mirčiai už terorizmų, išda
vystę ir sumoksiu.

Pasak laikraščių, jie visi 
prisipažinę prie kaltės — pa
dėję šnipinėti svetimų šalių fa- 
šistiniems rateliams, taipjau 
kenkę Gruzijos ekonomijai.

M’Divani sėdi kalėjime jau 
veik metus laiko.

ORHS

Kaltina Hearstą dėl 
nusukimo pajamų 

taksų

te

Chicagai ir apielinkei fėdb- 
ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Galbūt tarpais lietus su per* 
kunija; maža permaina tem* 
pėraturoje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 80°.

Saulė
8:25.

teka 5:26, leidžiasi
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Mušis su sukilėliais 
prie Madrido eina 

vis smarkyn

lt-”

Sukilėliai 
tegiškų 
mušti.

bandė atsiimti stra- 
miestų, bet tapo at-

Rusijos lakūnai artinasi 
prie Jungt. Valstijų

KUR DEŠIMTS PRITRENKe — Vilyčia parodo 
dalį medžio Diversey Beach Michigano ežero pa
krantėj, į kurį sekmadienį trenkė < perkūnas ir su
žeidė 10 žmonių. Keistos ir labai smarkios audros buvo 
užklpusios Chicago sekmadienį ir pirmadienį.

ii __________________ \___ y______________ '_____ :______________ •_____

MADRIDAS, liepos 13. X— 
PeF pastarąsias 24 valandas 
mušis valdžios laikomoj Bru
nete apielinkėj pasidarė žy
miai smarkesnis, bet valdžia 
neskelbia naujų paėjimų į prie
kį. .

Valdžios pranešimas sako, 
kad sukilėliai didelėmis jėgo
mis puolė ir bandė atsiimti 
Villanueva dėl 'Pardillo, bet ta
po atmušti su4 dideliais nuo
stoliais. Sukilėliai betgi stip
rina ten savo jėgas, atsigaben
dami daugiau kareivių. Taip
jau liko žymiai sustiprintos ir 
fašistų oro jėgos Madrido 
fronte.

Pačiame Madride dabar yra 
ramu ir sukilėliai nebedrysta 
jį bombarduoti nė iš 
lių, nė iš lėktuvų.

Tuo tarpu lojalistų 
veikia
drido apielinkėj padarė nema
žiau kaip 40 puolimų. Ištiko 
ir smarkių..susirėmimų su su
kilėlių lėktuvais, kuriuose su
kilėliai prarado 13 lėktuvų, 
kuomet lojalistai prarado tik

labai smarkiai

kanne

lėktuvai 
ir Ma-

Dabar skrenda per Kanadą ir šiandie bus 
Jungt. Valstijose. Galbūt skris į Chicago?

SEATTLE, Wash., liepos 13 yra paskirtas sekti jų skridi 
— Trys 'Rusijos lakūnai, kurie 
prieš porų dienų išskrido iš 
Maskvos ilgai be sustojimo ke
lionei į Jungt. Valstijas per 
šiaurinį polių, šiandie per Ka- 
nadų skrenda linkui Jungt. 
Valstijų sienų.

Į ku’r jie skris dar nėra aiš
kiai nustatyta 4r Rusijos at
stovai svarsto apie įsakymų 
lakūnams pasukti į Chicago, 
vieton 
co.

2:20 
laiku)

skristi

vai. po 
lakūnai

į San Francis-

150 my- 
St. John, 
šiaurinėj 

apie 400

Audros sutrukdė 
ieškojimą Ame- 

lia Earhart
.. . (> < ■ 'rt,:■ >

HONOLULU, liepos 13. — 
Lėktuvų laivas Lexington at
plaukė į Amelia. Earhart ieš
kojimo apielinkę ir tuojaus 
galėtų pasileisti jos ieškoti 62 
lėktuvai, bet juos 
latinės audros ir 
sys. Tie lėktuvai 
dugniai išieškoti
Pacifiko vandenyno 
esančių salų. Jei ir tada 
vyks jos ir navigatoriaus 
kapt. Fred Noonan surasti, jų 
ieškojimas bus nutrauktas.

Francija panaikino 
kontrolę Ispanijos

piet (Chicagos 
per radio pra

nešė, kad jie yra už 
lių į pietus nuo Fort 
Britų Kolumbijoj, 
Kanadoj, maždaug
mylių nuo Jungt. Valstijų sie
nos. Savo radio pranešime jie 
klausė Maskvos:

“Praneškite kur skristi, 
juriu, ar į rytus?”

Skrendant per šiaurinį 
galį jiems teko susidurti 
audromis ir miglomis, per
rias jie laimingai perskrido. 

A. Vartianin iš Amtorg, kuris

pa-

asi- 
su 

ku

sulaiko nuo- 
žemi 
mano 
didelį 

ir

debe- 
nuo- 

plotą 
jame 
nepa-

WASHINGTON, liėpos 13.— 
Kongreso taksų tyrinėjimo ko
mitetas iškėlė aikštėn, kad 
laikraščių leidėjas, William 
Randoplh Hearst, New Yorko 
bravarninkas ir besbolo mag
natas Jacob Ruppert,] Colum- 
bia Broadcasting System pre
zidentas * William S. Paley, 
taipjau General Motors vice
prezidentas C. F. Kettering vi
si naudojo visokias priemones 
nusukimui pajamų taksų.

Ex-gubernatorius 
gavo 5 metus 

kalėjimo
lie-INDIANAPOLIS, Ind 

pos 13. — Clarence J. Morley, 
buvęs Colorado gubernatorius, 
liko nuteistas 5 metams Lea- 
vėnworth kalėjiman už naudo
jimą pašto prigavingiems tiks
lams. •

Naciai nuteisė kale- 
ji man amerikieti
NURNBERG, Vokietijoj, lie

pos 13. — Gustav Gareis, pro- 
testonų kunigas, pirmiau gy
venęs Milwaukee ir patapęs 
Jungt. Valstijų piliečiu, liko 
nuteistas keturienis šu puse 
metų' kalėj iman už nemoraly- 
bę. Jo bylų atidžiai sekė gene
ralinis Jungt. Valstijų konsu
latas Berlyne.

■>' ■ ...................

PARYŽIUS, liepos 13. , 
Francija oficialiai suspendavo 
.internacionalinę neutraliteto 
kontrolę prię Francijos priei
nančios Išpusi jos sienos. Tai 
padaryta dėlto, kad Portugali
ja atsisakė atsteigti interna
cionalinę kontrolę savo Ispa
nijos sienos. y

Anglija dar bando lopyti 
neutralitetų.

LONDONAS, liepos 13. — 
Užsienio reikalų ministęris 
Eden šiandie pasisaukė pas 
save Vokietijos, Francijos, Ita
lijos ir Rusijos ambasadorius 
atskiriems pasitarimams dėl 
jo plano sulopyti internaciona
linę kontrolę Ispanijos sienų.

Jei tie ambasadoriai jo pla
ną priims, tai planas bus pa-* 
duotas svarstyti 27 valstybių 
neutraliteto komiteto plenu
mui;

Italija jau prigrūmojo teik
ti didesnę pagelbą sukilėliams, 
jei bus pastebėtas- didesnis 
ginklų gabenimas iš Francijos 
į Ispanija,..Francijąi atidarius 
Ispanijos sieną.

—r_—■.---------------

CLEVELAND, O., liepos 13. 
— Teisėjas Jonės nuteisė ka- 
lejiman tris vyrus ir dvi mo
teris iš Toledo, O., už suteiki
mų prieglaudos Alvin Karpis 
gengsteriams. Jie gavo nub 2 
metų iki 2 metų^ir 10 rnėn. 
kalėjimo. f

WHITE PLAINS, N. Y., lie- 
X — • z ■ I

pos 12. >— SprbgusU padanga 
(tąiras) vietoj užmušė garažo 
mechaniką Harvey Graves.
■’

/L ,
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Kadangi sukilėliai atsigabe
no daugiau lėktuvų į Madrido 
,frontą. ir tuo .susilpnino. San- 

tų lakūnai pradėjo smarkiai 
atakuoti sukilėlių pozicijas. 
Pasinaudodami lėktuvų pagel- 
ba, sukilėlių 
atakuoti ir 
kais.

Lojalistąi
atakas Zaragoza-Teruel fronte, 
-į rytus nuo Madrido. Ten 
jalistai paėjo toli į priekį 
pasiekė Alfajapin, tik už 
mylių nuo Zaragoza.

mą sako, kad jų skridimo kry
ptis (Chicago, ar San Fran- 
cisco) daugiausia priklausys 
nuo oro sųlygų, kokios jos bus 
jų tolimesniame kelyje.

Dideliu monoplanu garsus 
lakūnas Michailu. Gromov, jo 
pavaduotojas Andrei Jumošev 
ir navigatorius Sergei Danilin 
išskrido iš \ Maskvos 7:22 vai. 
vakare sekmadieny (Chicagos 
laiku) ir skrido į šiaurinį ašir 
galį tuo pačiu keliu, kuriuo - 
pereita mėnesį skrido į San 
Francisco kiti trys Rusijos la
kūnai, kurie betgi dėlei stokos 
gasolino negalėjo pasiekti sa-k 
vo tikslo ir buvo priversti lei
stis Vancouver, Wash.

Dabartiniu skridimu siekia- 
mųsi nustatyti ilgo skridimo 
rekordų ir taipjau įrodyti ga
limybę oro susisiekimo tarp 
Jungt. Valstijų ir Rusijos per 
šiaurinį ašigalį. Tito tikslu prie 
šiaurinio ašigalio yra apsigy
venusi Rusijos ekspedicija, ku
ri per visus metus tirs oro kei
timąsi šiauriniame ašygalyje.

^įiandėr frčfitą, tai ten > lojalis1
LIETUVOS ŽINIOS
Giedraičiai Anga

CIO. organizuos vai 
stijų ir miestų dar 

bininkus
pozicijas 
asturai

pradėjo 
su bas-

taipjau pradėjo

lo- 
ir

Nepriėmė Belgijos 
kabineto rezigna

cijos
13. —

Zeeland
BRIUSELIS, liepos 

Premjeras Paul Van 
šiandie padavė karaliui Leo
poldui Belgijos kabineto rezig
nacijų, bet karaliui rezignaci
jų atsisakė priimti.

Tečiaus karalius priėmė re
zignaciją teisingumo ministe- 
rio De la Veley.

: 4.
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3 užmušti bėgant 
iš kalėjimo

MEXIC0 CITY, liepos 13.— 
Trys kaliniai liko užmušti ir 
devyni1 sužeisti vietos kalėji
me, kada bandantieji pabėgti 
iš kalėjimo kaliniai susirėmė 
su federaliniąis kareiviais.

> , . -- --- : „....C... 4,
CARSON CITY, Ncv., liepos 

13. —- Chris Hansen, 57 m., 
federalinis narkptjky . agentas, 
kuris per virš 20 metų gaude 
narkotų vartotojus ir pardavė
jus, dabar pats tapų sugautas 
pardavinėjant narkbtus. Jam 
gręsia kalėj imas nuo
metų iki gyvos galvos

* ................... ..:. ti

NIPAWIN, Sask., ; liepos 13. 
— Trys žmones liko užmušti 
lėktuvui sudužus nusileidžiant.

Potvyniai Illinois 
y valstijoj

PEORIA, III.,’liepos 13. — 
Smarkus 7 colių lietus užlie
jo visas kiek žemesnes vietas 
palei Illinois upę. Bluff City 
keli namai liko nunešti, o gat- 
vėse vanduo siekia iki 6 pė
dų -gilumo. Daug gyvulių pri
gėrė. Keliai visur irgi užlie- 
ji- '

GIEDRAIČIAI. — Giedrai
čiai per paskutiniuosius penke
rius metus gražiai susitvarkė 
ir virto tikrai moderniii pa
frontės miestuku. Anksčiau 
buvusios purvinos miestelio 
gatvės dabar yra išgrįstos. Be 
to, išvesti jaukus betono šali
gatviai. Beveik visi miestelio 
namai yra atremontuoti ir pa
statyta nemaža naujų gražių 
pastatų, iš kurių pažymėtini: 
pradž. mokyklos, pienines, 
valse, savivaldybės ir Gordono 
dviejų ai/kštų mūriniai rūmai.

Bene puikiausia Giedraičiuo
se Širvintų g-vė: ji nuo pat 
pradžios iki bažnyčios tiesiog 
blizgėto blizga. Labiausia jų 
puošia progimnazijos darželis. 
Giedraitiškiai turi ir ramių po
ilsio vietų, tai miestelio sodų, 
kuriame žydi daug įvairių gė
lių ir išvestos puikios liepų 
alėjos. Tame sodelyje stovi ir 
garsus dail. Jaroševičiaus kon
strukcijos žuvusiems kariams 
paminklas. Be to, Giedraičių 
apylinkėje yra ir daugiau gra
žių ir įdomių vietų.

WASHINGTON, liepos 13.— 
John L. Lewis paskelbė, kad 
nauja CIO. valstijų ir miestų 
darbininkų unija tuojaus pra
dės organizuoti 12,000 valsti
jų, kaunčių ir miestų darbi
ninkų, kaip kad dabar yra or
ganizuojami federalinės vald
žios darbininkai.

Į naujųjų unijų nebus pri
imami policistai, ugniagesiai ir 
mokytojai. Unijos nariams už
drausta streikuoti ir pikietuo- 
ti.

NEW YORK, liepos 13. — 
Numatoma, kad Joe Louis ir 
Max Schmeling, ' kuris kartų 
jau nugalėjo negr^ • kumštinin
kų, kufnštynės usž pasaulinį 
čempionatų įvyks Chicagoje 
rūgs. 22 ar 23 d.

RAIFORD, Fla., liepos 12. 
— Elektros kėdėj liko nužu
dytas Marcus C. Powell, kuris 
nužudė savo žmonų ir jos mo
tinų.

vienų

lėktuvui sudužus nusileidžiant
i> ■ ■ "j." '■ 't
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; PARYŽIUS, liepos 13. — 
Francijos ambasadorius Ispa- 
pijoje Jean Herberte, kuris 
yra išsikėlęs į Hendaye, Fran
ci jų, neužilgo bus pašalintas iš 
Vietos ir jo vieton bus pasta
tyta kitas asmuo. Naujasis 
ambasadorius apsigyvens Va- 
lencijoj.

.; ' / _ i I
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RYMAS, liepos 12. — Dėlei 
stokos popieros, fašistai už
draudė leisti Italijoje didesnius 
negu 6 puslapių laikraščius.

■ .
■

KLIERIKAI GALI ATOSTO
GAUTI TIK KLEBONIJOSE.

KAUNAS. — Anksčiau klie
rikai atostogaudavo pas savo 
tėvus, gimines ar globėjus, bet 
dabar jiems uždrausta pas tė
vus ar globėjus 
Mat, pasitaikų, 
beatostogaudami rengiu gim
nazistes ar kursantes, pradedu 
flirtuot ir šiaip su merginomis 
ir tuo silpniną pašaukimą bir- 
ti kunigu. Dėlto dabar yra į- 
pareigoti parapijų klebonai sa
vo parapijų klierikus atostogų 
priimti į kleboniją. Neturtin- 
gesnieji klebonai tokia tvarka 
ne labai - patenkinti, nes dėl 
klierikų atostogų turį naujų 
išlaidų.

atostogauti, 
kad klierikai

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ 
8US UŽDARYTA

t

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.



NAUJIENOS, Chicago, III.

THE W0RLD AT 
AGLANCE 

by Dr, p. (3, P^tera
' r"7": p *

The EaFhąrf Flight ( . f
Making Cupid Wait
Fighting Crime with Common 

Sense
The Earhąrt Flight

WĮth U/ S. pjanes and ves- 
sels already on the “lašt hope” 
hunt for Ameba Earhart and 
Fred Noonan, everybody trusts 
that both of those intrepid 
flyers will yet be saved. Štili, 
it should prove helpfuj to look 
for a moment at the leg of 
the EarbartrNoonan flight from 
New Guinea to Howland Island, 

' a distance of about 2500 miles.
That lap of the flight, as 

many view it, could not have 
yielded anything of Vąlue to 
ayiation, either about the ėn- 
durance of thė “floating labot- 
atory” plane or of the two 
flyers. For a, plane, likę an 
automobile, mušt stop when 
it runs out of gasoline, a fact 
known to even a hick farmer 
driving a Model T Lizzie.

Again, in the vast watery 
desert of the South Pacific, 
Howland island is likę a fly- 
speck' on the ceiling of a big 
room. Hence, no maįter how 
tensely the aviators focused 
their sight to look for that 
speck, all the odds were against 
their finding it. If bad weather 
lessened visibility, Amelia’s 
and Noonan’s chance of sight- 
ing that island speck was 
aboirt as great as that ’of a 
person in a dense fog recogniz- 
ing a n object a few rods 
away.

Whilę luck ^flew vvith Lind- 
bergh from New York to Pa
ris on his leap to fame, the 
Grim Reaper was the third 
occupant of J the plane that 
hurled beloved Will Rogers Tto. 
his death in the .wilds ot 
Alaska. Likewise, death rodė 
the wings of Amelia’s plane 
when it took off from New 
Guinea.

Uncle Sam is spepding about 
$250,000 daily to hunt for 
Amelia and Noonan on what 
Congressman Scott of Califor- 
nia calls their “publicity 
stunt.” Yet, Uncle Sam says 
that he is so pinched for money 
that he mušt lay off hundreds 
and even thousands of WPA Z 
workers — mušt take from 
them and their families the 
paltry $55 a month that put 
bread into their mouth, that 
keep some self-respect in. their 
hearts., If Congressman Scott 
is right, why should our Uncle 
be so generous with “publicity 
stunt’’ flyers and so stingy 
with thoi/sands of his. sons 
and daųghters whose nights 
are made hideous by the howj 
of the wolf of vvant?

Should not sensible Ameri- 
cans say, “Listen, Uncle, you’re 
too old to fall so hard for that 
falše chivalry stuff? What 
about a little sound statesman- 
ship to the thousands who 
seek only a chance to earn 
their daily bread with honesty 
and self-respect?

Making Cupid Wait.
Cupid, evcr a restless, tem

peramentai chap, resents the 
hindrance imposed upon his 
wantonness by the Illinois 
marriage law which reąųires 
a medical examination and ai- * 
so a notięe of three days by 
the couple that they intend to 
wed. So, rendered impatient 
by the bite of the love bug, 
Illinois couples are booming 
business in Crown Point, In- 
diana’s notorious Greta Green, 
and likevvise in such border 
cities as St. Louis, MissouTi, 
and Davenport and Dės Moines, 
Iowa.

Both** provisions of the Illi
nois law — reųuiring a me-

“—r
dieni exąinination to show 
freedom from venereal disease 
and also three days ųotifica- 
tidn of .iptentiųn to wed —- 
are sejĮsible ąnd for the good 
of sociėty. Since the įee for 
examination in Chicago is 
only fiyfl dollars, juost couples 
wiŪ find that sum no bar to 
marriage. Ihdeed, thė journey 
to cities likę St. Louis, Da- 
vepport,. or Dės Moines mušt 
cost esseptiąlly as much as 
the fee for examinątion.

Then, if the coiiple look upon 
marriage with even a fair mea-

_ y
tl'.'M’"1 .....

he ręalUes that to eure criipe 
in a demoėraey the masses of 
the population mušt khow įhe 
chief cayses of that sočiai di
sease. Here are a few import
ant findings of ■ the comnvs- 
sion:

Despite popular t belief, the 
percentage of foreign-born cri
minals in this country is yery 
low. An army of criminals to- 
taling 0,500,000 and including 
700,Qdb boys and girls of less 
than voting age, commits 1,- 
500,000 major crimes a year, 
at a minimum 

sųre of common horse sense, 000,000,000 to 
they mušt realize that' such' 
a prescribed examination is a 
Godsend. 
could be so terrible to newly- 
weds as for them to leąrn 
that one was afflicted with a 
venereal disease, whįch lurked 
Ūke a ppisoųous vįper wait- 
ing to Strike his deadly bloyv.

Npr should any coųple ma
tare epęifgh to Jive in the 
house, of matrimony . be un- 
Yyilling to give three days no- 
tice of their intention to wed. 
If they fear that their love 
will be killed by a 72-hour 
wait, then their Joye is certain- 
ly too fragile to withstand the 
storms and bad weather which 
beset every voyage upon thė 
vvąters of wedloęk.

Since Wisconsin, our Pro
gressive neighbor to the north, 
has for year s reųuired f i ve 
days notification, Iowa and In
diana might take a leaf from 
the book of the newer 
ation and impose :a 
wait upon those struck 
pid’s darts. For 
thoughtful delay on 
hold of matrimbny 
prevent the later 
and ųuarreling that 
mated cpuples into the dįvorce 
court. ' ''

cost of $15,-
American eiti-

.. ... .
overcrowding form a very im- 
^ųrtant -eauše of criihe. When 
Pr. Šheldop Glųeck of th® 
Haryard Ląw Sčhool studied 
743 juvėnile criminals hė 
found that, pf the tpjįil, 97 
carhe from “wholešome,’ hohies, 
184 from °faįr” homes, and 
462 from f‘unwholesome” 
homes. Broken homes likewise 
prodUce many delinųuents. 
While 25% of all the children 
in this couhtry live in homes 
broken by death, divorce, oit 
separation, 40 to 70 per cent 
of our criminals come from

... i .i ........ »t... ' 

such homes, according to Shid- 
lor. Calvert, noted criminolo- 
gist, writes, “The first line 
of dęfense ągainst crime is re- 
ligion, education and moral 
trąimng’. When that fails, So- 
ciety next relies zupon a well 
organised police system.”

With our army of criminals 
totaling three-and-one-half mil- 
lion, and costing this country 
yearly a t least fifteen billion 
dollars, we Americans mušt 
fight crime with the effective 
weapon of knowledge and com
mon sense, To do this, we

For few trągedies

, zens.
Poverty and its companįon

ATIDARYMAS 
NAUJOS BUDRIKO 
KRAUTUVĖS! 

3409-11 S. HALSTED ST.
Vėliausios mados ir styliaus 
rakandai už prienamas kainas 
Kiekvienas pirkėjas apiaikys

GRAŽIĄ DOVONĄ!

g Pranešimas 
Pinigų TaupytojamsII * 1 v® .

SIMANO DAUKANTO FEDERĄL SAVINOS AND LOAN ASSO-
CIATION OF CHię^GO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsuota mokėti .....
dividendą ant visu taupymo skyrių. Dividendas 
išmokamas LIEPOS, PIRMĄ DIENĄ. /fjF

/ Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur inde- 
liai apdrausti iki < $5,000.00
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, 
p. C. 

duodam Paskolas ant pirmų morgičiv \
Chicagoje ir apieljnkėse, lengvais išmokėjimais dė| nupirkimo, pa

taikymo ir statymo nauju namų. 
Dėl informącijų kreipkitės į

■ •. ' . . • • ‘ 1 > • . z

■iFEDERALŠAViNGS
&AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
civiliz- 
similar 
by Cu- 

littlea
the thres-
v^ill often 
bickering 
toss mis-

Common

common 
in hand-

in fighting 
of crime. 

, since the disease of 
i s much more complex,

all the

attącks 
system,

Fighting Crime with 
v1 • Sense,

. : If knbwledge and 
sense are important
ling a physical diseąse likę 
typhoid fever, they are even 
more important 
the sočiai disease 
Indeed 
crimk
and its eure much harder to 
effect, the need here for know- 
ledge and common sense 
rather thąn hot emotions and 
blazing passions is 
greater,

Arotfsed by various 
on the statė parole
Governor Uorner in February, 
1936, appointed a Commissiou 
for the Study of Prisoii Pro- 
blems. After extensive study, 
that commission, composed of 
persons well fitted to do the 
work called for, has turned 
in its report. Bishop Joseph 
A. Schlarman, , chairman of 
the commission, is giving the 
essence of that report in the 
Chicago paily Times, because

2202 WEST CERMAK ROAD
Telcphone CANAL 8887 _________BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

SENIAUSIA IR DIDŽIAU ŠIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Visi 1938 mados ra'dios iš
krauti ant1 parodyt Iphilco, 
Zenith, RCA Vietoj Odn^raf 
Electric, Grunow ir Radionas

$50.00 nuolaidos už jūsų 
seną radio

Naujos 1938 m. skalbyklos, 
Norge, Apex, Thor, Maytag, 
General Electric įr Crosley. 
Kainos po $39.50 ir aukščiau. 
Elektrikinčs Ledaunes. Kai
nos sumažintos po $69.50 ir 
$99.50 lengvais išmokėjimais

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED 

3117-21 S, HALSTED ST. 
Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedalioj 
WCFL — 970 ‘K. nuo 7:80 iki 
3 vąkąre.
Pųnedėliais ir Pėtnyčiomis , W. 
A. A. F. 920 K. kąip 5:00 vAl. 
vakare.
Kętvergais WHFC—1420 Ę., kaip 
7 valandą. ‘

7—.............................................. ■>■■■^■■1^1111 I ii m r I Uju I

NAUDOKITE Įįgff M
VAISTUS, kuriuos Iv I

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS. ’

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois,

NOT 
INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTOJFHUS V

' ' ■>' patarnavimas “ ’ - '; ’ -N
DI^NĄ IR NAKTĮ X

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V
s 4605’07 So. Herniitage Avė. S

4447 South J Fairfield Avenue X
Telį LAFAYETTE 0727 X

T 7^— 1 _ * koplyčios visose V
CSLl Chicagos dalyse M

Klausykite ijiusų Lietuyškų radio prųgrąmų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

■ .1,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, , 
Cicero

Lietuvių I 
Laidotuvių Į 
Direktorių • ’ 
Asociacijos

A-

■ ■ i

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dienų 
B ir Naktį
K
V TURIME
F KOPLYČIAS
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

#S. P. MAŽEIKA Yards 1139 •
3319 Lituanica 'Avenue Pilone Yards 1138

J, LIULEVICIŪS
4348 So. California Ąvenue Phone Lafayette 3572

1 A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

I: J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wėst 46th Street Phone Boulevard 5566

V s. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703
-------------------- :------------------------ ;--------------------------------- i................... ........ .......... ................................................. ..

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOŽtli Str<;et . Tel. Pullmąn 1270

JUOZAPAS ĘUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

should first strive to under- 
stand the many factors that 
cause crime and also help eure 
it.

One of the best ways to be- 
gin our understanding of the 
complex problem of crime is 
to reąd the report of Gover
nor Horner’s Commission on 
Prison Problems. For only 
through knowledge and under
standing can we sol ve the 
problėn? of crime, a serious 
threat to our demoeratie so- 
ciety. 

..............MII—U*. III ■■■II I ■III. I UI.. ..........
Victor Bagdonas

2 Ofisai
Parkraustom forrpėius, pianus ir 

visokius rakandus bei Storus 
arti ar toli.

3406 SOUTĘ 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

Trečiadienis, liepos 14, 1937
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Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ,JR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: < 

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

8939 SOUTH CLĄREMONT AVĖ.
Valandos—10 M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

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

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

"■ ĮiH    W '"i*1’i"11"' ................ . B"1"' 1   • .Flp1 į11—1*1

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

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

TęL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswidc 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus Insurance 
INFORMACIJOS DYKAI.

CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 EdbrooUe Avė., Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Storokus
Mrs. Anelia K* Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari*- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

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; Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedeliOj pagal susitarimų

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
. —-į---------;—■-------------------------- -------------

JOSEPH J. GRISH
1 LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
1 ' .... r...... .

_____ Kiti_ _ Eietuviaj^ Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

~a.TslakK~'
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Parlę 3395

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
. Tel. Yards 1829 .

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756’West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray u; kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugij^oa Nariai. '

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Dfiso valandas nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
* 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ph’one CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Ręz. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR, JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Vająndos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMA#
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezi4encija 1688 So. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.
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DARBO ŽINIOS
Šnipai Plieno 
Streike

orga- 
prane-

Patikima darbininkų 
nizacija Washingtone 
ša, kad skaičius šnipų, kurį 
plieno bendrovės naudojo ir 
tebenaudoja dabartiniame plie
no streike “yra tiesiog fantas
tiškas“. %

šimtn's šnipų savo narių tar
pe ,ir tarp organizatorių C.I.O. 
jau surado, bet šimtai jų te- 
begriaunai darbininkų pastan
gas suorganizuoti plieno pra
monę.

Washingtono žinios sako, 
kad šnipai tarnavo pikietinin- 
kų eilėse; “operavo“ ' 
“štabus“ prie streikuojančių 
.dirbtuvių; siūlėsi į organizato
rius ir į C.I.O. liudininkus ty
rinėjimuose, kuriuos veda fe
deralės valdžios darbo taryba 
ir senato Civil Liberties komi
sija.

jų senatorius ir atstovus. Roo- 
seveltas nenori jų dar daugiau 
erzinti, tol kol nepraeis kova 
už Aukščiausio teismo refor
mas; 3. Administracija nedrį
sta atvirai gelbėti plieno . strei
kieriams, kad nenustoti ūki
ninkų. ir “vidurinės“ kliasos 
balsų. Tos abi grupės balsuo
tojų, ypatingai ūkininkai, yra 

( priešingi C.I.O.y

Jei Plieno 
Bendroves 
Laimės...

santykių

W:i

£ONTRACT0RS!

HOMS OWNERS!

nių jį sulaužyti. Ji pirmiausiai Gyvas žodis, perduodamas iš 
užčiaupė streikieriams “burną“, lupų -į lupas, greitumu negali 
Jiems nebuvo vietos laikraš- konkuruoti su radio ir laik- 
Čiuose', jie negalėjo naudoti ra- raščiais, kurįups kontroliuoja 
dio, netgi negalėjo ramiai atlai- Bethtehem bendrovė. Ji be per
karti susirinkimo. .Abudu John- i traukos kala darbininkams į 
stovvno‘laikraščius, “Democrat“ j galvą ir juos demoralizuoja 
ir “Tribūne“ bendrovė turi sa- tvirtinimais, kad streikas jau 
vo pusėje, ir jie taip rašo kaip pralaiipętas, kad didžii?ma dar-

komanduoja. Tų bininkų einą atgal į darbą, kad 
žodžiais streikas *--* —-*-- —

o streikieriai 
foreneriai“.

Jie melais maitina savo skai
tytojus. Pasipirkę New Yorko 
laikraštį, Johnstowniečiai daug 
jaugiau sužino apie tai, kodėl 
streikas kilo ir kaip jis eina, 
negu iš savo vietinės spaudos.

Johnstowne yra vienas ban
kas, United States National 
Bank. Bethlehem plieno ben
drovė yra jo stambiausias kli
entas. Gavę suprasti iš ben
drovės viršininkų, kad Bethle
hem -sąskaitų neteks, jei ne
darys taip kaip bendrovė dik
tuoja, to banko galvos irgi iš
ėjo prieš streikierius. Jo pre
zidentas ėmė organizuoti “vi- 
gilantes“ ir visiems biznieriams 
išsiuntinėjo pranešimą, kad vi
sas biznis streiko metu bus 
vedamas “cash“ pamatais.

Netekę kredito, biznieriai 
pareikalavo “cash“ ir iš savo 
pirkėjų, kurie didžiumoje yra. 
plieno darbininkai. “Knygi^ 
tės“ dingo. Streikuojančio plie
no darbininko žmona, per ke
lias savaites nemačiusi “pei- 
dės“ be pinigų nedaug ką te
galėjo padaryti.

Streikierius, negaudamas ti
krų žinių apie streiko eigą, 
turėjo misti visokiais gandais.

bendrovė
laikraščių
yra revoliucija, 
komunistai ir ‘

streikieriai lai geriau paskuba 
grįžti į darbą, pirm 'negu bus 
per vėlu, etc.

Bendrovės mušeikos terori- 
» - 
zuoja pikietininkus ir streikie- 
rių šeimynas. Baugina ne vien 
streikierius, bet . ir visus 1 biz
nierius. Ji' tvirtina, kad liejy
kla bus iškraustyta iš Johns- 
towno, jei streikas bus laimė
tas. O “gelbėdami savo kai
lius“ ir biznieriai prisideda 
prie streiko laužytojų. Jeigu 
bendrovė iškraustys liejyklą, 
tai knrgi jie pafeidės su savo 
bizniais?

Trnrrifmffi

Mes turim iš- 
sikelt iš šios 

vietos
VALYTI JŪSŲ SIENAS IR VUDVORKĄ—SU

PILSEN
KWIK KLEAN

.J.

Z!' PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA.
PAS JŪSŲ MALEVOS AR 

GELEŽIES DYLERĮ.

' r t gi • .‘I ’ j « * '

2,000,000 fBET B 
fe OF FINEST LUMBER 1 
O pi,mR9i»,.i,i;Asr«OoARD, 
i' ROOFING, OOORS » RLUMBING
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Federalės darbo 
i nariai yra 

Washingtone privatiškas nuo
mones, kad jei plieno bendro
vės laimėtų dabartinį plieno 
streiką, tai nei vienas darbda- 
vis Amerikoje nekreips jokios 
domės į VVagnerio darbo san
tykių aktą. Tas aktas verčia 
darbdavius derėtis su darbi
ninkais, pripažinti uniją ir 
netrukdyti darbininkų organi
zavimą į unijas.

c.i.o. tarybos I ytt i •
r ;

Federalių Tarnau 
tojų Unija

neseniai paskelbė, kad 
organizuoti 
tarnautojus 

United

federal ės' Kaip Laužomas
į indus- j Streikas

Federal

paskirtas
val-

pradeda 
valdžios 
trinę Uniją, 
Workers of America.

Organizayimo vadu
Jacob Baker, buvęs WPA vice- 
administratorius. Federaliai 
darbininkai į “Federalių dar
bininkų uniją“ prielankiai žiu
ri ir spėja, kad, susiorganiza
vę, jie taip pat galės sutvar
kyti valdžios biurus ir išvysty
ti aukštos rųšies valdininkus, 
kaip padarė ir Anglijos vald
žios darbininkai, susiorganiza
vę į profesinę organizaciją. 
Anglijos valdininkai skaitomi 
geriausiais pasaulyj”.

Allen Grobin, federalės
I džios įstaigos, Resettlement 
Administration darbo reikalu v 
žinovas, per kelias dienas lan
kėsi Johnstown, Pennsylvani- 
joje, kur vyksta streikas Beth- 
lehem plieno Cambria 
vėj. Jis piešia štai kokį 
s to vaizdą.

Johnstown turi apie
gyventojų, kurių du didžiausi 

šaltiniai yra plieno 
ir anglių kasyklos.

Kreipkit dėmesį j ši MILŽINIŠKĄ 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 pastebekit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!

2% NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠ1T ŠĮ SKELBIMĄ
7 Į KIEMĄ.

Puikiausios, visai naujos
' 2X4’S

No. 2 rūšy ir geresnėj, švarusl, tie
sus stakas visų ilgiu. Geltonoji 
pušis: Puikus pirkinys!

2% lin. Pėda 
REGULIARĖ $«į>*J 

$49.00 
VERTĖ

Už1 1,000 Lentų Pėdu *

Tongued and Groved 
1x6 LENTOS

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

100 Redą $2.7Q
Keguliarė dS* 4’Jb
$42.00 Verte 4^ «

Už 1.000 Lentų Pėdų

dirbin
to mie-

70,000

Federale Valdžia 
Ir C.I.O. .

plieno 
pusė-

aiški-

Komentuodamas apie plieno 
streiką, prezidentas Roosevel- 
tas neseniai padare jau pagar
sėjusį pareiškimą: “Maras ant 
jūsų abiejų namų“.

Prezidentas prie tų žodžių 
nepridūrė jokių paaiškinimų, 
bet didžiuma daro išvadą, kad 
jis išreiškė savo nepasitenki
nimą smarkuoliais ir 
magnatų ir darbininkų 
je.

Washingtono žinovai
na, kad prezidentas Roosevel- 
tas ir federale valdžia neišdrį
sta išeiti atvirai už streikie- 
rius dėl kelių priežaščių: 1. ad
ministracija yra prielanki dar
bininkams, bet ji nėra darbi
ninkų valdžia ir kritiškame 
momente “plaunasi rankas“; 
2. Prezidento prielankumas 
C.I.O. ir Lewis’ui praeityje, 
atsuko prieš jį pietinių valsti-

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long* Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS , $7.15

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

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKORIŪ 

DARBUS

įplaukų 
dirbtuvė
Liejykla lošia didesnę 
nominiame gyvenime, 
syklos.

Kai kilo streikas,
drovė tuojau griebėsi prienio-

negu ka-

tai ben-

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO. STATYBOS MATE

RIOLO CHICAGOJ 
2,060,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$f0 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kinės ir plumįingo reikmenės.

Harvey Wrecking
Company *

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel SEELEY 6761

BŪDAMI MUSŲ SPULKpS NARIAIS
Už praeitų metų indėlius Jgj
MUSŲ NARIAI GAVO.............................. 7C

Dėl informacijų >■ <
/I ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite
< GANAI. 8500 ■ *

LITHUAN>AN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOČIATION

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

1,000 DURŲ
5xX panel eglės 

<’,urys— Geriausios.
kokias pinigai per
ka. — Pirkit daug- 
dabar.—Reikia iš
sikraustyti ifi vie
tos. Tikras barge- 
nas.

Reguliarė
$4.50 vertė

2,000 Rolių Pirmos Rųšies 
R O O F I N G

Absoliučiai Pirmos Kokvhės
90-sv. rolė. Reguliarė 

vertė $2.35
Musų kaina tik $1.60
75-sv. rolė. Reg. ver

tė $2.15.
Musų kaina tik $1.50 
35-sv. rolė. Reg.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 
Barrett’s 14 ir 15 sv.
Roofjng 'Felt.. $2.35 vertės $1.50

PLYW00D — Visų Mierų Arkušos 
*4 Colio, Three Ply Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti 
4x6 Pėdų Miera 
4x7 Pėdų Miera 
4x8 Pėdų Miera

Niekuomet Nesiūlyta šia
Kaina Pirmiau

Kvad.
v Pėda

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
Apsaugojimui jūsų sveikatos reikalaukite ŠVIEŽIU cigaretų

Sau,. "4 ' .,.įįž:

f A
h

■t,.,- ■■■

■

Nįsy*:':’:":*.'

SiiSiKf

Jiedu ABU Jaučiasi Smagiai.. • Jaunoji panelė Mary Perry iš Cleve- 
lando—Senas p. W. C. Perry iš Indianapolis—anūkė ir tėvukas. Abu sako: “Yra sma
gu jaustis smagiai! O. G’s lengvesni gerklei ir nervams!’’>

JUS NEGALIT NUSIPIRKT NUVESHSUI lll.ll GOI.II
M>»įU'oCeU«v'u\"C 

> %t®18

III AL VISTIEK pat butų rūkant pluoštą 
U šieno!” Senukas sumurmėdavo, kada tik 

aš užsidegdavau cigaretą.

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

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

REGULIARĖ
$50 Lentų
Vertė Pėd ų

CRATING LUMBER
Brand New No. 2 Grade 

Reguliariai $38.00 vertės < 
Už 1000 Pėdų .................. I

TVOROS IR VARTAI
Geriausias nau 
jas Ameriko;

I Plieno ir D ra
'tų Aptvėrimas 
ki 6c vertės

Lin.
ctj Pėda

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji

$6 Vertės $ .75
U « rdlrvr i on o a ___  . W

VONIOS
Vertės iki g> KIEKVIENA

$18.00. _________
Geriausias Stogo C.oating 50c ver 
tės po 37c. galionui 5 gal. ke 
anose.____  . ___________
Geriausi nauji cviekai, 
100 svarų bačkelė .............. $3.1
Nauji 7-pėdu Cedar stulpai 

..... .... ............ 10c viena»
Vidaus ir oro pusės rnaleva - 

visų spalvų — $2.25 vertės 
. >........... $1.25 galioną.

Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė
rimas ir Decking. Pirkit savo 

ka i nomis._______________
Naujos Cement-Filled Steel Co- 

lumns. Iki 10 pėdų $3.25 vien.

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat

TELEFONAS CANAL 05«9 
Apskaičiavimai dykai—kainos že. 

mos. Darbas garantuotas.
. i ■ ...................-r

Bet jis sustojo naravytis sulig . ta minute 
kaip jis pamėgino vieną iš mano Old Golds. 
“Aš turiu prisipažinti/’ jis išsireiškė, “kad 
L’ttfs cigaretas yra šviežus ir skanus kaip uogos 
ir grietinė! Yra faktas... Jįs man patinka!"

Taip ir jus! . . . Old Golds yra skanus to
dėl, kad prizinio derliaus tabakų, jų sudėtinu-

mas, duoda šiem cigaretam patraukiantį dvi- 
gubą-švelnumą, visas jų skonis savotiškas! Ir 
Old Golds yra šviežus todėl jog kiekvienas 
trupinis jų turtingo skonio ir kvapas yra? ap
saugotas ųuo sausumo, dulkių ir drėgnumo, su 
išskiriamai dubeltu, Cel ophane pakeliu. Ap
saugoti EKSTRA užvalkalu cjrėkimo apsau
gos Cellophane, du užvalkalai vietęje vieno... 
Old Golds pasilieka priimniai ir sveikai Šviežus 
nepaisant labiausia džiovinančio liepos oro.

P. LORILLARD COMPANY, Ine.
(Established 1760) -

lMa^n.%eXwXne’

p. VM™** Co*'

......

COPV^.

TAI T AŠ E K S T R A UŽVALKALAS! 
Kiekvienas pakelis Dvlįub r.i-švelnių Old 
Golds yra įvilktas i DU užvalkalus — 
dvilinko Cellophane. Tas EKSTRA už
valkalas palaiko Old Golds" geriausiose 
sąlygose ,bei klimate. Jus negalite nusi
pirkt nuvėsusi Old Gold.

iiifcy

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

$37.50
Vertė

ilgių. Visas sveikas

rų- 
sta-( 
me

.50 Už 1,000
- Lentų

___ _ Pėdų
GERIAUSIOS NAUJOS 

SCREEN D(/ORS
VISŲ MIERŲ $1 98 v’enos

4

Geriausios Naujų kombinacijų 
DURYS Viso didžio $4.35 
$7.00 vertės už vienas

Naujos ..L BOARDS
Visų mierų arkų 
šuose iki 4x12 pėd 
Auk ščiausios ko
kybės, ‘ 4c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina

Kvad.
Pėda

.NSbLlAVIMO LENTA 
Jūsų atikui, garažui ir užpakali- 

gonkui.
4c Vertės

I'/j Kvad.
C Pėda

niam
Regu Karės 

Nepraleiskit
Šio Pirkinio
Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 

Visų Mierų už mažiau kaip V> 
kainos

1.000 ryšulių —Lath
Ryšuliui ........................   12c

Lumber Trajlers Geriausiam Sto- 
w ........   ... 825.00 vienas

Vartotos Durys  .....  Vienos 25c
Vartoti Sash ............ vienas 15c

Wash Basins .......... vienas $1.00
Didelis Piu'klas Miškui piaustvti su Waukesha Motoru,* Pilnai Įreh- 

. glas; $1,000 vertės tik už $200. Daug Kitų Bar genui

★ Bldg. Matertol Liguldators 

SOUTH-EAST CORNĘR 
22nd ST. and ASHLAND -- - ----- ii_  1 » J.

■| ji

OPEN ALL DAV SUNDAY
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Matome kainai
Ckwago>— 

Metama 
Pustai 
Trima 
Dvięna

laaiMmvė

m. i... 1 ."i....1-.įWį>TT'w-,.'ųi m.ii j..i

IMered a& Seoond Cias*
Mąrch 7th 1W4 at to Otfice 
of ChĮcagą, Ilk undejf to ąct of 
Mąrch &rd

!

^kiviam 
Ben-

Viena kopija
Stavaitęt „,TĮ-TT„.,„r,TA-__  18o

‘ Mtaeaiui 75c;
SuTienyto^Vąlrtųm, m Chica|<>j, 

s

Trąng. m^nęęiąms ------- J-5#
Dviems - mėnesiąms ................ D)0,
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos#,

(Atpiginta)
Metams _____......._________  $8.00.
Pusei metų ........ ............ 4.00
Trims mėnesiams. __  Ž-50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu ,kartą su užsakymu.

■r?
TrečiadUms, liepos

.»■ i M! į ■ ■ i 'ui. .'j-m.'K'iuj jugą Miiar—1
..... ' , -'I' ,- .. ’••. ■ '

Kaunas Vasaros Metu Lietuvos Naujienos

Dar ne Diktatorius.
' t

iv i 'i“»' v J n v vm

Atetęvy butaa ?^> bahų prie K y. dauginu kąip 
dviejų UečdaBį priQW kariu įriatyipą
apie farwrių pa^kdoin^ kwį pvezidentąs
Ro<wvettas vetavo^ Jeigu ir patririii^ $ dviejų 
trečdalių bateų dąugwaK tai prerideatų bus pa
naikintas ir įstatymas įeis galiom

Tuo įstatymu prailginama vieniems metams 3y2 nuo^ 
šimčiaį paskoloms, kurias yra užtraukę farmeriai savo 
ūkiams. Prezidentas atsisakė jį pasįrasyti dėl to, kad, jo- 
nuomone, pratęsiant tokį žemą nuošimtį farmerių pa
skoloms, valdžiai pasidarytų $30,000,1)00 nuostolių per 
metus.

Tai jau antras kartas dabartinėje kongreso sesijo
je, kad J. V. atstovų butas labai didele balsų dauguma 
pasipriešina prezidentui. Piriiiįaus kongresas “perlipo” 
per jo “veto” karo veteranų apdraudos klausime.

Taigi Roosevėltas dar anaiptol ne “diktatorius,” 
kaip daugelis jį vadina, Jisai nevisuomet “suvaldo” net 
savo partijos narius kongrese.

[Kaunas ištuštėjo. — Pasauliečiai katalikai trau
kiasi iš K. V, C.—Nčsusitariinas dėl civilės mę- 

; trikacijos, — Lietuvos politikos atbalsiai Š
Amerikoje, — Klerikalai karjeristai pas tauti
ninkus. — Sovietų armijos generolų sumoks- 

' las prieš Staliną..— Joninės Kambyno kalne.
• ’ ■ —---------- '-------------- -

i (Musų specialaus koi'espondento Lietuvoje)
Kaitros. Kas tik gali ir įma

no skuba iš miestų į kaimUs» 
į pajūrį. Liętuvęs visųomepir. 
nio gyvenimo centrą# Ęąųnas. 
taip pat jau vasariškos nuo,- 
tdlkos pagautas. Mękslus ei
nanti jaunuomenė jau išdun
dėjo į kaimą, rinktinė# publi- 

Įkbs eilės tąii> pat retėja, idąug 
o tik supainiojo kas j au iiuosląįk| kurortuose 

leidžia. Kaulio gatvėse judėji
mas retėja, teatruose, kinuo
se prasideda vasaros apytuš
tis sezonas. Čia daugiausiai 
Vasaros metu gąstroliuoj ą iš 
kitur atvykę artistai ir kų<įų

■P

Karo Debesiai Azijoje.
Japonijos militaristai pasirinko dabartinį momentą 

dar labiau sustiprinti savo, pozicijas siaurinėje Kinijoje 
iy ėmė smurtu veržtis į senąją kinų sostinę Peipingą, 
Jau įvy^o keli kruvini susirėmimai su kinų armijos da
limi Yya daug užmuštų ir sužeistų abiejose pusėse.

Japonai užėmė du geležįnkeKm vedančiu į Peipingą 
— Šanchaikuano - Pelningo liniją ir Peipingo - Hankou 
liniją. Dabar jie traukia sąyos armijas link Peipingo ir, 
kaip matyt,, yra pasiryžę visai išvaryti kinų ginkluotas 
jėgas iš to miesto. Tuomet visa šiaurinė Kinija, pasiliktų 
pilnoje japonų kontrolėje. \ -

Jėga ir akiplėšiškumu Japonija iki šiol pasiekdavo 
• kinų žemėje viską, ko ji norėdavo. Gal būt, ir šį kartą 

kinai bus priversti jos kumščiai nusilenkti. Bet kinai 
griežia dantimis. Jie jau nebėra tokie bejėgiai, kokie jie 
buvo prieš keletą metų, kai Japonija užpuolė Mandžurį- 
ją. Kinų tautinė valdžia per šį laiką organizavo armiją 
ir ginklavosi. .

Tad pavojus yra, kad tarp tų dviejų Azijos tautų ga
li prasidėti tikras karas. Japonijos generolai tikisi, kad 
kinams dabar negalės' padėti Sovietų Sąjunga, kuomet 
Stalinas yra užimtas savo diktatūroj aparato “valymu.” 
Jįe mano, kad nesįkiš ir Anglija., turėdama pilną glėbį 
bėdų su vokiškais bei itališkais ^savanoriais” Ispanijoje.

Anglija ir Amerika anąmet padarę stambių klaidą, 
Įeidamos japonams apiplėšti Kiniją, Dabar bus. daug 
sunkiau juos sulaikyti, jeigu jie užsimanys, ir visą Kini
ją pasigrobti, Jiems užaugo dideli ragai m taip pat,, kaip 
ir Italijoj fašistams po Etiopijos užkariavimo.

Kąrąs, kurio pasaulis seniai bijo, gali kaip tik iš Azi
jos ir prąsidėti.

“PąiųĮfcimę W pąVyzdį,
Meisįkime>. hM žfe gudrusis 
redaktorių? (Čia taikoma J 
mu#- — <‘N.’* Red.) yrą Vo
kietijos socialdemokratų par- 
tįjo# Pildomojo Komiteto ną*>
rys, o ję brojią yra tos parti-1 
jos distrikto ‘ organizatorius, * 
bet jis parsįdavęs fašistams.

“Ar tikį todėl, kad jis, šis Į 
fašistų #pipas, yra redalcto- I 
riąųs brolis (sake,, kad pąrti- . 
jos Pildomojo Komiteto na
rys, o ne redaktorius.. —“N.” . 
Red.), tai redaktorius turi ty- į 
lėti, pąrtijai ųepranešti, neįš-| 
duoti savo brolį, leisti jam 
šimtus socialdemokratų siųsti 
į fašistų kruvinu# nagus? F 

“Kas čia svarbiau: šeimą, 
ar partiją ?v 
Bet komunistų rašytojas čia Į 

neišaiškino, 
klausimą.

Tame atsitikime, apie kurį! 
buvo rašyta “Naujienose” (o 
jisai buvo paimtas iš soyįętų 
gyvenimo tikrovės), ėjo kalbą! 
ne iapie persekiojamą pąriljų». 
bet apie valdančiąją partiją, I! daugumą tai emigrantai rusai, 
itikriaus sakant, apie vąJdŽfcą* Vasaros teatrą daugumoje lan 
Pranešti valdžiai, kad jf žmogų ko Žydai jų pastangomis ir 
[nubaustų, yra vienas dalykas,, o. gastroliuoja emigrantai rusai 
[pranešti valdžios persekiojarhriMaU Kad if prasidėjo jau 
miems žmonėms, kad jie nuo vąsaręs liųoslaikis, bet politi- 
jos apsisąųgotd, yra visai kitą# M gyvenime netikėtai pradė

jo pusti stiprų# skersvėjai. .
_šįę skersvęjąi,. šiuo kart, so

džiai jos priešų^^nčra etiškas.Įsimetė Lietuvos kvelikarų šta- 
žmogus; priešinga^ visuomenė |būtent katalikų veikimo, 
į tokį asmeąį žwi SU pąųįeką.
Dar blogiau butą,, jeigu toka i Jau prasidėjo nosies sloga, 
skundikas įduotų sąVo brolį. To- kaip, žinote tai labai įkyri ligą, 
kiam sutvėrimui ir Judo# var- kuri jokių vaistų įtakai nepą^- 
das butų per geras. ridwdą. Dygiai ir politikę#

Tačiau tasai komunistišką# gyveyime Šį slogą labai ką- 
redaktorius sako, kad tai esiaU-J Ątrędo, kad lyg ir ne

teisinga” darbi- bu^. JO^s hgos žymių, net 
• savijauta gera; o čia toks įky- 

dąiktąs,

dalyką'#^
Skundikas, kuris įduoda vai

«■ i Wiį

Apžvalga
« R R

m» įiiw iWWJi| '
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JIE DAR KRUTA.

Amerikos sindikalistai, kurie 
buvo labai pagarsėję po vardu 
“aidoblistai” (I. W. W.), da ir 
šiandien nėra išnykę. Jie tuęi 

> nemala pasekėjų tarpe Pacifikę 
uostų darb'ninkų ir tarpe miš,- 
kų darbininkų tolimose vakari
nėse vastijose.

šiomis <henomi# tačiau “aidor 
bristai” parodė savo įtaką/ir 
Clevelande, Tenai įvykę Ame
rican Stove darbininkų rinkb 
mąįx kuriuose I. W. W. ėjo

’ prieš C, L €X tn I- \V, W.
vo W balso daugumą. Rinki
mus. pr įžiūrėjo National Labor 
Relati.ons. Board<

Tų rinkimų pasėkoje “aidobr 
listų” unijai pripažinta teisė at-

stovauti American Stove Cleyę- 
ląndo skyriais darbininkus de
rybose su darbdaviais.

“Aidoblistai” yra priešingi 
pblitiųiąm veikimui, kaip ir a- 
narchistai. Jie pirpiiaus smąr- 
kiaj kovodavę prieš Am. D. Fe
deraciją, ę* dabar jau ir prieš

DARBININKIŠKA ETIKA?

, Viena# redakto
rių# rąšę sąvę gązjetoję^ jog ei 
darbininkiška etika reikalaują, 
Ką^ valdžią pubau#tų ŽJWM, 
kuris žinojo, apie savo brolio 
^pMsįdayimą darbininkų prie
šams/’ bet valdžiai nepranešė

Aiškinant gaisrą, pavyko iš
aiškinti, kad iuį£ką padegė Va- 
siuliškio km., Linkmenų valsč. 
Pr. Stankevičius ir X Rųbulis, 
norėdami pakenkti eiguliui. 
Kąltinamięjj suimti ir padėti 
Utenos, kalėjimąn.

hisvaa”karines. Tam ” tikslulf . T .
pasirūpino. 1 ha žeme#. Vieta Gamins nimą is Lte- 

. turo# gyvenimo
KAUNĄS. — L.įepo# mėn. į 

Lietuvą atvyks “Mętrę-Gojd- 
wyn-Mayer” filmų b-ves eks
pediciją, kuri iš. m.u#ų įstaigų 
yrą gavusi leidimą filmuoti 
Lietuvos gyvenimą ir vaizdus. 
$iai -kultūrinei filmai filmavi
mo programą — scenarijų pa
ruoš. švietimo ministerijos 
įstaigos. Numatoma, kad ta 
filmą bus 500—600 m ilgumo, 
garsinė ir spalvota. Filmos ko
pijos, kaip programos priedai 
bus rodomos įvairių ųžsienic 
valstybių kino, teatruose,; ku
riuos aptarnauja “M.-G.-M.’ 
b-vė, o tokių teatrų yra apie 
15,000. Viena filmos kopija 
bu# palikta Lietuvoje ir rodo 
ma musų kino, teatruose.,

falangos laisvama
niai atidarė savo

i kapines
. PALANGA. Vietos lais
vamaniai gavo, leidimą įkurti

reikaliukas • tame,

buvo labai duobėta, nes ten 
buvo, imamas žvyras. Dabar 
jau viskas išlyginta ir neblo
gai atrodo;- sklypas dabar ap
vestas trimis eilėmis vielos, 
pritvirtintais prie 100 cemen- 
;inių stulpukų. ^uyę pądaryti 
geležiniai vartai ir įstątytį. Ką-, 
dangi darbas nusitęsė iki va\ 
saros, tai kapinės tik rudenį 
bus apsodintos pušimi#, gluos-. 
niais ir kitais žalumynais. Šie-, i 
met liepos 4 d. kapinės vie-. 
šai atidarytos; tam tikslui 
įvyko iškilmės su muzika ir-, 

; kalbomis. Suvažiavo daug lais- 
ivamanių iš visos apielinkės.

ti “sveika ir 
ninkišką etika! t , . -- T. m M tata fcį 
la'uja, kad vardan “partijos” Ka;rp ®„ g .
darbininkai išdavinėtų valdžiai1 Katalikų--veikimo centiaa i - 
kits kitų ir net savo šeimos na- M/ial atrodo, 'kad teųais 
riul Jisai laiko “sveika fe tei- H*?8 tvari/K o vienok 
Sigą” etiką, Valdžią ^^ sidejo savotiski negalavimai, 
tų tuos,' kujta‘J$$W talijų’iie-.'Į' . ®4a*^ ptaaulieiSiai ^profeso- 
išduoda.': V§Įcl(naši,.' jisai nori, 
kad įstatymas uždėtų kiekvie
nam žmogui pareigą skųsti, ne- 
išimant net jo artimų giminių, 
ir kad šitos “pareigos” neatliki-

apie tai. Aitą savo mintį jisai Bus mokomasi
pamatuoja taip:

mą, viešumoje nepasirodo, jie 
dar tiek visi yra drausmingi 
ir katalikų , bažnyčiai klusnų#, 
kad tų ginčų viešumoje — ne
kelia. . Bet savo tarpe, siau
buose rateliuose šitie ginčai 
stipriai plinta. » ’

Klerikalizmo sloga.
šia proga tenka pastebėti, 

'kąd jus, š, Amerikoje greičiau 
.pajusite ir patirsite, kokioje 
plotmėje ši savotiška Liętuvęs 
klerikalizmo sloga vystosi, ar 
ji žadą ilgiau* užsitęsti, ar pa
siduos gydomą.

Mat '
kąd vykstantieji į Š. Ameriką 
seimų atstovąi norėtų gauti 
Lietuvę# katalikų veikimo cen
tro tąį kelionei pritarimo laiš
ką, kad juo#; Š. Amerikos lie
tuviu katalikiškoji, visuomenė 
neignoruotų, bet tįpkąmai pri
imtų. .

Taigi jūsų šimutis, šiame at
sitikime, bus to# šlogos lyg- ba
rometras,. .

Jei jisai seimo atstovų ke-r 
lionę palaimins, xtai tektų gal
voti, kad mes Lietuvoje civi
lis metrikacijos- įstatymo ne
turėsime. O< jei jo vedamas 
“Draugas” sukandęs dantis ty
lės, ir atvykuaiems svečiams iš 
Lietuvos nenusišypsos ir gra
žių akių neparodys, tai #ąli- 
;m#A daiktas, kad mes civilėa 
metrikacijos įstatymą turėsi-: 
me ir klerikalų tarpe įsivėlė 
si slogą gali tuomet užtrukti 
ilgėšmąm: • ■

Tai, kaip matote, kartu su 
Lįetuvo# sportininkais pas jįųs 
atvyks ir musų politinio gy
venimo atbalsiai.

Šiuo atveju derybos tarp 
j klerikalų ir tautininką net ga
limos pas įu#., 

i Tokioms derybom#, piršlių 
‘atsiras. Jų visur yra pakanka
mai.

r Lietuvos katalikų bažnyčio# 
tauk.štesnioj į dvasiškų a, reikią 
manyti, daugumoje 1 tokioms 

: deryboms, yra pasiruošusi ir 
jlankia jaa prądčsiant.,

Ta^timukų tarpe, taip pat 
įavyruoį^ma. dorotų eiti 
įsavaimin^ąi^ kęiiais m jokiai 
[pakaimei įtakai nepasiduoti įr 
jau nieku nesiskaityti. Kiti jau 
,aemai suka į klerikalizmo bu- 
Įčiu.. klab Pas tautininkus ne-.

IfediO/ šulų,, kurie čia. padarė 
'gera#'tarnybines karjeras.. Da
bar j;ie vis dar nestipriai at- 

s bar jie vis dąr nestipriai jaą- 
(čia/įr* jei kuomet nors 
klerikalai atgaus prarasto savo 
Ipnmijias,, tai jr jų karimi at- 
jeis galas. Pįrmaius ije> perėję 
Ipąjs' tautimnkus,, dairėsi,, tylėjo 
į rnedrisi savo, pažiūrų reikšti, 
bet. dabar jau apsiprato, - savo 
naujas pęririjas čia sustiprino ir 

i pradeda taip veikti, kad vieni 
■su kitais pradėtų tartis.
i' Lietuvoje visas gyvenimas 
;ėina labai lėtu tempu,, taigi ir 
. tęs derybos, gali ilgai užsitęs 
šti, jei pati gyvenimo raida 
jų nepagreitys.

Mat, jei tik demokratinis 
judėjimas apačięjė labiau su
stiprės,. tąi aišku, kad kleriką- 
lįai tuoj puls tautininkams 
glėbį ir ateis į pagėlbą. Nors 
:jie kartais mėgsta pąsįafišuo- 
di esą dideli demokratai, bet 
jų tas užsispyrimas prieš civi- 
lės metrikacijos Jvedimą rodo' 
jų tikrąjį veidą. Jei jie da
bartine Liętuvos esama padė
timi nesitenkina, tai tįk toddU 
kad ne jie tos padėties yfa 
viešpačiai. Ir tikrai tektų tvir
tinti, kad vis dėlto, daug ge-

Linco Teismas
Pušaloto vaĮsč., Užųbąlių 

vienk. ūkininko A. Ęąųliukę- 
nio darbininkas netoli sodybos 
krūmuose rado keletą maišų 
su grų<lari- Apie radinį pranešė 
šeimininkui. Pauliukonis įtarė, 
kad tie grudai yra pavogti ir 
paslėpti, todėl pasikvietę kai
mynus Barisą Rutkauską ir ki- žes mėnesį keturi darbininką

Nubaudė keturis 
darbininkus

KAUNAS. — šiemet gegu

riusPakšlaSn Ir. Skrupske- 
lis (židdnip redaktorius), P-rc 
Maceina, (žyfnus klerikalų piįh 
bl.icis.tas), jPr. Lielmipkąįtįs ir 
kiti jau katalikų veikimo

mas, Mokoms 
W - Itališko vęįkinaę iv nęnustoįo,
Ar ta& redąk-.

tonus nusimano, kur jisaiva- L čjog avinęliais. DaiyJca!S ta. 
ziuoja su tokia-savo -darbinm-1 kad kleriįaįų t^je kaip 
kiška etika ’ > , į'kas iš pasąulie&ų w net jąu-

Nors ‘buržuazinę ert*įa” negai yra linkę ne.
daugeliu atžvilgių nėra tobula, y.arytį akcijos prieš civilios 
bet jį vistiek žmogių# asmenį įvedimą.. ma-
vertto nepaiyglnri ąųkščląų,. kQA ^ad’ 
negu to. komamsto, AmerikM Wlų», gal tik katabM W 
je, sakysimu žnaogųĄ bau- iąimętų,, pę% jų tuomet 
džiazas vien ųž tai^ kad jw palaikytų gera #avę valia W 
žiną kiitn žmogau#; pikta- rai tikmUej^ pačiu hm- 
darybę# ir* apie jiaa nepraneša dtit kajalikų bažnyčios antorri 
poiięijai. ir pele ko ši# kraštas teta# ilk labiau #us<tiprėtų./ 
prieitų,, jeigu vaM$a imtų ver-L Aukštesnioji katalikų i$va 
ste versti pihečiu# buri ‘‘donoąr f ąiškijų šiokiam liberališkam. įmaža' nubėgo* buvusiu klerika* 
čikais” prieš, kita kitą? - |galvojimui nenori. parduoti.

Amerikos ‘‘bnrž:uarimai*A įs- jJų nuomone,, jokia Lietuvai; 
tatymai ne tik reikalaują,, kadprihh jei Europoje vienintelė 
šeimos nariai kits kitą ^ųsfi^p’alaiyh^, kuri neturi 
bet krimiaališkose bylose jję Į metrikacijos, yra ytetuva*. 
paHwuoja vyrą nuo badymo keth kad Lietuvoje atsirastų 
prieš jo žmoną* arba žmoną— pkaidiugį 
nuo liudymo Prieš - jo# vyrą., 7 v. " ' 7 7 C?
Mat* cįvHU.uota visuomene ne^h^ąVx. palaikytų aialtkų 
™,„, tad m*. M®!,'

tomą J W. KontUKtą. s« pį^egn^^
j° jawsjws^ _ j'Į'ąi, tijo būdu kąįąljljąi, arta

iM tam tammstų ^dakto- tsfe j tarųs kĮt |ik 
riui šittafe kfcmtaaj ‘
tuoj* Asmta» vtatš, šeimyni- huv^-’kSitaJtanar 
niai jausmai ir sąžinč jam m<^ Į - 
ko nereiškia prt^ Apartiją* H 
O ta “partija^ w $ yra ne 
kas kitą, kaip vergavimas tllk- [L,iėtuV$ie per save pati neiš-, 
tatoriųi. kilaiko, tik r' dėka bažnytinėms

,r..'—,, Į pajamom# ji gali gyvuoti jr
T IRTI T pO . gerų žmonių vgK

Įm v * Ha, ■ kad ir katalikų, aukštes-
----------------------------- įpipji Lietuvos bažnyčios dva~ 

SUDAROMA LAGŪNŲ. GRU’, sjškija nėra linkusi. O. jei sy-
PĖ VELKAMO SKRIDIMO kį tautininkai, pasiryžo, išleisti 

MOKYTIS. ėivpčs' '.metrikacijos įstątymą,,
—------- vis viena kokiame pavidale,

KAUNAS. — Netrukus Kau- tad reikia, ąu tautininkais tar^ 
ne sudaroma C -- pilotų grU- tįs ir daryti viską, kad tasai 
pė velkamo skridimo mokytį#. įstatymas nepasirodytų.

Kauno aero- Šie nuomonių svyravimai 
tarp, Lietuvos klerikalų, žino

tus ir nutarė grudus saugoti, 
o kai ateis vagis — suimti. 
Saugojo tris dienas ir naktis, 
bet vagies nesulaukė. Tada grū
dus nuvežė pas Pauliukonį, bet 
sargybą krūmuose dar paliko. 
Galų gale visą naktį. sargybi
niai pastebėjo einantį per krū
mus Pazukų kaimo ūkininką 
Mykolą BHnkevičių. Nieko ne
laukdami jį vietoje suėmė ir 
nusivedė į Pauliukonię kloji
mą., Čia pradėjo tardymą, o 
kad greičiau4 prisipažintų, prą- 
dėjo mušti virvėmis ir lazdę- 

!mis. Kad sumušimai netiųtų 
įpylė šaltą vandenį.
• Kai jau visiems nusibodo 
mušti, tada nuplovė žaizdas ir 

;vežė suimtąjį Pušaloto polici- 
.jąi^ bet bevežąnt kelyje Blin- 
kevičius mirė.

Apskrities gydytojas, apžiū
rėjęs lavoną, 
kevičius buvo 
ir kankintas.

Blinkevičius
nąs žmogų# vo# 2g metų am- 

’Ž.ĮąuJs, Jįs Pasukų kaime tu
rėjo 17 fra ūkį.

■ Ję užmušėjai visi stambus 
> ųkinin.kąi, subrendusio am
žiaus. Vieną# iš jų — Barisas 
6^ metų. Ęarisas — inteligen- 

:tiško# šeimos tėvas: vienas sū
nūs kunigas, antras — inžį- 
niėrius;; kiti studentai. Visa 
šeima, susideda iš pavyzdingų 
katalikų.

Visi tie ūkininkai, kurie Blin- 
kevičių užmušė, suimti ir pa
sodinti į kalėjimą.

•— Povilas ir Magde Muraškos 
Bronius Baltrušaitis ir Joną; 
Gudaitis — dirbo Kauno mie 
sto savivaldybės Ežerėčio dur 
pyne ir vieną gražią dien; 
darbą metė, nieko apie tai i 
anksto neįspėję savivaldybės.

Kauno burmistras padav 
apylinkės teismui skundą, — 
už samdos įstatymų peržengi

/ Birželio 21 d. Kauno, apylin 
kės- teismas tą - bylą • sprendė 
visus keturis darbininktis pri 
pažino kaltais ir nubaudė p 
sepįymą# paras arešto, be 
nuo bausmės atlįkįmę atlęidc 
jeigu per melus jie nenusi 
kals.

drome.

rado, kad Blin- 
žiauriai muštas

buvo dar jau-

palaikytų gera savo valia tik
rai tikmlieji ir tąo, pačiu bu

yąlątype, W’Į neTOl ęivilės 
metrikacijos, yrą Lietuvą. Ti-

įvedu# ętvilę mntrikariją dar
labiau palaikytų katalikų

Lt ■■ V 1 V 9 • '■'f • 4 1

Tai tho hųdu katalikai, arba

Čįą, prarastų daug lėšų ir Dio 
turėtų 

sudėti, ne# iiehuRį kas tą jų-- 
dėjimą finansuoja. '

įr dabąr katalikišką spauda

NORĖDAMI PAKENKTI 
GULIUI, PADEGĖ MIŠKĄ
Labanoru miškų urėdija, 

Linkmenų vąl.Ą Utenos apskr. 
Naktį iš 12 į ią d. birželio, 
Labanorą miškų urėdijos miš
ke kilęs gaisras sunaikino 7,6 
ha 10 m«. auglio miško, padary
damas nemaža nuostolių.

EI-

riau,. jei šios padėties nėra kle
rikalai viešpaęiąi.

Reikia laukti, kad ^atsiras 
pas jus kas rūpinasi, kad ir 
jūsų šimutį nesupustų skers
vėjai ir jo ‘Draugas” neapr 
sirgtų nosies sloga.

Clevelandiečių žygiai Lietu
vos sportininkus pasitikti jau 
mums žinomi.

Taip iy tikėtasi,, kad taip 
bus. . • - \ \ į

Ką gi ? -į Sportas ’ >Visur l 'dabar 
madoje. Sportuokite ir jus sėk
mingai.

i (Du# daugiau)/

VENGDAMAS ALIMENTŲ, 
MERGINOS VARDU IŠKĖ

LĖ BYLĄ SAVO 
KAIMYNUI

t

RASEINIAI.— Raseinių apy 
linkės teismas gavo Teodoro 
Jasiulaitytės ieškinio prašymą 
kuriuo prašoma iš Antano Lu 
šo atįteisti 3 tukst. 600 lt. jo 
sugyventam su Lušu vaikui iš 
laikyti. Linely tojais be kitų bu 
vo prašoma šaukti Antaną i 
Praną Puidokus.

Apylinkės teisme Jashriaityt 
pareiškė, kad ji Lušui jokio 
bylos nekėlusi, su juo nįek 
bendra neturėjusi, o vaiką ja 
prigyvenęs Antanas Puidokas: 
jai tarnaujant pas Puidokus pe 
tarnaitę, kas ieškinio prąšym: 
pasirašytų ji neprašius, o š 
prašymą teismui jos vardu 
greičiausiai, padavęs Antanai 
Puidokas, norėdamas nuo savę 
bėdą nusikratyti. Tąrdąnt išaiš 
kinta,, kad iš tikrųjų Jąsiąlaity 
tės vardu4 ieškinio, prašymą teis 
mui padavė Antanas Puidokas 
o už Jasiulaitytę, kaip beraštę 
pasirašė Pranas Puidokas.

Apyg. teismas Antaną Puido 
ką nubaudė pusantrų meti 
sunk, darbų kalėjimo, o Pr. Py i 
doką šešiąis męm papr. kalėj i 
mo.

PRIRIŠO AKMENĄ IR 
PASKANDINO.

: ŠIAULĖNAI..
16 vai. Šiaulėnų vai. šulinkh 
ežere rastas Špižių kaimu gy 
ventojo Jono V.oznikai^io^ 61 
mt. amžiaus, lavpnas, \ Į^š.^pą- 
viršutinio apžiūrėjimo "zątrędb 
kad - i¥oz,mkaitjs pirmą? fbųyt 
mižn^tw' o;^askuh;pririšt^ 
■prie\ lavono, ąkmįęnimis* nuskan
dintas. Tuo reikalu- vedante

1 kvota.

VI. 16 d
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SLA Albumas
TORONTO* Ont- Praeitų 

savaitę ir torontįečiai SLA na
riai, užsisakiusieji jubilįejmį 
albume jį gavo. Tat tikrai gra
žus ir naudingas, Amerikos be-- 
tuvių leidinys.. Naudingas, sa
kau dėl t<\ kad mes, lietuviai, 
išeiviai išsimėtę po milžinišką

ma džiovino, ir troškimu o da
bar — kad girdn,. tai girdo...

Susipratusią Koministo Nesusipratęs Pa 
steigimas Ir Riti Toronto Reikalai

kojimus arba matydami aprašy
mus spaudoje apie įvairius vi
suomenės veikėjus^ bet jų nę- 
pažiųdami —■ kur- kas, negalime 
juos persiatatytį ir įvertinti., kr
atai SLA 50 m. gyvavimo ju
biliejinis albumas- mums it tąą 
veidrodis,, parodo, daugybę bu.-, 
vusių ir esamų visuomenės vei
kėjų, Toks albumas tikrai ver
ta įsigyti kiekvienam SLA ©a-

sasHaMnia
: KtoBPS nftėįke^Hųss virinki- 
imas, įvyko liepos & d-,. § vai. v. 
’W gundąs/Si-. W% Kadangi bu
vo labai karšta dieną, tai narių 
atsjĮąUkę neperdaųgiaųsiąi. Te
atralei komisijai raportavus, 
paaiškėjo* kad 4 d% liepos įvy- 
kęa piknikas davė pelno virš še-

tik la, kad. didelį muitą už al
bumus prisieiną mokėti Kiek 
teko sužinoti tai muitas imar 
mas nuo albumų įkainavimo. To 
dėlei SLA albumo išsiuntiąčtor 
jai neturėtu perdaug juos įkair 
nuotj. • x

Oras
>

šiais metais pavasaris iš kar-

itaip atvėso,, kad per visų birže
lį mažai šiiįmoa tematine, bet 
su liepos pradžia taip įsmukom 
j tikrų karštį kaip į pirtį. Dau
giau kai m savaitę buvo šu
tinantis karštis^ pavėsy siekiau 
tis iki &GPF-* n sekmadieny W 
rontą ištiko didelė audra-. 
Smarkus vėjas vertė ir laužė 
medžius,, o perkūnas, žaibas ir 
Ketus, tartum “sudną”’ dieną 
buvo bepradedąs, Tai b,uyo, apie

jrebeaė raportavo, apie gavimą 
įkuopoe ąibumų- Kadangi kuo- 
(Pal atėjo du albumai,, tai vieną 
[buvo pasiūlyta padovanoti fi- 
[nuuąų sekretorei kaipo daugiau- 
[Mai kuopoje dirbančiai. Pasiu- 
ifymaą tapo vienbalalai priimtas. 
■Sekretorė Q-. ludreMeno visiems 
jpadėkojo,.
: Sekantis kuopos susirinkimas 
'įvyks rugpiučįo 12 d-A vai. va- 
[kąro,. tų© pat adresu.

i Metinės sįukaktuvės
į Liepom d-. s.ukaks metai 
’Kamoą Lrtluvių žinioms,” 
[gurios — aėm ‘ANaweuoms”— 
jreguuariai tilpo, kiekvieną tre- 
[čiadieui.,

■ Butų makmu išgusti ■uuomo- 
ines gerb-. A‘Naupeuųv’ skaityto
jų m korespondentų,; kuriu m-

kad gerb. ‘‘^aujie-
!

pradėjo vėl labai smarkiai lyti, 
nors ir be žaibų, bet lijo per 
kebas valandas. Tai, matot, pir-1 skubėti.

K. L. Žinių korespondentams 
bus lengviau spėti, kąs daugiau 
pageidaujama, kokie radiniai 
reikalingesni ar įdomesni ir tt. 
Kaštus, malonėkit siųsti anksti, 
kad: redakcijai nereiktų perdaug 

-^Erances.

Kanadietė Apie Jungi. Valstiją 
Ir Kanados Kupiškėnus
Amerikiečiai turi Dr. Graičiuną 
Kanadoj — jo nėra

...  T” 
Sveiki, brangus Kupiškėnai!

Kaip tik gaunu “Naujienas ” 
tai nei yienp numerio nepralei
džiu nepaieškojusi ką n,ors apie 
Įųs ar. j ūsų veikimą. Žodis “Ku
piškis” yra toks artimas ir sa
vas, kad jį pastebėjus laikraš
tyj eK mano akys ties juo tuoj 
sustoja ir atydžiai perskaito vi
są straipsnį.. Pažnai aprašymuo
se sutinku pažįstamų Kupiškė- 
niškų pavardžių- Jos visos, čia 
išeivijoje gyvenant, irgi savos 
ir brangios, nors žmonių ir nėr 
pažįstu.

Smagu Visuomet skaityti apie 
jūsų, sesės ir- brokai, nuveiktus 
darbus ir prisidėjimą su gau
siomis aukomis Kupiškio, gim
tos vietelės, naudai- Ir Uk jūsų 
Amerikos kupiškėnų bei sjmpar 
tiku pastangomis, šiandien Ku
piškį puošią gražus, ir moder
niški “Laisvi Kapai.”

Nors mes, Kanados kupiškė
nai, ir karts nuo kaito priside
dam su aukomis, bet toli gražu 

/negahme prisilyginti prie jūsų.
Čia nepalyginamai mažiau mu
sų yra ir tie kažkaip toli nuo 
vienybės stovi. Svarbiausia, tai 

kursmea neturime žmogaus, 
vadovautų šiuo, reikalu.

Dr. Graičiuna& •
Jus, pavyzdžiui, turite 

Graičiųną, kurs nors labai 
Bis Kupiškio išvykęs,

ės. Ugnelė, fak jo Imtojo 
pelio ir šiandien -dar neuž

ges u si. Daug jįs dedą pąathngų.

savo gražiais ir įspūdingais ap
rašymais spaudo j e. Linkiu gerb. 
dr. Graičiunui ilgai,, ilgai dar- 
ųenuilstaĮnai dirbti aavQ ir mu
sų visų krašto, naudai. O mes 

i visi — kupiškėnai, džiaugtis, 
turim turėdami tokį Ųętuvių ‘at-. 
budįmo žadintoją kaip dr. Graį- 
čįunąs. dusų, Amerikos kupišp. 
kėnai, didi norai ir pasiryžimas 
Kupiški© gražinimui —- Įnatytn 
bus. tol; pakol atsieksite, sav© 
tikslą — pamatystę Kuškyje 
nę tik gražius “Laisvus Kapus,’• 
bet gražiu? in moderniškus 
“Liaudies namus.”

Garbė jums, sesęa iv brokai, 
už jūsų kilnius porus* nuo, ku
rių neatsiliksime ir mes Kaną- 
■dos kupiškėnai, irx sulig išgales 
i prisidėsime prie Liaudies Namo 
fondo.

GDvydis — Kupiškėnas

Prie progos noriu prisiminti, 
kad tarpe atvykusių svečių iš 
Lietuvos, turite vieną kUPiske- 
ną agr.- V. Gilvydį, kurs šian
dieninėj Lietuvoj yra vienąą iš 
didelių “šulų.” Dar tąip nese
niai ne vienam ir 'iš jūsų jis 
buvo tik Kikonių Gilvydžiokąs, 
bet dabar vargiai ar benorės

^Gražus”
Pasakymas,

TORONTO, Opt, -T- žmonės 
dažnai užsikrečia ligą best ne- 

. rečiau ir pamėgdžiojimais,, 
štai, kad ir dabartiniu ląiku. 
Pradėjus Sov. Sąjungoj “ši^ 
nis’A šaudyti, epidemija pasie
kė ir torontiečius. Aną dieną, 
pasimirus jaunam vyrukui B. 
Yurčiui, įvyko jo laidotuvės. 
Gįr^tantiem^ iš laidotuvių kai 
kuriems dalyviams teko iš
girst: <AAr dar neverkiate pa
stipusio šimjes”.. Pasirodė* kad 
bąlsaą ėjo nųo‘ trečio aukšto 
įš, sąvę skaitančių susipratusiu, 
komunisto. Nęturiu minty- pri
kaišiot partijai, kuriui toks as
muo. priklauso, bet asmeniui 
nedoyąp.Qtjnai yięna, kud jo
kios garbės, tąį srloyęi (kuriai 
priklauso), jis- nepadarys; an
tra, tai visai nekaltai, toks pa- 
vadmima s taikomas.

Mat,, velioniui tarnaujant 
vietinėj pastoj, pradėta nusi
skųsti, buk tai siunčiamas iš 
J’, V. knygos nęįsileldžiam.os 
tik jo dėka Bet faktai rodo, 
kad jis su4 knygų persiuntimu 
nieko, neturėjęs bendro. Vėliau 
gal- teks apie tai plačiau pą- 
sikalbėti.,

Del Sportininkų
“Tėvynės” 27 nr. patiekta

me draugijų sąraše, kurios 
pasitiks svečius iš Lietuvos, 
nėra nei vienos iš pažanges
nių. Iš sąrašo atrodo, kad be
veik visos tikybinės. Ir nenuo
stabu, nes tikybinės organiza
cijos Ljetuyojje r^ąrtfu.. .sfl taUrt 
tininkais iš * vieno valstybinio 
lovio maitinasi. Labai smagu, 
kad pažangieji Amerikos lie
tuviai nesiduoda taip lengvai 
suvądžiojamt.

Netik kad Lietuvos “svečių” 
pasitikimas neturėtų būti nuo
širdus, bet taipgi reikalinga 
nutraukti mąslią uųo vadina-, 
mų “seimo” atstovų, po kuria 
slepiasi įšmugel'iavimas Sme
tonini© fašizmo sporto vardu.

Nieko negalimą twęti prieš, 
sportmiųkų atvykimą, bet pa- 
uaudoti sportininkus kaipo, 
priedangą, ir,, atvykus -demo- 
kratmea šalia, skiepyti Lietu-. 

(X©a baudijes uzurpatorių geis-, 
mu^, tai jau perdaug!

Vertėtų Geriau 
Įvertint.

! Asmenys,. kUrįe remia ir ko-. 
!voja už atsteigimą Lietuvoj, 
demokratinės santvarkos,, visi 
pripažins-, kad tai kovai turi 
būti visur pirmenybė. Bet kaip 
kurie draugai, dagi stovintie
ji prie veikimo, nesidrovi sa
kyti, kad palaikymui salės, 
'laikraščio ir t.t. turi būti pir
menybė rengime piknikų ar 
šiaip parengimų, sukėlimui pa
jamų. Reikia neužmiršti, kad 
kova atsteigimui Lietuvoj de
mokratijos yra visuomeniškas 
veikimas, o atskiros partijos, 

jos. taipgi butų reikulm- 
gos panames, turi užimti ąn,- 

. (tyą vtė-t.^. K^O^net ątsiek^m^ 
Tikslą bendrai veikdami, tuo
met gulėsime stlprm.tis pąski- 
irai. ■

*

dr.
se-
bet

bis/; Nemažai jią 'pąakatina ir 
kitus prisidėti prie to darbo,

naus triūso, Pavyzdį galima 
paįmtl,, kądi ir IŠ kompozito
riaus Miko Petrausko gyveni
mo. Paką! jis; dar buvo gyvas, 
per keletą paskutinių metų 
niekas spaudoje apie jį nepri
siminė. Bet dabar, kuomet jaus 
miręs, tai ąetik kad plačiai 
rašoma, bet dagi nepasidali- 
usmą pamiukią stątymm Ar 
nebūtų geriau, kad mes dar 
guviems nusipelniusiems pager
bimo, išreikštame nors dalį to, 
ką išreiškiame įnirusiems* ku
rie jau to. visko negirdį’ ne-, 
jjaučia. Ir daug šiandiena ras
tume tokių, kuriems nątik dar 
gyviems būnant, reikėtų per 
spaudą pagerbti, bet net ir pa
minklą pastatyti jo, įveiktu 
gerų darbų įvertinimui,

V. Dagilis.

236 Kuopos 
Veikimo
Jau gavo SLA albumą; 

piknikas davė pelno.

Maukiamu, 
proga iš-

kąd ąlbu

| Iš parengimo komįsŲos. rą- 
,portą paaiškėjo, kaį įvykęs 
piknikas dąvė pelno $@.57. 
Tenka pažymėti, kad gerb. 
.Grubavlota. paaukavo, 6. sy. 
dešrelių piknikui, todėl nąriaį, 
reikšdm^ jam padėką paža
dėjo. palaikyti jo prekybą, visi
ką kas reikalinga maistui pirk
ti pas jį.* Tenka pažymėti, kad 
musų kuopa turi vieną narį, 
'tai yra B-, Patkauską, Empire, 
Ont., kuris prisiuntė kuopai 
laišką su linkėjimais. Gerb. Bį. 
Patkaųskas yra atvykęs i Ka- 
■nadą iš J. V. ir yra jau senas 
S.L.A. narys, todėl jisai per
sikėlė į musų kuopą. Musų 
kuopos nariai dėkoja gerb. B. 
'Patkąi^kui už linkėjimus ir 
linki jam taipgi gero pasisęi 

■kimo.
I

Susirinkimo, dienai pasikeL 
tus ir vasaros karščiams, už
ėjus, susirinkimas buvoy net 

’ skaitlingas. Todėl, ateityj viį- 
:si nariai yra kviečiami sulig 
galimybės., susirinkimus, lunp:- 
jtį. Jią diąbąr bus kas antros 
?ąYąitėS kėivirtadieniais, 94t) 
’Dundas st. W., 8 vai. vak.

Kuopos korespondentas,,

TORONTO, Ont. — Liepos 
mėn. 8 d. įvykę, pusmetinis 
S.L.A. 236 kp. narių susirin
kimas, kuriame nariams tek© 
pamatytį įr seniai 
auksinio j ųbilie j aus 
leistą, albūn^n

Reikia pripažinti,
mas tikraj veriąs pągyrbno. 
Manau, ne Vienas narys gai
lėsis, kad’ neužsisąkė jo kai 
kaina buvo e tik $2?5Q, (dabar 
jau $4). Mus# kuopą gavo du 
albumu?,1 ’taigį, nąriąį nutarė 
vienų albumų/' paaitkųoti mu?ų 
kuopos finąnšų raštininkei O. 
Indrelienei, ' kuri atlieka sun
kiausi kp. dArb^į nuo, pat ku©r- 
Jpos įsikūrimo.
[ Antrąjį ąlbumą kuopą nu- 
[tare padėti į knygynų, ir kas 
[norės, gaįėą gauti pasižiurčjį- 
mUų Knygynas randasi pas 
kuopos organizatorių A. Fren-. 
zelį, 86 Bellvųoods. Aye.

Tolimesnį albumo platįnliįią 
nariaį pavedė A. Frenkeliui- 
Taigį jeį kas norės ųžslsąky- 
ti albumų,, tai tekreipiasį prie 
jo. Kjuopą nutarė ąjbumų plar 

! tinti, už tą kainą, kurią mokęs 
[kuopą, tįk. užsakytojas turės 
padengti muito i,r persixmtimQ< 
išlaidas,.

Nąujas Narys.
t Org; A. F. pridavė vi.ęną 
[naujų narį, tai yra Kostų Dąr- 
gį. Brąnešėy kad turi U dau
giau pasižadėjusių prisirašyti.

pažinti savo kaimynuą. kadją$r-!
'įvertinam;
! KąšW> kodšl pas mus. ysą 
iį&gyvępęs paprotys, kad, kaip 

t koks žymesnis;
tai tik tuomet mes su-

’ M rniveikte; W-

šių. pasekmių tęsti kulturinį jos ląbųi. Bakoj; tokie . aąme- 
dar'bųf. ir Toliau busiu, ^įSuomęit g^jį Wę,.Taį ip-es

'v_i- -Ji -

gi jis yra, dabartiniu laiku, to
limas ir svetimas musų noram8 
ir tikslams — todėl, tikM, ueav
duosite jam taip lengvai są^ę.,^ wnxįršta 
žvejoti ir reikalui esanjt “tinka
mai” mokėsite jį priimti... 7

Linkėdama Jums kųo’gęriau'

jūsų šalininke
—Rūta.
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Keletas Dieną Chkagoje ir Apylinkėse
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Flin-Flon - Aukso, 
Sidabro ir Vario

Gyveną ten it lietuvių? 
gyvena neblogai.

FLIN FL()X. Ma.il. Flin 
Flon, —r t?i mažas, Kanados 
[šiaurės, Munitobos provincijos 
'miestelis- Prieš 10-11 metų ne- 
buvo jokios;, žymės, kud čia ga-. 
Ji .ka&,'būtį. o. kai užtiko, kadį 
toj vietoj yra aukso, vario, si
dabro ir kitokių rudžių, tai 
Tuojaus buvo išvestas, per ak
menų kalnus ir ežerus, gele
žinkelis, ir, kaip sako,' milio- 
nai kainavo tie keli šimtai my
lių, Bet ąuksaa ir didžiausias 
i sunkenybes nugali.

Kai buvo padarytas ęusieki- 
,mas,, $ai daugiausiai pradėjo 
[važiuoti, žiiioma, darbo žm,0r 
'-nes. Na ir privažiavo visokios 
tautybės žmomų., Neatsibko nei 
.lietuviai. Nors jų yra mažesr 
ims Skaičius negu kitų, bet vis- 
‘tiek ir jų keiioliką raudari;.,

lą pradžios nebuvo nėi kur 
ipergulėti. Kai kompaniją par 
• matę, kąd čia gali būti neblor 
gas pelnas, tai ji tuo jaus pa- 
įtątė kelmliką didelių namų ir 
tuose namuose darbininkai bem 
jdrąi' gyveno. Bet už kokių m©r 
itų-kitų, darbininkai pradėjo 
i statydintis, savus namus ir 
taip, per kelis mfetus išaugo 
miestelis iki &.000 gyventojų. 
Dabar jau kiti neblogai gyve
ną. Pavyzdžiu, kad ir lietur 
viai,. daugu^mM turi nuosavus 
uąmųš,. O z kitas; įr- po, kelis, 
juos. nuomuoj;a ir neblogai gy7

apie. juos nieko nenoriiųe ži 
nbti, nenorime įvertinti jų kil

f diplomatinė S be R? 
; MAINOS; — Lawreųce A. , 
‘ SJein.harctt, buvę? J-.ZV- mV
į . nlrteriš ^vedijojeČ fc4ris b^- 

.v<>n>a^irlUH, ahibasrtttoi-i.um.'
T įJpęr'u- JčP^ęiyias, ,parę4o.J 

ųmbąsa.dbrių šų žpionaNę’vv
[ Yorkė, kur jje sustojo kęly-
. j,e į Peru. Įdarė..

Acme Photo *

Dalyvąąją Vęikiine.
Toliau, Kaip ir kitos tautos 

nea)tsiliekam ir nuo kitokių 
pasirodymų. Kai buvo Angli
jos karaliaus Jurgio, vainikavi-. 
iųas,_ tai visos tautos ėjo, kiek
viena atskkai,. su savo, <vėlią- 
vom, ir, tautišku^ rūbais. Ir 
mes,t liętuviąi, pasirodom tarp
tautinėj parodoj. Tš pradžios 
tem lyg kilę, nesusipratimai: 
eit ar jie?- Bęt Jonui Radvilai 
ir Kaziui Ųrbųnui pasidarba
vus, viskas, išėjo gerai.
'.Dar įęnk-a kreditas ' tik ką 

iš Lietuvos ątvažiavųsiai O. 
i^o^yteiĮ dabar ,p.. O^ąu^įę- 
i bei;? Ji nęaisįsake, apsirengus 
jautiškais rūbais, po miestą 
pavažinėti,, ką ir kitos tautos

Manieris.

Tęsinys.

Šaunus piknikas
-■! ;,»• ” 'i-

/Praeitu kartą minėjau, jog 
buvau, susitikęs būrelį chicagie- 
čių ir Iš tą barelio kai kuriuos 
asmenis buvau paminėjęs, o ‘a- 
pie kitus, dabar noriu pridurti.

Tame būrely buvo ir daugiau 
Chicagos stambių veikėjų, bū
tent pp. Mįokevlčiąi, Rypkevj-: 
čia, jaunasis Galąkis ir dar vie
nas stambus Chicagos lietuvių 
biznierius, kuri© pavardės neat
simenu. Žinau tik tiek, kad jį 
kiti chicągiečiai vadino — Chi- 
eagOs Wal]t St. Reiškia, stambi 
finansinė figūra.

Visi linksmi,, sipagųs, špo- 
sauja, matyt, gyvenimas jų 
smarkiai nęplaka, rytojaus die
ną apsirūpinę, tad ir pašposau- 
tį randasi noro ir energijos, 
.Vięnąs pradėjo ir kanadiečiams 
komplimentus teikti ir sykiu 
apgailestauti Amerįkos lietuvių 
redaktorius, kad “be duonos” 
gali pasitikti. “Jau jus pradėjot 
musų redaktorius mokinti, ko
kius raštus dėti ir kokių nedė
ti,” sako Tas pats asmuo. Tik 
po šio pasakymo aš supratau 
apie ką eina reikalas ir prisp 
miniau, kad,( ištikrųjų, kanadie
čiai ką tai tokio panašaus bu
vo rašę. Matydamas, kad man 
sunku bus pasiteisinti, pareiš
kiau, kad tokių dalykų neišgė
ręs nesuprasi. Visi pritarė, kad 
reikalinga išsigerti- Na, ir nu
žingsniavome prię “lovio” troš
kulį numarinti, nes, iątikrųjųs 
saulei smarkiai kepinant, buvo- 
mo Ištroškę.

Už kelis iš eilės alaus bakOr* 
lūs mokėjo p. “Wall strytas,” 
kitiems, visai neduodamas pro
gos ta “malone” pasinaudot..,. 
Man griežtai buvo pasakyta, 
jog chicagiečiai kitos “karalys
tės” pinigų nepripažįsta ir re
komendavo nei nemėginti kokiu 
nors badu ^ašmųgelluątl ka- 
nadiškus dolerius. Kitaip, sako, 
įr pats atsidursi Kanadoje. Ga
vęs tokį griežtą įspėjimą, nu
sprendžiau pasiduot chj.cagiečių 
Valiau nes dar norėjau porą 
dienų pabuvot Amerikoje. .

. Prie “lovią” (taip chicagiečiai 
•vadina barą), žmonių kaip “Kry
žiuose” per šv. Petro atlaidus, 
Visi smagus, draugiški, pasigė
rusių neteko matyti. Vienu žo- 
;džlm piknikas buvo.-labai šau- 
Įnus ir man pasiliks ilgai at
mintyje. Bučiau gal dar ilgiau 
[pabuvojęs, bet Mrs. Steponaitie. 
j nė irv josios 2 sūneliai pradėjo 
Inuobodžiauti, tad ir aš šiaip 
taip persiskyriau Su maloniais 
chicagiečiais.

Sugryžę į namus, į ramų Ga- 
ry' miestelį, sumanėme dar tą 
[patį vakarą atsilankyti į vieną 
Jis Gary, Ind. teatrų, tuo kaip ir 
^užbaigdami Laisvų Kapinių iš- 
[kilmes. ’ 
♦ t' .

[‘‘Naujienų” Rę^ąkęijęj
[ Antradienio, rytą pp, Siankai, 
pp. Motukai ir jųjų dukrele p. 
Kuniutienė ir aš su Genovaite 

; vėl: važiuojame į Chicagą. Mo- 
jterys pasilieka didžiosiose 
krautuvėse “šapyt,” o, mes vį- 
si vyrai ir. ger.ovajtė važiuojam 
į “Naųj:ieu.ų” redakciją.

“Naujienų” štabo nariai jau 
'būvą sukilę, ęit pietautu tad mes 
!nenorėjome jų trukdyti ir todėl 
‘sutarėme po. pietų sugrįžti., 
-Skanius pietus valgėme pas p- 
Norkų', rodos prie 31st Street. 
•Valykla gražiai įrengta ir šva^ 
riai užlaikomą.. Patarnavimas 
gąras (visos patarnautojos sma
ilios įr gražios lietuvąitč’). 
Maistą? irgi geras, ypatingai' 
ikoPUstąi buvo tikrai gerk Pą-. 
tarčiau lįetiiYiaįHis į4 at- 

‘vykusiems į Chicagą pietus vaL

p, Norkaus valgykloje.
pietų, p. Matukas ir Stan

kus nuvažiavo, savais reikalais, 
o aš grįžau į “Naujienų” ęedak’ 
ciją^ kur jau viąl dirbą.,

Mre. M. JurgeMonienė įsitem
pė mane pas Redaktorių Grigai
tį ir savaip mane “egzaminavo?*

Pę geros valandos ir smar
kios “ekzękųęijos/’ šiaip taip 
gyvas išlikas, buvau pristatytąs 
į Kanados žinių skyriaus vedė
jo kabinetą. P-ną Vaivadą pįr-» 
mu kartu sutikau. Tai jaunas, 
pilnas energijos ir talentingas' 
vyras. Su p* Vaivada teko, pa* 
sikalbėti įvairiais dalykais. Ęu- 
yq prisiminta ir apie Kanados 
skyrių.

P.. Vaivada apgailestavo, kad 
Kanados korespondentai prade
da'apsnūsti, — štai, sako, tų-- 
rim gaminti kanadiečių skyrių, 
o tik vienos “Francesv raštus 
gavome. — Mačiau “Naujieno
se” parašytą, kad ue visų raš
tai talpinami, — pasiteiravau..

-r-Tokio atsitikimo prie ma
nęs nebuvo, — pareiškė Vaiva-, 
da. Pas jus, kaip ir visur—•. į-, 
vyksta asmeniniai nesusiprati
mai, o tas labai kliudo laikraš
tinį darbą, — pridūrė jisai.

Vienu žodžiu., “Naujienų” šta
be pabuvojęs, nUsprendžiau ir 
toliau rašinėti į “Naujienas,” 
klek, leis apystovos.. Nors Tor. 
rontiečių tarpe randasi keli, 
kurie neigiamai atsiliepė arba 
mėgina pasityčiot iš Kanados 
Žinių skyriaus, bet amerikiečiai 
musų skyriumi labai įdomauja- 

; si ir. priduoda nemažai svarbos, 
j. M _ J. Jokubynas.

(Bus daugiau)

Nuoširdus ačiū 
SLA 236 kuopai

P-nia Indreljenė dėkoja už 
albumą

i ITORONTO, Ont. — liepos 8i 
i d. įvykusiam SLA 236 kuopos, 
menes, susirinkime, susilaukiau 
tikrai- netikėto džiaugsmo,. Tarp 
įvairių apkalbėjimų,, buvo tar-. 
tąsi ką daryti su gautais 2 j u-, 
[biliejiniais albumais.. Prie išva
dos prieita buvo taip greit, kąd 
aš nespėjau net susiorientuoti 
[kas čia dedasi, užgirdysi pasiu-- 
iymą, kad vieną albumą palikti 
kuopos .knygyne, o antrąjį pa- 
dovanoti daugiau pasidarbavo-. 
*siam kuopos nariui — kuriuo 
šį kartą numatė mane- Nors aš 
iš tiesų, nesijaučiu daugiau pa
sidarbavus už kitus narius kuo- 
;pos labui, ir šį kartą užgirdusi 
'tokius gerus norus, kurių ne
sitikėjau girdėti -r- noriu ma
nyti, kad ateityje; mes visi taip, 
draugiški būdami, nuveiksime 
■ laug gražių darbų, nešdami sa- 
To organizacijai nardą.

Kas jau matė aloarną, tas <tik- 
! n-l Prip3$ną jį gražiu ir rū
pestingai sutvarkytu. Daug ja- 
ne įasime veidų ųžsipehūusių 
,ikros. pagarbos — už 5d metų 
lartuotę SLA organizacijos 
laudai. Matomi albumą pavar

dyti Ir pasigerėti nuopelnais 
; 'moniy» kurių dėka štawileu e?

,ame. naęiąi? didžiausios įr turi 
S tingiausios. 3ratęrnalg& lietuvių 
orgąnizacljOS plautyje h* aprU’ 
: jintį ligoje įr nelaimėję-.
• Už šių ‘taip brangią nwin dor 
vaną, kjurią aš turėsiu ilgam 
atminimui, — visiems kuopoą 
•nariams tariu. šfcdw% ąČ^U-

SLA ^36, kp. fiiK rašrim 
- , f o. In^elienę.
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Pas p-ią Bložienę 
gimtadienio puotoj

Praeitą ketvirtadienį 
p. Kai namuose įvyko p-ios Ma
rijonos Blažienės, Dr. Bložio 
žmonos gimtadienio surpryzo 
puota. Puotą surengė dentisto 
Dr. Vežei ir gydytojo Dr. Ku
lio žmonos.

Puotoj dalyvavo p-ia Gus- 
sen, p-ia Lauraitienė, dentistų 
žmonos; p-ia Gregg, p-ia Ke- 
ser, vaistininkų žmonos, p-ia 
Paukštienė, advokato žmona, 
p-ia Kai, States Attorney žmo
na, p-ia Kelia, dentisto žmona 
ir p-ia Nekrošienė, Peoples 
Furniture krautuvės savinin
ko žmo,na.. Taigi, vien poniu
čių puota. u

Neapsieita ir be dovanų. 
Įteikta labai ptfikus House 
Coat. Po to, sekė vaišės, tor
tų bei kitokių gardumynų val
gymas ir kalbos.

raičių giminės gerokai pasisma
gino, kitaip sakant, tinkamai 
atšventė jo gimtadienį. ^Gim
tadienio neužmiršo ir artipir p. 
D. Kuraičio draugai. Pirmadie
nį į jo Milda Auto Sales 'auto
mobilių įstaigą prisiuntė kele
tą desėtkų. pasveikinimo tele
gramų, o namai ir biznio įstai
ga buvo išpuošta bukietais gė
lių, kuriuos jo giminės ir drau
gai prisiuntė.

Tikrai smagu ir sveikintina, 
kad p-nas D. Kuraitis spėjo 
įsigyti tiek daug draugų, ku
rie turi tokį pat smagumą, 
kaip ir jis, prisimindami jo 
gimtadienį.

tai, kad ji ,apleido savo vaikus. 
Jis ją nubaudė $100 piniginę 
bausme, o kad galėtų apsimo
kėti tą- bausmę pasiuntė ją Į 
Bridėwęll atidirbti.

Ji yra ĮJllian Young, 23 me
tų amžiaus. Bet, ne ją vieną 
tas teisėjas nubaudė, nubaudė 
ir jos bendrą Robert Haynes,

— Rep. x-y.

Išvyko atostogų inžinie
rius Zunas j rytines 
valstijas

Pirmadienį išvyko atosto
goms inžinierius Vytautas Zu
nas, gyv. 1233 zLombard avė., 
jo draugė Adelė ir p-ia Zunie- 
nė. Mano aplankyti keletą ry
tinių valstijų.

Jieva Lukošiūtė 
praleis vakacijas 
New Yorke

Draugijos “Lietuvos Ūkinin
ko” Finansų r^štiiiinkė ir vi
suomenės veikėja, p-lė Ieva 
Lukošiūtė, 7011 So. Artesiari 
Avė., liepos pabaigoj išvažfuo- 
ja atostogoms su De Paul Uni
versiteto studentėmis į New 
Yorką.

Pakelyj žada sustoti Detroi
te, Clevelande, Pittsburghe, 
Niagara Falls, Brooklyne, ir 
kituose miestuose. P-lė Luko
šiūtė, grįžus iš atostogų, žada 
aprašyti savo kelionės įspūd
žius.

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
Narys.

Gavo 
Divorsus

Sveiksta
p. Meškauskienė

Sveiksta p-ia Agota Meškau
skienė, gyv. 2812 W. 63-čioj 
gatvėj. Ji išsirgo jau šešias 
savaites.

Mary Adomaitis nuo Alex 
Adomaičio

Jessica Žandus nuo James 
Žandus.

Į kalėjimą už 
vaikų apleidimą

Dominiko Kuraičio 
Gimtadienis . . ,

Liepos 12 dieną buvo Domi
niko Kuraičio gimimo diena 
arba jo 42 metų gyvenimo su
kaktis. Ta proga sekmadienį 
pp. Kuraičiai rengė šeimyniš
ką pikniką Arlington Heights, 
p-nų Rudauskų farmojė. Pik
nikas gerai pavyko — pp. Ku-

Teisėjas Joseph B. Hermes 
■nubaudė trijų vaikų motiną už

Norėdami parduot! arba pirkti 
real estate kreipkitės j mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius. i ;

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

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištls tinkamai Jums 
pritaikintais pagal skirtingų kylos ruŠi 
jums tikrai padės. Vengklle nemalonu
mą. Atsiduokite j patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

KYLA”PAVOJINGA
mus paraiSčiul pritaikinti bu pilnu ,pa- 
stikėjlmu I

Elaatikinės pančiakoa, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykal tiems, kurių są
nariai nesveiki.

2-jų metų amžiaus.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS

DIRECTORY

ANGLYS — COAL

VALANDOS
9 A. M. IKI 

8:30 P. M.

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis; liepas 14, 1937
26 metų amžiaus. Jis turėjo 
apsimokėti $25.00, ir išlaidas.

Juos matė pirmadienio' rytą 
policininkas Richąrd Šandberg, 
kai jiedu išėjo iš JJnion parko, 
palikdami be priežiūros jos 
tris kūdikius t Raymond, 5 me
tų amžiaus/ Robertą, 4 ir Jack,

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

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

Lawn Manor Gurrency Exchange
Čekiai
Išmainoma,
Bankų

Money
Orderiai,
Mokėkit
Gazo; šviesos

ir Telefonų Bilas Čia.
k,—,, . .....

OFISUOSE PAS

anCo
FH.Hal«o,rS

3145 W. 63rd St.
Arti Kedzie Avenue.

phone 
ųemlock 
4300

DAIVY
BUSINESS

MAINYKIT SAVO ČEKIUS EKSTRA ŽEMOM RATOMIS

The
T. and N. CURRENCY EXCHANGE, Ine. 

819 West 35th Street
Tuoj į vakarus nuo Halsted Street

Mes taipgi išleidžiam Money Orderius, Kolcktuojam Gazo, 
Elektros ir Vandens Bilas.

9:00 A. M. iki ,6:00 P. M.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

CHICAGO MAIL ORDER 
B A R G A I N O U T L E T

KETVERGE-LYGIAI 9:30 RYTO

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

i , ‘

Pristatom bile kur Chicagojc.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontaš Mine Run, Virginia

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

' 65% cars ........... ........
Illinois Nut ................
Rex Egg ......... ...........
Black Band Lump .... .
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal ..

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

Ekstra Vietos 
Komfortui.

T

dėvėt

Baltos Skrybėlės —- Visos padarytos par
davimui ne pigiau, kajp $1.98 
Kiekviena ....... ....... ..................... ......

VERTE
GRUPĖ No. 2.

G R U PĖ No. 1.
KAINA

Originales vertės 
iki $1.98! Žiurs
tai, švarkai, dre- 
sės, bliuskos, ža
ketai. Užmokąt 
49c už bet. kurį 
rūbą ir galit pir
kti antrą rūbą 
šioj grupėj tik 
už

DIDELIS LIEPOS MĖN. IŠPARDAVI 
MAS DAUGIAU 

kaiF

4OOO
$2, $3. $4 ir net $5 dres^ų clear- 
ance išpardavimas, Jcurs sumuša 
visus rekordus! Vieną dieną tik
tai—atsilankykit Trinksti—ir pa
sakykit savo draugam! Sutvar
kyta trijose didelės grupėse.

Originale vertė $2.98! Dresės, 
švarkai, suknios ir bliuskos.
Uzmokat 99c už bet kurį ruba 
ir galit nirkti antrą rūbą šioj 
grupėj tik už

Ekstrą 
klerkai 
Patarna
vimui.. , I-

Nepap-
1 rastos 

Verty
bės!

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite b’ile laiku, mes jums 
patarnausįm teisingai.

JOS. LEASES j 
3327 So. Lituanica Avenue

Tel. YARDS 0965.
♦

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

$12 
$50 
$20 

$1

TONSILAI IŠIMAMI 
už .................... .....

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tcl. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

No. 4323 — Elegantiška išėjimui suknelė. Yra tam tikra permatoma 
medžiaga iš kurios jei pasiusit visus nustebinsit. Ta medžiaga nebrangi ir 
vadinasi “chiffon”. Galima gauti šviesią ir tamsią. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 44 colių per kriitinę.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...... .

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ‘ir valstija).

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studiją įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotasi 

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

Reikalaukite DEGTINESNo. 3

15c Uhiversal restaurant

PETERYPEN

LADiES

VYRAS IK MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

KAINOS 
PRIEINAMOS

GERESNIŲ VALGIŲ \ VALGYKLA 
• 750 West 31st Street-

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

Experto pa-
Ateikite pas
f“Specialistai Dirbtinų

Kojų, Rankų, Diržų 
Į Visiem Sudarkymam

CHICAGO MAIL ORDER CO.f^Tl 1

511 South PAULINA ST.,...betweėn HARRISON an

galit pirkti
Šioj grupėj

Preferred by millions 
to mayonnais^

©Choiceingrcdi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

S

THE ~TXAyisJe»

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

PATAISYTO SAVO NAMAI
IR SUTAUPYKIT 30%

10 Dienu Specialas—Naujas Stogas, $55.00
HEAVY ROLL 85 LB. No. 1 SLATE SURFACED. COMPLETELY LAID 
Tai yra visa kaina vidutinio didžio namui. Už porčius ir stoglangius » * •

< NACIONALIAI ŽINOMA * STOGDENGYSTĖ
PILNAS NAMO PERMODELIAVIMAS

Namų iškėlimas. Nauji Besmentai, Cemento Darbas, Pamatai, Muro 
Darbas, Pribudavojimas Kambarių, Stogdengystė, Asbestos Saidingai, 

Plumbingas, Apšildymąs, Porčiai, Nauji Langai. 
1—2—3—4—5 METAI IŠMOKĖTI.

VALDŽIOS ARBA PRIVAČIOS PASKOLOS 
Apskaičiavimas Dykai.

ATLAS BUILDERS <CO. 
SIMO SOUTH RACINE AVĖNUE 

Phone YARDS 5950

Dresės 
NAMAM 
Porčiam 
Gatvei 
Ofisui 
Parėm 
Baliuose
Moterim; Panelėm ir 
Vaikams.

DRESĖS
Sverti' šilkai, dailus ■ acetatus, 
■įkaistus raynns, gossitmer slięers, 
p i uties, novelties, prints, swisses, 
įlįstos bovelnos —moterim, pa
nelėm. ir vaikam. Visos mieros, 
kartu ir storom. Sugrųžino mum 
niail order kostuinerlai, ir daug 
uiteptų nuo člupinėjimo—bet iš
plovimas arba stiėius šen ir ten 
padarys jas taip geras, kaip 
NAUJAS! <

KITI DIDELI SPECIALAI
Moteriški Balti Ceverykai Visi nauji, 
t>2.98 vėrtės, pora .......... : $1
Vyram Polo Meškiniai—Mėgsti but- 
toii neck, 49c vertės, ............

Moteriški Jlgger Kautai—Bastei spalvų 
$398 vertės, kiekvienas $1.49

GRUPĖ
KOKYBĖ

Originalūs vertybės iki 
$3.08 — ir DAUGIAU! 
Vien tik dresės ir en- 
sombles! Paninkčiausi 
mali order styliai! Už- 
mokat $1.40 už bet ku
ri rūbų ir 
antrų rūbų 
tik už

CM, NĄ'V

azxe>v—- 
i'M GOįr-JO/

• RĘSTA URANTAI

Pete YOUNG’S Tavern
‘f

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

PFTE YOUNG
82nd and Kean Aveniu

DOn'T CIS/E

WE'LL G1VE
THE LITTLE

PIG

TWB 
T1NIBS NOW—

i'D CBT-TUE

vjoil-b

oone/
A BODV

JOHT

Ib-J TVAlS.

.KjO/

MOUNTNN 
TCP

ALL

GAMETDO

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

. BOURBON'
DEGTINU

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

1



Vieša Padėka i

Victo

For Rent

Ten buvęs.

1937

LUNČRUI

COAL
MEGSTOS RAIDES ABRUSAMS, STALTIESĖMS, NOSINĖM

6816

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

ir pavardėVardas

Adresas

ir valstijai 5).Miestas

Inst
Oak

vieta
1026.

UNION LUNCHROOM 
8856 So. Union Avenue

medicinos 
Jis yra os-

Personal
Asmenų Ieško

i dirbame blėties 
ygos, jei pagei-

NAUJIĘNOS NEEDLECRAFT DEPT 
1780 So. Halsted SL, Chicago, III.

Real Estaie For Sale 
Namal-fcemč Pardavimui

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Pagyrų puodas 
netaukuotas

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 
RUGPJŪČIO 8

Tėvas kėsinosi 
nušaut dukters 
užpuoliką kalėjime

Business Chances
Pardavimui Bizniai

U TONUI
VEŽIMAIS

šį penktadienį Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avenue, 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo pusmetinis susirin
kimas. Visų narių pareiga atsilankyt. Pradža susirinkimo 7 
vai. vakaro

Kam darbas dirbti, o kam 
gonės vaidmuo vaidinti.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

REIKALINGAS DUONKEPIS prie 
juodos duonos. 2616 Węst 69th St.

MERGINA į DRY

Sungailiškh 
išgyveno 2 
deįiame nuliūdime įsotiną Ur
šulę, vieną brolį, tris seseris, 
švogerius ir dąųgįąus giminių 
bei draugų.

Dresės po 5, 10 
15 centų

atidarys duris sensaci- 
dresių pardavimui po 5, 
ir po 15 centų.
dresės yra atgabentos iš

nuo ugnies
nuo sužel

ti prie kameros, kur tada mie
gojo nusikaltėlis. Hįundreiseris 
nieko nelaukęs į jį paleido ke
turis šuvius, bet nei vienas ne
pataikė. Kaltininkas pabudęs ė- 
mė klykti ir palindo po suolu. 
Pribėgę du policininkai Hund- 
reiserį nuginklavo.

KASIERKOS, $15; viešbučių tar
naitės $50; South Side Consolidatec 
Ągency; 1105 East 63rd.

S. J. Werais, rast, 
bus

8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

REIKALINGA BEAUTY operator. 
Geros valandos, gera alga.
6051 Ridge Avė. Tel. Hollyęourt 8500

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu liepos lį, d. 7 valandą 
vakaro, sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Tauragės apskri
ty', Pagramančiu parapijoj, 

kaime. Amerikoje 
metus. Paliko di-

MERGINA; abclnas namų darbas 
nėra virimo; geras namas; 1 vaikas 
savas kambarys; $5; Avenue 3880,

MERGINA; lengvas namų darbas 
prižiūrėti 2 vaikus, pasilikti; kreip 
kitės į ofisą, 449 West 37th Street.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

MAX KOtlN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St„ T*L Ganai 9345

PARDAVIMUI Pirmos Klases Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284, 
Klauskit Walterio.

rfendauninkas laiko tavęr- 
metai. Pilna kainą $3,500. 
išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE and CO.
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

40 AKERIŲ FARM A; namas, tro
besiai, 5 karvės, traktorius,, plūgas; 
sawrjg; $1400 cash; D. A. Staat, 
Route 2, BoX 21, Menahga> Minne
sota. 1

PARSIDUODA muro namas dvie
jų aukštų. 2 flataf po 6 kambarius 
ir šalyje ekstra lotas, Cementuotas 
bašementas, vonios, gasas, elektriką. 
Namas gerame stovyje. lietuvių ko
lonijoje Bridgeporte, Kaina $8,000. 
Nepraleiskite šios progos; ataiSau- 
kite' pas N- C, Krukonis and Co, 

8251 So. Halsted St.
' Tel. Victory 1281.

Su WPA į Žymesnius 
Chicagos Vietas 

Dykai

4965
STOGDĖN&YŠTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, 'taip 
darbus. Lengvos i 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFĮNG CO. 
3216 So. Halsted Street

Situation Wanted 
Darbo Ieško >

Miscellaneous 
Įvairus

TAVERNA; gaivus kampas; geras 
biznis; pardavimui tuojau; turiu ki
tą biznį; matykit po 7 vai. vakaro. 

3901 Archer Avenue.

PATYRUSI SKIRT FINISHER 
and Shirt Marker.

GREENWAY LAŲNDRY CO.
3210 Armitage.

LABAI RETA PROGA įsigyti 
bučernę ir grosernę tiktai Už 300 
dolerių, Vieta išdirbta, renda pigi. 
Pamatykite savininką. 4488 South 
Hetmitage Avenue.

MOTERIS, turinti patyrimo virti 
reikalinga dirbti virtuvėje.

671 West 14th Street.

duotas aukas.
—liūnas Rusteika.

,Ward 52, 
Forest, III.

PASKUTINES 2 PIENAS 
YANNINA JEIMO 
' Sovietų filmo j 

^SONG OF HAPPINESS” 
Ateinantį Penktadienį 
“PARIS COMMUNE” 

Vėliausioji Sovietų Filmą 
SONOTONE 

Van iSuren arti Wabash 
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M.

—35c iki 6{3Q________

AUKLĖ; jauna; patyrusi; malo
ni; puikus namas; $6; kiti darbinin
kai samdomi; 6752 Oglesby Avenue, 
2nd apartment; Fairfax 6155.

Kaltininkas John Ardelean 
grand jury rastas kaltu; 

paskirta $50,000 
kaucija

TAVERNAS SU FIKČERIAIS par 
davimui už pirmą teisingą pasiūly
mą, nes turiu du biznius.

1701 So. Canal St.

PABUDAVOSIME 5 kambarių 
bungalow ant jūsų loto, $3850.00.

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rųšių. J. LILEIKA,

4743 So. Maplewood Avė, 
Virginia 2911,

REIKALINGA patyrusi MOTERIS 
virėja į Restaurantą.

1361 So. Union 
(kampas Union ir 14th St.)

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, štoras ir 2 Matai su skiepu. 
Tas pats 
na apie 8 
Lengvais 
bargenų,

1747 W._ 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pi 
taiko naujus akinius ir pataiso s, 
nūs. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

MOTERIS skudurų sortuotoja rei
kalinga; patyrusi. Kreipkitės į P. 
BARR, 1528 South Spauldiim Avė. 
In the Alley.

REIKALINGAS žmogus dirbti 
ant mažos farmos arti Chicagos. 
Turi mokėti troką draivinti, 

Atsišaukite laišku pranešdami 
amžių ir ar vedęs. Box 654.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Urba Flower Shoppe 
| Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— I Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 TURIU PARDUOTI — 4543 So. 
Union Avenue, arti 46th, Geras 2 
flatų medinis- 5 ir 6 kambarių fla- 
tai. Arched doorways, vonios,, etc. 
Garažas. H; MlLLER, savininkas.

5107 So. Halsted Street, 
Phone YARDS 0547.

I CLASSIFIED ADS
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Hundreiser atvažiavo į nuo
vadą su Checker automobiliu. 
1:45 ryto jis įėjęs į daboklę iš 
užpakalio, kai sargas William 
Spath buvo labai užimtas areš
tuotųjų sąrašų tvarkymu. Jis 
jį praėjęs nepastebėtas, nuėjęs 
pas policininką Milės Brabazon 
ir pasisakęs kaliniui valgio at
nešęs. Tas manydamas, kad čia* sė 
viskas tvarkoje leido jam priei- 9:30 vai. ryito

FILET CROCHET ALPHABET PATTERN 1267
.No. 1267—Tai naujausias išradimas nusimegsti raides. Iki 

šiol mes jas išsiuvinėjpine. Jeigu jas gerai nusimegsit ir įsiu- 
ait, tai jos netiktai ilgai laikys, bet ir labai gražiai atrodys.

PAIEšKAU apsivedimui moters 
vidutinio amžiaus, Esu bizniaus 
žmogus. Atsišaukite. 1739 So Hals
ted St., Chicago, III., Box 655.

Henry Hundreiser, 37 metų, 
gyv. 2942 Glenlake avė. padarė 
nepaprastai drąsų žygį savo 
dukterfs užpuolikui atkeršyti. 
Vakar rytą jis įėjęs į Sum- 
merdale policijos nuovados da
boklę, kur laukia teismo ma
žytės 9 mergaitės, jo dukters, 
žiaurus užpuolikas John Arde
lean, susirado jo kamerą ir pa
leido. j užpuoliką kelis šuvius, 
bet nepataikė.

John Ardelean yra Senn High 
School mokinys, 17 metų jau
nuolis, kuris šeštadienio vakarą, 
Edgev/ater depart. namo beis- 
mente užpuolė Hundreiser’io 9 
metų amžiaus dukrelę išgėdini- 
mo tikslu, ją skaudžiai nukan
kindamas. Jis padarė net 33 gi
lias žaizdas jos kūne. Nuken
tėjusioji guli Edgewater ligoni
nėje, o kaltininkas laukia teis
mo nuosprendžio. .Grand jury 
paskyrė jam $50,000 kaucijos.

Hundreiser įėjo į daboklę 
nepastebėtas

J. Tamašauskas, rašt.
Ilumboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks lie

pos 15 dieną 8 vai. vakaro Almira Simons svetainėje, 1640 
No. Hancock St. -—A. Lungevicz, rašt.

Liet. Tautiškos Draugystės Rūtos Nr. 1 susirinkimas įvyks lie
pos 14 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 8 vai. 
vakaro. Susirinkimas bus labai svarbus, visi nariai kviečia
mi atsilankyti

Draugystės Palaimintos Lietuvos pusmetinis susirinkimą 
liepos 14 d
Malonėkite pribūti laiku, nes yra daug kas aptarti.

. s .—Valdyba

ANT RENDOS 4 kambarių fla 
tas. Naujai dekoruotas, šviesus, ne 
brangi renda, su maudynėm, 

827 West 34th Place.

REIKALINGA TAVERNA mai 
nams ant rooming house su 11 kam 
barių; geri rakandai ir 

Telefonas Monroe

Neseųai Naujienose tilpo ži
nutė apie tai, kaip įvyko pa
rapijinio namų savininkų kliu
bo visuotinas gyventojų susi
rinkimas. Dabar pridursiu* .dar 
tai, kaip tas kliubas suvaidi
no čigonės vaidmenį., f

Kada čigoųąs nutarė vykti 
į kermošių, čigonė pareiškė, 
kad ir nepasiliks. Tokiu nusi
statymu, matomai, vadovauja
si ir parapijinis kliubas, bū
tent, ką nutarė Namų Navi
ninkų Kliubas gyvenime įvyk- 
dinti, tą seka ir parapijinis 
kliubas. Nieko savistovaus jis 
nesugeba nuveikti. Veikja pa
mėgdžiodamas Namų Savinin
kų Politikos Kliubą ir rekla
muoja, kad turį daug pasekė
jų. Na, o į visuotiną susirin
kimą vos 37 nariai tesugebėjo 
atvykti. Tai kur tas didysis 
narių skaičius' likosi, čia, jau 
regimas^ pagyrų puodas netau
kuotas.

MERGINA; pusiau-amžė moteris; 
namų darbas; padėti kūdikiui; geras 
namas; alga; Vincennes 1271.

RODHAUZĖ ir ekstra trobėsis; 
10 akerių Žemės; vaisiniai medžiai; 
gera vieta; pardavimui arba mai
nams. Savininkas mažame KatedŽiu- 
įe — F. Blinstrup, 8800 West 95th 
St., Palos Park, III.

PARDAVIMUI PIGIAI
MIS. Galima jr taverną uždėti. Prie
žastis pardavimo — važiuoju ant 
farmų.

Osteopatas gydyto 
jas nubaustas 60 
dienų kalėjimu

Vienų Metų Mirties Sukaktuves 
JUOZAPO GUDJONIO

PAUL M. SM1TH and CQMFANY 
Real Estate. Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom fia- 

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius, Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnųs; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: f

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

Ryt, t. y. ketvirtadienį, lie
pos 15, Chicago Mail Order 
Outlet adresu 511 So. Paulina 
Street 
niam 
po 10 

Tos
Mail Order Division ir aktua
liai yra vertos nuo $5 iki $2 
kiekviena. Jos bus parduodamos 
po 49 centus, po 99 centus ir 
po $1.49. Tačiau kiekviena pir
kėja, įsigijusi pirmą dresę už 
čia suminėtą kainą, galės pirk
ti kitą dresę tik už 5, arba 10, 
ar 15 centų tokios pat vertės, 
kokios "bus pirmoji pirkta efre- 

Sandėlio durys atsidarys 
Skelb.

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris įr popieruotojas.

JOE AUGĄITIS,
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2633.

KAM REIKALINGAS patyręs 
KARPENTERIS. Statau garažus, 
sutaisau namus arba pakeliu na
mus. Kreipkitės .. \ •

GUST YANKUS, 
8139 W. 37th PI. Tel. Lafayette 7985

PARSIDUODA AUTOMOBILIS 
Cadillac. Atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai.

M. MAS1LUNAS,
4828 W. 15th St., Cicero, XII. 

Phone Cičero 95.

Aš KAZIMIERAS JANUŠKA, W. 
C. C. 1782 Columbus, Neb-, paieskau 
savo pusseserės Domicėlės Dashau- 
skutės. Pirma gyveno Chicagoj. Ji 
paeina iš Stakių filijos# Užkams- 
Čių kaimo, Kauno rėdybos. Turi 8 
brolius: Jurgį, Joną, ir Kazimierą. 
Meldžiu atsišaukti.

PAIEšKAU DARBO už bučęrį. 
Esu patyręs per 15 metų. Atsako- 
mingas žmogus. Prašau atsišaukite 

1843 So. Halsted St., Motiejus 
Uždavinis.

Nors jau metai greitai pra
bėgo kai žiauri mirtis atskyrė 
tave, mylimas sūneli ir broli, 
iš musų tarpo, bet mes gyvie
ji negalime, tavęs užmiršti. Ta
vo ąįminčiai už sielą atsibus' 
Šventos Mišios LIEPOS 14 d. 
8-tą valaridą ryto švento Jur
gio parapijos bažnyčioje.

Kviečia motina ir sesuo Ona 
Dambrauskienė visus gimines, 
draugus ir pažįstamus ant 
šventų mišių į bažnyčią.

SusiHnkti prie 800 So. Halsted 
g. 8 vai, vak.

šeštadieni, liepos 24 d. Vizi
tas į northsidės gražiuosius 
miškus. Proga pastudijuoti gam 
tos, žymiapi miškų specialistui 
padedant. Susirinkti 2:30 vai. p. 
p. prie Caldwell miško. (Va
žiuoti Milwaukee-Devonz gatve- 
kariu iki pat ^alo.)

OAK FOREST 
viai gyvenantys šioj prieglau
doje dėkojam p. Jurgiui Cizi- 
nauskui. Liepos 11 d., jis lan
kėsi pas mus, labai nuoširdžiai 
su visais pakalbėjo ir visus, ku
riuos tik pasitiko, apdovanojo. 
Tai yra labai kilnios širdies 
žmogus.

Jurgis Cizinauskas turi val
gomų daiktų bizni prie 1458 
W. 15 g. Labai linksmaus ir 
malonaus budo žmogus. Moka 
su visais gerai sugyventi, už
tai ir biznis jam gerai sekasi. 
Paklausus, kaip sekasi biznis, 
atsakė dolerių netruksiąs ir 
tuoj iš kišenės išėmęs man vie
ną padavė su šypsena. Tas pa
rodo, kad jis supranta musų 
padėtį.

Džiaugdamiesi laime su juo 
susitikę, dar kartą tariame jam 
širdingą ačiū ir linkime geros 
pasekmės, kad galėtų atpildyti 
mums

Kas savaitė WPA rengia eks
kursijas Chicagos žymesnius 
vietas. Jose gali dalyvauti visi 
suaugę ir už tai nieko neprimo
kant. Jei kam reikalinga smul
kesnių paaiškinimų, galima pa
šaukti Calumet 6841, arba pa
rašyti WPA Education Program 
of the Chicago Board of Edu
cation, Tour Division, 1472 So. 
VVabash avenue.

štai sekančios savaitės pro
gramas;

Sekmadienį, liepos 18 d. Pro
ga aplankyti italijonų koloniją, 
pamatyti, ir susipažinti su jų pa
pročiais bei kultūros įstaigomis. 
Susirinkti 3 v. p. p? prie 6723 
S. Wood g.ATVP

Antradienį, liepos 20 d. Ap
lankysite vieno iš didžiausių; 
Chicago j e esamų katalikų uni
versitetų. Susirinkti 2:30 vai. 
p. p. prie 64 E. Lake gatvės, tre
čiam aukšte.

Tą pačią dieną, 8 vai. vak. 
prie 18 S. Clark gatves. Iš čia 
visa ekskursija vyks -į žymes
nius vidmiesčio įstaigas. Proga 
pamatyti vidmiesčio sinagogą.

Ketvirtadienį, liepos 22 Peš
tai ozzi-Froebel mokytojų kole
gija. Pamatysite kaip paruošia
mi mokytojai pradiniam ir ele
mentariam darbams. Susirinkti 
10:30 v. r. prie 410 S. Michi-; 
gan Avenue.

Tą pačią dieną kitoj vietoj1 
‘‘Olandų menas”. Susirinkti 2:30 ( 
v. p. p. Meno Instituto korido
riuje.

Penktadienį, liepos 23 d. Pro-; 
ga pamatyti ir jos istorija iš-l 
girstl kaip išsistatė pirmas' 
Jungi Valst. Sočiai Settlementas.1

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale atnaujmimo 
morgičiy ateikite ir pasiteirauki
te pirma- pas mumis. • 

a INFORMACIJOS DYKAI.
ČKICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrrtoke Avė., Chicago

Automobile^
1934 FORD COACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Newberr/s, 1025 
North Clark.

NAUJIENOSE 
PER, 

Ą. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
. APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
'' * Aųtomobį 

ir pavogt 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
lo automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite’ gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų
šių apdraudas.

Pirmadienį teisėjas Wm. G 
Knoch nuteisė Dr. Erich Fran- 
kowsky, 52 metų amžiaus, gyv 
4010 W. Madison gat. už per
žengimą valstijos 
praktikos įstatymų, 
teopatas.

Dr. Frankowsky

MERGINA; pasilikti; hotelio 
apartnientąs; padėti kūdikį prižiū
rėti; virimas; Lakeview 9869. Apart- 
mentas 702.

JUSTICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs 10.
Turi Piknikam Daržą pąrenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Labor Day ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlight 
aiknikų.

Mr. Jos. Lieppa. _

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

FRANCES GETZ-GETCAITĖ 
į ■ ■

Persiskyrė su ,šiuo . pasauliu 
liepos 11 Jįieną,!) ;6:80 vai. po 
pietų 1937 $h., sujaukus 36 me
tus amžiaus, gimus Čhįcagoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
du brolius Frank ir* George, 
seserį Edith .Sultan, tetą' Dab- 
kjenę ir šeimą, tetą Gudienę ir 
jos vyrą, dėd$ Karputį ir šei
mą;. giminę^, draugus ir pa
žįstamus. >' i

Kūnas pašarvotas randasi 
1383 So. 49fh Avė., Cicero,

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, liepos 15 dieną, 8 vai. 
ryto iš'namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią,, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ' už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Frances Getz gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir Gimines.

Patarnauja laiddir. I. J, Zolp,

PATYRUSI
GOODS krautuvę. Turi kalbėti lie 
tuviškai. Kreipkitės į

Cicero Dept. Store, 
1400 So. 49th . Court, Cicero.

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS šašu
Dahs,

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams -
3316 So, Halsted Street

Tel. BOULEVARD V*314

Mylimasis sūneli ir broli, ilsėkis amžinai svetimos šalies žemelės 
šaltuose kapuose.

Nuliūdę: MOTINA, BROLIS, SESERYS IR GIMINĖS.

Naujas “Naujienų
•V V* J •

Pranas Bacevičius, kuris iki 
šiol išnešiodavo “Naujienas,” 
nuo . pirmos liepos savo daYbą 
pervedė Gediminui Diliui, nuo 
10752 Prairie avenue.

Perimdamas į savo rankas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Roselandiečių at- 
leisiti jei ‘dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei
gu kas norėtų “Naujienas” gaui 
ti į namus, meldžiami pranešti 
žemiau paduotu adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

, —S. Dilis.
10752 Prairie Avė.

Seeley 9329 .
. K. Nurkaitis 

yra su 
Dr. W. Pas 

Chicago Avė., 8519 Com

APDRAUDA
(INSURANCE)

rastas k#l- 
tu už padarytą operaciją tū
lam Phillip Smith, 52, gyv, 
5309 Berenice avenue. Jis po 
to mirė nuo. užkrėtimo.

COAL

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

* WILMINGTON 
nuo 

ji r**4.75 iki

PIRKIT DABAR!!
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES 

NĖS KITĄ MĖNESĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR .

PRIEMIESČIUOSE ,
Tėl. ARDMORE 6975

_______ Rakandą!-Įtaisai_________
IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 

RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storu 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bąksius, Cash arba ant išmoksimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
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“Plieno streikų Chicagos distrikte nebus”

C.I.O. shko, kad vietos plieno liejyklose 
jau Įsigyveno

Nicholas Fontecchio, Steel 
Workers Organizirg Committee 
organizatorius Calumet distrik- 
te paskelbė, kad Chicagos apie- 
linkėje plieno streikų nebebus. 
Jis paaiškino, kad CIO jau įsi
gyveno vietos plieno liejyklose 
ir streikuoti nebus ko. Raštiš
kų sutarčių klausimą dabarti
niu laiku Chicagoje sprendžia 
federalės valdžios darbo santy
kių taryba.

Vakar rytą atsidarė ir pradė
jo operuoti Youngs>town plieno ! 
liejykla East Chicagoje. Ryti-1

Streikas tęsėsi 46 dienas. 
Dvi dirbtuvės, Inland ir Young- 
stown jį likvida-tfo paliaubomis. 
Vienintelė dirbtuvė, kurioj te- 
bestreikuojama, yra Republic 
liejykla South Chicagoje. Ten 
pikietos tebemaršuoja ir ūpas 
yra pusėtinai įtemptas. Dirbtu
vė dirba nuo streiko pradžios 
su pagelba streiklaužių. 

i*

Naujas teismo 
sutvarkymas

Teisėjas Grover C. Niemeyer

dama nauja teismo tvarka. 
Nuo dabar bylos sprendimas 
priklausys ne nuo eilės, bet 
nuo jos paruošimo sprendi
mui. 1
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Ciceriečiai ir 
Lietuvos sportininkų 
sutiktuves

Draugijos buvo ignoruotos
CICERO. — šeštadienio va

kare, musų sostinės Olympic 
Ballrdome sutikta Lietuvos 
sportininkai. Jie, kaipo Lietu
vos jaunuoliai, daro gerą įspū
dį, tik gaila, kad buvo mažai 
publikos. Beveik visi buvo chi- 
cagiečiai, o vietinius ciceriečius 
buvo galima ant pirštų suskai-

Vietiniai vienas kito klausia, 
“Kodėl taip ?” Todėl,1 kad nei 
viena Cicero organizacija nebu
vo pakviesta prie to svarbaus 
darbo, vadinasi, buvo ignoruo-. 
tos. Tą patį pirpažįsta ir šv. 
Antano parapijos “Pranešėjas.” 
Liepos 11 d., numeryje sako, 
kad “Sporto komitetas veikia 
netiksliai.”. Na, kągi dabar pa
darysi, viskas jau padaryta.

Kareivių Draugijos piknikas
Sekmadienį, iš pat ryto oras 

malonus, saulute šildo. Visus vi
lioja pavėsiu. Tą dieną Drau
gystės Lietuvos Kareivių pik
nikas.“ /

Nuo pat ryto viskas juda - 
bruzda. H. Vaštakas su savo 
darbininkais krauna reikmenis 
į troką. Iš jų. sunkiausia buvo 
statinė alaus, kurią aukavo p.

rėmėjas. Pačiam piknike publi
kos riedaugiausiai, bet rengė
jams nuostolių nebus, nes buvo 
piknike stambių tūzų: F. Da
nauskas, J. Saulis, Mrs. Dvilai- 
tis, buvęs Cicero fotografas 
Kruszinis, J. Jankauskas, E. 
Matas, J. Paugos ' atstovas ir 
daug kitų. Buvo ir P. Putrimas. 
Patys draugijos nariai - dar
buotojai, netik savo spėkas pa
dėjo, bet ir finansiškai prisidė
jo-

Raudonos Rožės kliubo atsto
vai, vadovaujami M. Vaitekūno, 
gražiai Kliubą reprezentavo.

Pikniko pabaigoje buvo da
lintos dovanos, kurias tvarkė 
draugijos pirmininkas A. L. 
Matulis. Pirma dovana teko J. 
Šeleikai. Dovanas (jų buvo dau
gybė) gavo tik tie, kurie buvo

Fred Benis mirė, bet 
mirtis paliko 
neišaiškinta

t

Kelias dienas atgal policija 
ištraukė iš Michigan ežero Fred 
Benį, 53 metų amžiaus, nuo

5154 S. Kostner avenue. Jo kū
nas buvo užtiktas prie Armita- 
ge avenue kranto.

Koronierio dižurė vakar pa
skelbė, kad jo mirties negalėjo 
išaiškinti: nežinia, ar jis nusi
žudė, ar buvo paskandintas.

Benio Našle Stella Benis pa
reiškė nemananti, kad jos vyras 
,butų nusižudęs.

niam “šiitui” grįžo 2,500. pirmadienį paskelbė, kad įve- tyti.

VISI
ŠOKSIME NAUJIENŲ

PIKNIKE!
RUGPIUČIO S D., 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

G. ^ajauskas, gėras draugijos darže
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• BAMBUKAS AMERIKOJE — T. P. Maddox, Atlanta, 
Georgia ūkininkas, kuris tiki, kad Amerikoje apsimokėtų 
auginti bambuką komerciniais tikslais. Jis turi pašventęs 
savo ūkį bambukų auginimui ir šįmet derlius buvo visai 
neblogas. ■ .. Acme Photo
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Barbara Stamvyck su Bobert Taulor

Gail Patrick su vyru, Bobert Cobb

'

liejykla atsidaro. Acme Photo

Lee Tracy su Bilda Title.

m &' &

laivynas bando karo tarnybai. Lėktuvas turi 1,106 arklių jėgos motorą, kontro
liuojamą propelerį ir daro-suvirs 300 myli ų į valandą. Acme Photo
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nuo 1933 metų
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EAST CHICAGOJE — Darbininkai, susirinkę prie Youngstown , Sheet and 
Tubo Company liejyklos, East Chicagoje, kai pasklido žįpia, kad Indiana gtiberna- 
torius sudarė paliaubas ir kad

RAUKŠLIŲ LYGINTOJAS 
—Los Angeles, Californijoje 
vyksta išradėjų paroda, ku
rioj yra išstatytas naujas iš
radimas, taikomas mote
rims.. Išradimas yra raukš
lių naikintojas. Išradėją 
Nettie O. Schroder stebuk
lingąjį instrumentą demon
struoja. Jis yra stiklo vamz
dis, kuris atlieka darbą pri
pildytas karštu vandeniu 
arba ledu ir pridėtas prie 
veido. • Acme Photo

SUSIRĖMĖ SU JAPONAIS 
—Generolas Sung Čen-Juan, ' 
Šiaurinės Kinijos karo va
das, kurio kareiviai susikir
ta su japonais ties Peipingo 
miestu. Tai buvo didžiau
sias mušis 
karo.

GYNĖ TĖVĄ — 14 metų 
mergaitė Joan Furch, kuri 
gynė savo tėvą Dr. Frarik 
J. Furch. Jis yra teisiamas 
Chicagos kriminaliame tei
sme už savo antros žmo- z 
nos nužudymą. , < ■
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LENKTYNĖS — Bene didžiausi arklių lenktynių 
mėgėjai Amerikoje yra filmų artistai, kuriems lenktynės 
duoda progą nutraukti filmų gamybos ir Hollywoodo 
puošnumo monotoniją. Jie labai dideli “gembleriai.” Ši
tie paveikslai traukti Del Mar, Cslifornijos lenktynėse, 
kurias finansuoja garsus aktorius Bing Crosby.

Acme Photo

BANDĖ IŠSIGIMĖLĮ NUŠAUTI — Henry Hundre- 
sier, kuris Chicagos Summerdale policijos stotyje bandė 
nušauti 16 metų berniuką John Ardelean. Jaunuolis^ nu- 
sivilioięs Hundreiserio devynių mėtų dukrelę į skiepą, 
ją išgėdino ir žiauriai subadė ir 
Hųndręsier paleido ^keturis šūvius 
kliudė

sukapojo žirklėmis, 
bet nei vienas ne-

DAR JOKIOS ŽINIOS — Federalės valdžios stovy
kla Howlahd Saloje, Pacifiko vandenyne, kurios apie- 
linkėje karo laivai ir lėktuvai tebeieško lakūnės Amelia 
Earhart ir navigatoriaus Fred Noonan. Žinios apie la
kūnus nėra per dvi savaites laiko. Ldkunai dingo kely
je iš Australijos į HoyylAnd salą. Acme Photo




