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Vokieti j ą La ūkia 
Sunkus Laikai
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Vokietija ruošiasi gryšti prie karo laiko 
ekonomijų-duonos ir maisto kortelių 

ir dirbtinių prekių
BERLYNAS, liepos 5. — Po

baisios nacių teroro bangos, 
Vokietija susilaukė naujos bai
mės, kai ji.suprato, kad po 18 
mėnesių valdymo, šalies eko
nominė padėtis tiek pablogėjo, 
jog prisieina gryšti prie bai
siųjų karo laiko ekonomijų ir 
galbūt susilaukti to baisaus 
skurdo, kokio susilaukė bolševi
kų valdoma Rusija.

Kuomet visas pasaulis neži
no ką daryti su maisto ir ža
liavos perviršiu, tai Vokietija 
ruošiasi gryšti prie maisto kor
telių ir substitutų.

Vokiečiai buvcJ bepradedą 
užmiršti laike karo jkirėjusį 
žodį “ersatz”—substitutą, bet 
naciai jį atgaivino.

Nors dar tik nedaugelis sub
stitutų įvesta, bet jau iššaukė 
visuotiną nepasitenkinimą, kurį 
teko malšinti kulkomis.

Nacių valdžios įsakymu, prie 
miltų jau turi būti maišomos 
sėlenos, bulvių krakmolas ir 
džiovintas nugriebtas pienas. *

Prie visų vilnonių..ąudmenų 
turi būti maišoma 30 nuoš. pa
šukų. Nuo rudenio, tikimąsi, 
prie vilnonių audmenų bus pri
maišoma 50 nuoš, dirbtinių da- 
lykų.

Prie gumos gaminių vartoja
ma tik mažas nuošimtis nau
jos gumos. Elektros vielos ne
bėra vario, bet kitų metalų. 
Prie gasolino irgi dedama vi
sokių priemaišų. Vis daugiau 
vartojama medinio cukraus.

Naciai vėl kursto žydų po
gromus

Kad nukreipti žmonių domę 
nuo skerdynių ir desperatiškos 
šalies ekonominės padėties, na
ciai vėl pradėjo kurstyti žydų 
pogromus ir vietomis žydus 
areštuoti ir šaudyti.

Von Papen padėtis neaiški
Vice-konclerio von Papen pa

dėtis yra neaiški. Jis buvo pa
davęs rezignaciją, bet Hinden- 
burgas jo rezignaciją atsisakė 
priimti. Tečiaus Hitleris yra 
nusisprendęs jį iš vietos paša
linti ir vice-kanclerio vieton j* 
statyti Goering, kuris vadovavo 
dabartinėms skerdynėms, o vori 
Papeną paskirti Saar komisaru.

Von Papen raštinėj, greta 
Hitlerio raštinės ,jau visa eilė 
kratų buvo padaryta ir jo raš
tinė liko iškelta į namus, kur 
irgi kelios kratos įvyko. Jo vi
si pagelbininkai liko areštuoti.

Betgi vėliausios žinios skei* 
biš, kad von Papenui pasikal
bėjus su Hitleriu, likę įsakyta 
paliuosuoti visus jo pagelbi- 
ninkus.

Franci jos ambasada įteikė 
formalį Vokietijai protestą, ku
riame griežtai ' užginčijama 
Franci jos dalyvavimas suokal
by prieš Hitlerio valdžią.

Kalbama, kad nepasitenkini
mas prieš Hitlerį kįla ne vien 
Berlyne, bet ir kituose mies
tuose ir kad todėl galima tikė
tis naujų skerdynių. Delei la
bai aštrios cenzūros tikrų ži* 
nių negalima gauti.

Dirbtuvėms, kurios gali pa
gaminti substitutus tikroms 
prekėms skiriamos premijos.

Visą tai daroma ,kad suma
žinti Vokietijos importą, delei 
nepaprastai mažėjančio Vokie
tijos eksporto. Eksportas gi 
daugiausia mažėja delei naciams 
skelbiamo užsieny boikoto.

Kol dar yra tikrų prekių, vi
si stengiasi jų prisipirkti ir 
dabar vidurinė Vokietijos pre
kyba pergyvena gerus laikus. 
Bet baigiama išpirkti impor
tuotos prekės, drabužiai, čeve- 
rykai, muilas, cukrus. Valdžia 
net pradėjo grūmoti sankrovi- 
ninkams, kad jie neleistų žmo
nėms pirkti prekes ir jas slėp
ti, pasitikint prekių trukumo.

Valdžia jau įvedė pinigų, im-; 
porto ir žaliavos kontrolę ir 
ruošiamąsi prie įvedimo suvar
tojimo kontrolės. į

Jau kalbama apie niekurių pre
kių ir maisto kortelių įvedimą 
šį rudenį. Jai to ir neįvyktų, 
jau aišku yra, kad vokietis at
einančią žiemą turės gerokai su
siveržti ir pakęsti daug alkio ir 
šalčio.

Meksikoj susektas 
naujas sukilimo 

suokalbis
MEXIC0 CITY, 1. 5. — Vi

daus reikalų ministerija pa
skelbė, kad tapo susektas nau
jas sukilimo suokalbis. Tam su
kilimui turėjo vadovauti gen. 
Villarreal, kuris pats buvo kan
didatas į prezidentus. Tai visus 
nustebino, kadangi tas genero
las dėjosi labai taikiu ir iškal- 
no pripažino, kad jis neturi 
progos laimėti, vien kandida
tuojąs, kad paremti savo par
tijos principus. Generolas bu
siąs areštuotas. Jo pasiuntiniai 
jau yra išvykę į Jungt. Valsti
jas prisipirkti ginklų ir amu
nicijos.

Hindenburgas jau
ninas!?

VIENNA, 1. 5. — Oficialia 
Wiener Zeitung sakosi patyręs 
iš diplomatinių šaltinių, kad 
Vokietijos prezidentas von 
Hindenburg, 86 m. amžiaus, da
ro pastangas atsijauninti.

Cbicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroj.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:- 
28.
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Franz von PapenChancellor Hitler Baron von Fritsch1 Heinrlch Bruening
nuo senai ėjo gandų, kad Vokietijoje ruoĮŠiamąsi prie perversmo, kuriame militaristai šulo-Jau

šią svarbiausią rolę. Bet Hitleris urnai puolė savo priešininkus savųjų nacių tarpe ir pradėjo 
žymiausių nacių vadų žudynes. Bet pasak niekurių pranešimų, pas Hitlerį pradeda apsireikšti 
pamišimo žymės ir dabar veikiausia prasidės kova tarp Goering ir reichswehro generolų už 
valdžią. Reichswehrui komanduoja gen. von Fritsch, kuris militaristų numatomas sekamu Vo
kietijos premieru, o buvęs kancleris, centristas Bruening — užsienio reikalų ministeriu. Vice
kancleris von Papen, nors ir rezignavo, viš dar tvirtai laikosi valdžioje, nors Hitleris ir visaip 
stengiasi jį iš kabineto išstumti.

Neleidžia dvynukėms 183 žmones ŽUVO vi
apsivesti

NEW YORK, 1. 5. — Siamo 
dvynukės Violet ir Daisy Hil- 
ton, 26 m., kurios yra per kul
šis viena prie kitos priaugu
sios, negali apsivesti, nes jos 
nėra vienas asmtfo. Taip nu
sprendė New Yorko klerkas ir 
atsisakė išduoti leidimą vedy
boms. Tą patį padarė ir New- 
arįę, N. J. klerkas.

Vivian Hilton norėjo apsi
vesti Su Maurice Lambert, 29 
m. orkestro vedėju. Daisy irgi 
turinti vaikiną, kumštininką 
Harry Mason, kuris gyveną 
Anglijoj.' Abi jos yra aktorės.

(Viena iš tokių suaugusių 
dvynukių, Rose Blazek, buvo 
vedusi ir net turėjo vaiką. Jos 
abi kartu mirė keletą metų at
gal).

PORTLAND, Ore., 1. 5. — 
10,000 žmonių plojant, pasižy
mėjęs plaukikas Roland McCall 
šoko iš 110 pėdų augštumos ,į 
Columbia upę ir, matyt, tiek 
susitrenkė ,kad paplaukęs ke
lis žingsnius prigėrė. Jq kūnas 
tebėra nesurastas.

Lietuvos i Naujienos
Besprogdindamas ak

menis mirė i
Birželio 12 •PANEVĖŽYS.— Birelio 12 

d. Naujamiesčio valsčiaus, Na- 
važonių kaimo gyventojas Au
gulis, besprogdindamas akme
nis paraku*, per neatsargumą, 
susižeiė galvą ir atgabentas j 
ipskr. ligoninę, mirė.

Nebegali išsipirkti
Savo laiku daugelio panevė

žiečių užsipirko sau žemės skly
pelius arba namus, tikėdamas 
bu laiku išsipirkti, bet dabafc 
daugelis jau atsisako net nuo 
mokėtų pinigų, nes nebegali 
šsipirkti. O kai kurie perlei

džia kitiems.

Amerika atšauks sa
vo marinus iš Hai- ' 

ti salos

Vėl 3 “Sovogo” vadai 
areštuoti

Bitės užpuolė antis;
11 papiovė

FORT WAYNE, Ind., 1. 5. 
— Bitės užpuolė ančių pulką 
Howbridge farmoj ir 11 ančių 
mirtinai sukandžiojo. Kaip bi 
tės, taip ir antys gyveno taf 
me pačiame sodne ir iki šio lai
ko gyveno santaikoj. Kas 
šaukė karą—nežinoma.

iš-.

Naujas Albertos 
premieras

EDMONTON, Altą., 1. 5. — 
Suvienytos Farmerių partijos 
kokusąs provincijos premieru 
išrinko R. Gu Reid, provinci
jos iždininką ir kasyklų ir mies
tų reikalų ministrei. Jis sudės 
priesaiką pirmadieny.

Reid užims vietą premierd 
Brovvnlee, kurį pereitą šeštadie
nį jury rado kaltą už suvylio 
jimą Vivian

soje šalyje liepos 4 
d. nelaimėse

Daugiausia įmonių prigėrė ir 
jžuvo automobilių nelaimėse. 
Nuo fejerįvėtkų žuvo tik 2 
žmonės.

NEW YORK, 1. 5. — Mažiau
sia 183 žuvo visoje šalyje va
kar švenčiant liepos 4 d. — 
N epriklausomybės—šventę.

Fejerverkai;^ kurie pirmiau 
daugiausia ^aukų. pasiimdavo tą 
diepą, vakar pasiėmė tik dvi 
aukas. Daugiausia nuo fejer
verkų žuvo žmonių. 1903!m.— 
net 466 žmonės.

Šiemet daugiausia aukų pa
siėmė automobiliai, upės ir eže
rai. ■ .

Surinktomis žiniomis vakar 
ŽUVO.:' '?

nuo fejerverkų—2, ;
nelaimėse su automobiliais—

73, ' , - \
prigėrė—79, 
netyčiomis nusišovė—3, 
kitokiose nelaimėse žuvo —

26.
Tarp žuvusių kitokiose ne- 

lamėse yra 5 žmonės žuvę su
degus lėktuvui ties St. Ansgar, 
la. Trys žmonės žuvo New 
Yorko Welfare Island kalėjime, 
sugriuvus platformai, nuo ku
rios jie žiurėjo kalinių besbo- 
lo žaidimo. 56 žmonės liko su
žeisti.

MacMillan, kas 
Brovvnlee sunaikino politiniai.

AMSTERDAM, 1. 5. — Vie
nas žmogus užmuštas ir ma
žiausia 6 sunkiai sužeisti, po
licijos susirėmimuose su ko
munistų sukurstytais bedar
biais.

BAGDAD, Irak, 1. 5Mr-Trys< 
Irako gyventojai liko pakarti 
už nužudymą amerikiečio stu
dento Raymond Fisher ir jo 
draugo, vokiečio Rudolf May.

Snowden aštriai 
smerkia MacDonaldą

LONDONAS, 1. 5. — Viskon- 
tas Snowden, buvęs iždo kanc
leris darbiečių valdžioj, savo 
kalboj lordų bute labai aštriai 
pasmerkė premierą MacDonal
dą už jo pasitraukimą nuo dar
biečių ir susidėjimą su kon-

“Torams”, sakė Snowden 
buvęs artimas MacDonaldo 
draugas, “MacDonald yra rei
kalingas vien tik tam, kad pa
rodyti jį platformoje retežiuo
se, kaip buvusį socialistą, ku
ris pamatė savo , klaidas ir ra
do išganymą Tory partijos dva
siniame prieglobstyje. Jis bus 
naudojamas tiems patiems ti
kslams, kaip atsivertęs girtuok
lis yra naudojamas blaivininkų 
susirinkimuose”.

CAPE HAITIEN, Haiti, 1. 5,1 
—Prezidentas Rooseveltas Šiam 
die apleido savo karo laivą 
Houston, kuriuo plaukia atsto- 
gauti į Pacifiko vandenyną, it; 
ankėsi šioj saloj.

Savo kalboj jis prižadėjo, kad 
Amerikos marinai bus ištraukti 
iš šios salos už kokio mėnesio, 
ar 6 savaičių laiko.

Roęseveltą pasitiko Haiti Pre
zidentas Šteino Vincept ir vist,
augštesni valdininkai. 4 4 -**te*^

KLAIPĖDA. VI. 20. Elta. 
—Šiaulių apygardos tardytojo 
nutarimu suimtas Priekulės 
dvaro ūkvedys, Goerg Heimbs; 
suimtasis buvo priešvalstybinės 
“Sovog” grupės vadas. Jis bir- 
vo suorganizavęs sukilimo tiks
lams kariškais pagrindais jau
nuomenės raitelių grupę ir pus
antro mėnesio mokė ją kariš
kų pratimų. Heimbs yra bai
gęs Tilžės gimnaziją ir, be to, 
specialią jojimo mokyklą Įsru
tyje. Heimbs pasodintas į ka
lėjimą. Dar suimtas priešvals- 
tybinsė “Sovog” partijos Klai
pėdos priemiesčio Smeltės gru
pės vadas, darbininkas Kurt 
Lapschies. Taip pat suimtas 
priešvalstybinės “Sovog” parti
jos grupės vadas, šereitalukio 
(Dresslerio) dvaro prievaizda, 
Fritz Bendu’z. Abudu suimtieji 
pasodinti besąlygiškai į kalėji
mą.
DAR VIENAS “SOVOGO” Vlfij 

DAS SUIMTAS
KLAIPĖDA. Elta. birž. 19. 

—Vakar Šiaulių apygardos tar
dytojo nutarimu areštuotas 
Vilkyčių priešvalstybinės ‘So- 
vog” organizacijos vadas Frick 
Losch. Jis buvo taip pat ir 
vietos jaunimo vadas. Jis reta-

Policija puola San 
Francisco dokų 

darbininkus

Hitlerio suruoštų 
skerdynių aukos 

palaidotos

SAN FRRANGISCO, Cal., 1.‘ 
5.—Policija šiandie pakartoti-; 
nai puolė streikuojančius dokų 
darbininkus ir svaidė į juos du
jų bombas.

Policija vieną streikierį smar-’ 
kiai sumušė. • ’

Milicija irgi yra laikoma pa- 
ruošta pulti streikierius, jei 
policija neįstengtų juos nuga
lėti. j

Bet samdytojai susilaukė 
naujo skaudaus, smūgio, gele
žinkeliečiams atsisakius trau
kiniais gabenti prekes iš dokų.

Panaikino bausmę 
Kanados provin
cijos premjerui

EDMONTON, Altą., 1. 5. — 
Kelios dienos atgal j uty rado 
Alberta prov. premjerą Brovvn
lee kaltą už suvylipjimą Vivian 
MacMillan ir priteisė, kad jis 
turi merginai sumokėti $10,000 
ir jos tėvui $5,000, Tečiaus tei
sėjas įves, kuris klausėsi, by
los, tokį juTy nuosprendį rado 
nepamatuotą ir neteisėtą ir pi
niginę bausmę panaikino.

BERLYNAS, 1. 5. — Buvęs 
kancleris gen. Kurt von Schlei- 
cher, jo jauna žmona ir kata
likų veikimo vadas Heinrich 
Klausemer, kuriuos nužudė Hit
lerio ir Goering įsakyti nacių 
žudykai, liko palaidoti. Jų kū
nai liko sudeginti ir paskui pa
laidoti. Neprileista ir jokių 
bažnytinių apeigų. Schleicherio 
giminių telefonai buvo išjung
ti, kad jie negalėtų papasako
ti kaip liko nužudytas Schleic- 
heris. \

Kadangi deginimas kūno yra 
didelis nusidėjimas katalikų 
bažnyčios žvilgsniu, o čia val
džia sudegino kūną nė nepra
nešus! nužudytojo giminėms ir 
paskui neleido atlikti jokių baž
nytinių apeigų, tikimąsi ašt
raus susikirtimo su Vatikanu.

Muštynėmis užbaigė 
Ispanijos seimo 

posėdį

0TTAWA, III., 1. 5. —Iški
lusiame ginče kas turi išgerti 
paskutinį degtinės gurkšni, vie
nas žmogus liko nužudytas, kie
tas sunkiai sužeistas peiliu, d 
laimėtojas m to gurkšnio liko 
areštuotas.

MADRIDAS, 1. 5
Ispanijos seimo pirmas posė
dis, kuris tęsėsi 7 mėnesius, 
užsibaigė vakar muštynėmis 
tarp socialistų ir katalikų, ku
rias pradėjo katalikų atstovai, 
pirmieji puldami muštr socia
listus.

Antrojo

Naujoji Japonijos 
valdžia laikysis se

nosios politikos
TOKIO, 1. 5. — Admirolas 

Okada sudarė naują Japonijos 
kabinetą, vieton rezignavusio 
Saito kabineto. Bet Okado li
ko paskirtas premieru “su tuo 
supratimtf, kad naujoji valdžia, 
laikysis Siuto politikos ginklą-1 
vimos ir užsienio politikos klau
simais”. ,

Del tęs priežasties ir naują- 
jame kabinete pasiliko senieji! 
užsienio reikalų, karo ir laivy
no ministeHai. Tas reiška, kad 
nors kabinetas pasikeitė, nebus 
jokių permainų Japonijos po
litikoje.

FLORENCE, Ariz., 1. 5. — 
Rytoj ryte vietos valstijos ka
lėjime nuodingomis dujomis bus 
nutroškinti du meksikiečiai, ku
rie laike plėšimo užmušė žmo
gų. Plėšimas jiems davė tik 
$35.

khiMo veiksmams. Losch buvo 
vokiečių armijos atsargūtffc^Į^ 
šilą. Jis pasodintas 
iiiai į kalėjimą.

Dar daugiau suėmimų
Šiaulių apygardos tardytoją 

nutarimu, suimtas Nidos pra*. 
džios mokyklos mokytpjas,* 
Horst Lakischus. Jis priklausė 
prie priešvalstybinės CSA par
tijos. Suimtojo mokykloje kra
tos metu buvo rasta ir prieš
valstybinio turinio knygų.

Suimtas Norkaičių vyr. giri* 
įlinkas, Alfred Krueger. Jis 
buvo priešvalstybinės “Sovog”. 
partijos Norkaičių grupės va
das ir aktyviai dalyvavo 1933 
metų Tilžėje įvykusiame Goeb- 
belso mitinge. Kruegeris pa
sodintas į kalėjimą, kur laiko
mas be sąlygų.

Po tardymo policijos priežiū
rai pavestas žalvario girininki
jos girininkas, Johann Vongehr. 
Jis buvo aktyvus priešvalstybi
nės' “Sovog” partijos narys,

Klaipėdos krašto komendan
to nutarimu, nubausti Kreuz, 
Blisze, Moscheiks ir Pennelik 
po 300 litų ar vieną mėnesį ka
lėjimo už vienos gyventojų da
lies kiršinimą prieš kitą. Ko
mendanto nutarimu, Naujoksiš 
Pagėgių nubaustas sumokėti 
300 litų arba vieną mėnesį ka
lėti už vienos gyventojų dalies 
kiršinimą prieš kitą.

——

VIENNA, 1. 5. — Vakar nuo 
širdies ligos pasimirė vienas iš 
žymiausių žydų poetų, Chaim 
Nachman Bialik, 61 m. amžiaus.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų Jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
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SLA. Centras perkeliamas į 
Pittsburghą.

laukėme 
šį klausi- 
iškeltj ir

Didžiausios lietuvių orga
nizacijos pasaulyje, t. y. Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Centras, jo raštinė, spaustuvė 
su laikraščiu “Tėvyne“ perke- 
laima į musų Pittsburghą.

Daugelis iš musų jau seniai 
to pageidavome ir 
atatinkamos progos 
mą SLA. seimuose 
galutinai išspręsti.

Artinantis Susivienijimo 38 
seimui, kuris praeitą savaitę 
įvyko Detroite, mes pittsbur- 
ghiečiai delegatai visi kaip 
vienas važiavome seiman su 
ta mintim, jog dėti pastangas 
ilgų metų pasiryžimui įgy
vendinti, t. y. perkelti Susivie
nijimo buveinę Pittsburghan.

Musų vienų — pįttsbur- 
ghiečių pastangos butų mažai 
ką reiškusios, jeigu pažan
giųjų delegatų dauguma ne
būtų mums šiuo reikalu pri
tarusi. Pažangiųjų delegatų 
nusistatymas atątiko pittsbur- 
ghiečįą nusistatymui, o ka
dangi jų buvo didelė didžiu
ma, tad tam nusistatymui ne
buvo kliūčių įgyvendinti.

šis seimo nutarimas esame 
įsitikinę, išeis Susivienijimui 
naudai. Mat Pittsburghas yra 
vidurys plačiai apgyventų lie
tuviais (Susivienijimo UUr 
riais) kolonijų, tarpe rytinių 
ir vakarinių valstijų; taip, 
kad kontakto palaikymas tar
pe Centro 
narių bus 
dėsnis.

Žinoma, 
ši proga 
mat centrui persikėlus su jo 
raštine, o ypatingai • laikraš
čiu “Tėvyne“ pagyvės vieti
nis visuoineninio-kulturinio 
pobūdžio veikimas, kurio 
šiuo metu taip čia stinga.

Pittsburghiečiai turi ypatin
gos padėkos išreikšti “Nau
jienų“ redaktoriui P. Grigai
čiui už įnešimą seiman cen
tro perkėlimo reikalu ir bend
rai visiems tiems draugams, 
kurie šiuo reikaliL P. Grigai
čio įnešimą rėmė.

žinoma, mes suprantame, 
jog tamstos tai darėte ne dėl
to, jog Pittsburghas savo du
rnais ar kalnais junis butų pa
tikęs, bet dėlto, jog turėdami 
omeny Susivienijimo gerbūvį 
ir šviesią ateitį tąi įvykdote, 

Mes pittsburghieĮČiąi — Su
sivienijimo nariai galime pa
reikšti džiaugsmo ir pasiryži
mo su nauju ir tvirtesniu pa
siryžimu dirbti musų numylė
tam Susivienijimui, kurio šir
dis bus musų kalnuotoj tėvy
nėje.

rie prisidengę patrijętinėmis 
skraistėmis jį į tąą apystęvas 
pastatė.

Reikia nepamiršti, jog toji 
dauguma išrinkusį naują Pil
domą Tarybą tįkėsis, jog visi 
jos nariai neapvils jos ir jog 
jie stovėdami Susivienijimo 
sargyboje palaikys glaudų 
kontaktą su visais. Susivieni
jimo nariais ir atliks savo pa
reigas vadovaudamiesi savo 
sąžine, daugumos pageidavi
mu ir visų narių nauda; to 
mes iš širdies jiems trokšta
me. Malonų pittąbhrghįečiams, 
jog P. Taryboje bus vienas iš 
šviesiųjų Lietuvos išeivijos 
vadų, buvęs pittsburghietiš 
—advokatas F. J. Bagočius, 
kuris visas savo jaunystės die
nas pašventė musų kultūri
niams, visuomeniniams reika
lams. Esame įsitikinę, jog jis, 
stovėdamas, kaipo preziden
tas, Susivienijimo vadovybės 
priešakyje, savo patyrimu, 
gabumais ir neišsemiama ener 
giją sugebės Susivienijimą pa
statyti tokioje aukštumoje, 
kokios Susivienijimo nariai ir 
plačioji Amerikos lietuvių vi
suomenė jau nuo senai pa
geidauja. Lieka mums, eili
niams nariams, paspausdus 
naująjai P. T. dešinę, su ja 
visuose darbuose kooperuoti, 
o tik tada mes galėsime pasi
džiaugti pasekmingomis išda
vomis.

S. L. A. prezidentas 
pittsburghiečių 

pasitarime

pasidalyti su pasilikusiais na
mie “smutJkinin'kąis”.

Tačiau įr Jus “nuskriaustie
ji“ nenusiminkite ir raminki
tės ppeto Maironies žodžiuo
se: “Per skausmus į garbę.“

Bendrai pasakius, nei viena 
politinė srovė nieko nelaimė
jo, laimėtoju liko pats Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
prie kurio mes visi priklauso
me, todėl visi iki vieno su- 
glauskime savas spėkas ir dir
bkime musų Susivienijimo 
gerbūviui.

Bagočius ir jo šei
myna atostogauja
PitĮtsburgiečiai savo tarpe 

turi malonų svečią, asmenyje 
p. F. Ragožiaus iš Detroito sei
mo atvyko tiesiai pas savus 
uošvius į Pittsburgho apylinkę 
—Marš, Pa. Kadangi p. Bago- 
čiaus uošviai — p. Kazlauskai 
gyvena gražiame ūkyje, tiki
masi, jog musų Bagočius ir 
jo šeimynėlė turės malonias 
atostogas. Vakar turėjau pro
gos su savo žmonele ir draugu 
Mįliu būti jaukioje Kazlauskų 
—Bagočių draugijoje, jų ūky
je ir turiu pasakyti jog malo
nesnės vietos ir širdingesnių 
žmonių sunku rasti, na, o 
manoji visu keliu, parvažiuo
jant tik ir kalbėjo apie p. Ba- 
gočienės atvirumą ir nuošir* 
dų draugiškumą. Gaila, kad 
neilgai savo tarpe juos turėsi
me, mat kitą savaitę jie išvyk
sta namo — Bostonan.

New Yorke. Q prie to tenai 
musų kaimynės SLRKA cent
ras randas. Koks tai butų iš- 
rokavimas abiejų didžiųjų or
ganizacijų ' centrus sukišti į 
vieną vietą. Phįladelphia, nors 
pakeliui, bet arti prie New 
Yorko ir lietuvių susisiekimą 
nedaug kuo pakeistų.

SLA. nariai dabar turėtų 
kooperuoti su Pildomąja Ta
ryba, kad tą vietos permainą 
bųtų tinkamai įvykinta, be 
mažiausių nuostolių SLA.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad visi SLA tą supranta ge
rai taip, kad suprato delega
tai, pravesdami daug naudin
gų tarimų SLA. naudai.

Kiti džiuginanti ir naudingi 
nutarimai yrą įvedimas naujų 
skyrių dėl SLA. narių. Savo 
laiku tie skyriai bus plačiai 
išaiškinti i ir, rdikia tikėtis, 
kad jie bus naudingi visiems.

I < ' T ■TJ' 1— Jay Kay.

Šaukiamas įtari
mas SLA. reikalais, 
dalyvaujant prez.

tokiame susirinkime kaip tik 
ir gą^ėsime naujų narių ga
vimą apkalbėti,

Tbdėį ir dar kartą prime
nu, kad visi Pittsburgho ir 
apylinkės seimo ’’ delegatai 
kuopų organizatoriai ir abel- 
nai visi SLA. darbuotojai yra 
kviečiami dalyvauti viršmįnė- 
tam pasitarime liepos 9 d. 
Lietuvių Moksję Draugystės 
svetainėje, 7 vai. vakaro.

—S. Bakanas, 
SLA. 3-Čio apskričio organi
zatorius.

PITTSBURGHI ANA

___________ Penktadienis, liepos 6, 1934

šalę Juškių ūkį turėjo tujas 
mizantropas Crowe. Nemėgo 
žmoųių, manė, kad visi yra jo 
priešai, kurje tik tykojo, kąm 
pakenkti. Jo ūkis, 80 su yirš 
akrų didžio, buvo apleistas; 
laukai neapdirbti, trobos griū
vančios, visur neprižiurėjimo 
žymės.

Juškių ūkis tuo tarpu; buvo 
gražus. Laukai visuomet ap
dirbti, troba graži. Ūkis nešė 
pelną Juškių šeimynai, kuri 
buvę labai darbšti. Crowe 
matomai, lietuviams pavydėjo 
ir vos tvėrėsi,kailyje. Re toj 
kiek laiko atgal, valdžia nuta
rė prąvesti kelią toje apielin
kėj e. Crowe tikėjosi, kad ke
lias eis pbr jo ūkį, bet kaip tik 
pasitaikę, kad jis buvo pra
vestas per Juškių ūkį. Juškiai 
gavo nuo valdžios už tai $500. 
To, matyt, buvo perdaug kai
mynui Growe.

Taigi, sekmadienį, apie dvi 
savaitės atgal, pasiėmė šau
tuvą, revolverį, įsėdo į auto
mobilį ir pasileido kruviną 
misiją atlikti.

Atvažiavęs į Juškių ūkio 
kiemą, sustojo ir išlipo. Ten 
tuo laiku savo automobilyje 
sėdėjo 22 metų ūkininkų Juš- 
kio sūnūs C. Juškis. Rengėsi 
važiuoti maudytis ir jau buvo 
užsįJJkęs maudymosi Į siutą. 
Pamatęs Crowe’ę jaunasis 
Juškis šūkterėjo “Heilo“, nors 
kaimynas tik pažįno iš maty
mo, bet jokių santykių nepa
laikė. Bejt Growe nieko neat
sakė, tik priėjęs artyn, atstatė 
Šautuvą į lietuvįo krutinę ir

paleido kelius šuvluš. C. Juš- 
kis krito negyvas vietoje, kuo
met kulka pervėrė jo širdį. 
Jis, mat, neatkreipė ypatingos 
dpmės į šautuvą, nes pripras
ta ūkininkams tose apielinkė- 
se būti apsiginklavusiems.

Nužudytojo motina tuo lai
ku sėmė vandenį iš šulinio. Ji 
puolė prie sunaus, bet žmog
žudys ir į ją paleido kelias 
kulkas, bet nepataikė, šūviai 
tik apdraskė senosios moteriš
kės galvos viršūnę, nesudary
dami didelio pavojaus jos gy
vybei.

Išgirdęs čia pat šaudymą, į 
kiemą atbėgo Juškių bernas 
Julius Karbauskas. Pamatęs 
žmogžudį, nušautą Jurką ir 
sužeistą šeimiųinkę, bernus 
nusigando ir pasileido bėgti 
už tvoros. Bet ten Crowe jį 
pasivijo ir. suvarė visą eilę 
kulkų iš Šautuvo į Karbausko 
kūną. Nepasitenkindamas tuo, 
išsitraukė revolverį ir sužeis
tą berną pribaigė.

Po to, į tragedijos vietą at
bėgo ir Juškis, bet apart nu
šautųjų ir sužeistos Juškienės 
nieko neberado. žmogžudis 
spėjo pabėgti.

Policija ir liuosnoriai pilie
čiai pasileido Crowe ieškoti. 
Apsupo jo landynę, ir pradėjo 
į ją šaudyti ir bombas mesti, 
bet nieko nepešė, nes Crowe 
ten nebuvo. Pradėjo jo ieškoti 
apielinkėje. Miškelyje rado jo 
automobilį, kuriame buvo ir 
dvi dinamito bombos. O žmo
gžudžio nei pėdsakų. Jis tebe
ieškomas.

>Lėktuvui pamažu kopiant į 
padanges, prieš akis tiesėsi vis 
didesnis banguojąs plotas kal
nų, kalnelių ir slėnių, kurie 
supa Pittsburgho “metropolį“. 
Vienur, kitur pluoštai krūmų, 
miškeliai; gilesniuose slėniuo
se, per kuriuos vingiuojąs! ru
svo, suteršto vandens upės, tu
pi įsiskverbusios dirbtuvės, iš 
kurių kaminų pilasi pluoštai 
durnų.

Žemėje gal netaip jauku gy
ventojams nuo durnų iš lie
jyklų ir automobilistams gal 
perdaug greitai stabdžiai iš
dyla besitrankant' po kalnus 
ir slėnius išpainiotais keliais, 
bet iš lėktuvo vaizdas labai 
gražus, nenuobodus, kaip Ohio 
ąr Indiana valstijose, kur ly
gumos, kiek toji akys gali 
įžiūrėti.

Bet atvertus išvirkščiai žmo
nių patarlę, “Nėra tokio ge
ro, kurį? neišeitų į blogą“. 
Vos užkopėme apie 1,000 pė
dų į orą, nelygios oro srovės 
.— vilnys priprastos kal
nuotoms apielinkėms, pradėjo 
musų lėktuvą smarkiai mėty
ti. Iškels lėktuvą su pasažie- 
riąis kelioĮiką pėdų į aukštį 
ir staigiai paleis jį žemyn. Ne
tikėtai pūstelės smarkiai į šo
ną, vos neapversdamas lėktu
vą viršum kojom ir privers
damas netiek ., pratusius oro 
paukščius > griebtis. ko nors> 
kAd ^ne^pultiM?J‘*7

Bet per kurį laiką neteko 
į tuos nepalankius ir laivo siu- 
bayiinųi juroje prilygstančius 
reiškinius pastebėti, nęs ištem
pę akis žiūrėjome į žęmę, kur 
dar matėsi keistai mažytės fi
gūros kelįų pittsburghiečių, sų 
kuriais teko praleisti keletą 
labai smagių ir įdomių dienų 
ir kurių pažintis yra lyg tie 
šviesus spinduliai, prasiskver
biu pro kasdieninės rutinos ir 
nuobodumo debesis, priduodą 
gyvenimui malonumą; kartais 
išblaško pesimizmo rukus, kar
tais užgauna apmirusią stygą, 
pažadina kasdieninio užsiėmi
mo į užpakalį nustumtas gra
žesnes mintis.

Iškėję rankas 
kurie “su abiem 
žemės“ plevėsavo

2 DIENŲ IŠPARDAVIMAS!
Visuomet Pirkite Maistą ir Groserius “MIDWEST STORES” 

Naujas, šviežias Maistas—Visuomet žemiausios Kainos!

Teko sužinoti, kad naujai 
išrinktas SLA. prezidentas ad
vokatas F. J. Bagočius grįžda
mas iš SLA. seimo sustojo 
Pittsburghe pas p. Bagočienės 
tėvukus Kazlauskus ūkyje ke- 
letai dienų pasilsėti.

Tad, kilo suiųanymas, kad, 
pasinaudojant nepaprasta 
proga, Pittsburgho ir apielin- 
kės SLA. seimo'delegatai,, kuo 
pų organizatoriai, ir abelnai, 
visi SLA. kuopų darbuotojai 
turėtų padaryti susirinkimą, į 
kurį butų pakviestas naujasis 
SLA. prezidentas' Bagočius ir 
vice-iprezidentas J. K. Mažukr 
na ir bendrai visiems pasitar
ti SLA. reikalais.

Pasitarus su gerh. Ęagočiun) 
apie tokio susirinkimo šauki
mą, jisai sų mielu noru suti
ko dalyvauti ir nutarta snM" 
rinkimą sušaukti piriųadięnb 
liepos 9 d. 7 vai. vakare. LMD 
142 Orr street.

šio susirinkimo tikslas yrą 
atsiekti taip Pittsburgho SLA. 
kuopų organizatorių ir abel
nai visų darbųptOjų ir naujų
jų Pildomosios Tarybos na
rių artimesnį susipažinimą ir 
pasidalinti mintimis svarbiais 
SLA. reikalais.

Mes, PittsibųrgĮię ir apylinj 
kės SLA. kuopų darbuotojai, 
turėsime progą pareikšti savo 
mintis, savo sugestijas SLA. 
geroyei, kurios turėtų būti 
vykdinamos gyvenimaų. Taip 
pat, turėsime progą išgirsti ir 
gerb. prezidento Bagočiaus 
nuomones dėl gerovės musų 
organizacijos, žędžiu sakant? 
galėsime subęndrlnti visas 
konstruktyves nuomones.

Ppiešseiminė agitaciją.

PETNYČIOJ ir SUBATOJ, LIEPOS 6 ir 7

Sviestas 27c
28c ‘

nu-

Visų Skonių

PYČĖS

No. 2 kenai 2 už 250

2 pak. 90

15c
■ 6 už 140

visj

2 pak. 170

“S.ŪNBRITĘ” CLEANSER

2 pak. 190

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

300

pittsburghiečiams 
daugiausiai teikia.

“Midwest” 
Riekutės ar Puses

ir Susivienijimo 
artimesnis ir gjau-

“FĮa-Vor-Ade’? dėl šaltų gėrimų

ir ben- 
nepęr- 
na, žj-

■ - ■ ....................... ■ e ' ......... ..............

Midwest” ROLLED OATS

P and G” White NAPHTHA MUILAS 3 did. šin. 110

sv. 170
sv. 270

KORESPONDENCIJOS

W*AT TH1

MIDWE$1W STORES
NKIGHBUKHOOD tnHU

PASTABA — Dauguma "Miluteet Storu” tari it mėtot tkgtiut, įat ty 
______galite pirkti getą mėtą, paukitteną ir tt. ai iemiautiat katnati

Rpormr

“Midwest” IMPORTUOTOS SARDINĖS 2 blėk. 170

'■J Phd

GINGER ALE “Midwešt” 4 dideles 
SODA — ROOT BĖER (plūs dcp. už bonkas) bonkos 
llARDWATER COCOA MUILAS dideli šm. 3 už 130
SPALVAVIMO KARKMOLAS , 
“MIDWEST” DEGTUKAI .1......

BOSCO“ 3 food chocojate drink 20 unc. džiąras 350
Beech-Nut“ PEĄNUT BUTTER 10% unc. džiąr. 150

G dėžutės 250
3 kenai 130

‘Widwest” BEAN SPROUTS No. 2 kenai 2 už 190 ! 
“Midwėst” MJ^ED VEGETABLES No. 2 ken. 2 už 250 
“Arterial Brand” ŽIRNIAI
“Golden Wreath” ASPARAGUS TIPS No. 1 kenai 230

g pak-12$,

“MIDWEST”
GERIAUSIOS 
KOKYBĖS ŠV.

.-■L./: ’/'U'■ ■ 1

VIENO SVARO ŪKIŠKA ROLĖ
Teko girdėti, jog ateinantį 

pirmadienį, liepos-July 9 die
ną vakare, Lietuvių Mokslo 
Dr-jos svetainėje įvyksta SLA. 
veikėjų pasitarimas, kuriame 
dalyvaus SLA. prezidentas F. 
Bagočius ir vi.ee prez. J. K. 
Mažukną.

Visi Susivienijimo nąriaį 
yra pageidaujami šiame susi
rinkime dalyvauti, nes bus 
aptariami SLA. reikalai ir nu
statomos gairės tolimesniam 
veikimui

Pittsburghiečiai - 
Detroito S. L. A 

Seime

Pittsbiirghmčnj 
džiaugsmas

Pittsburghietis SLA 
Pildomosios Tary

bos narys
Pittsburgho ir apylinkės S.

A. nariai turi garbės būti 
atstovaujamais Susivienijime 
—Pildomojoje Taryboje pitts- 
burghįcčio Jono Mažuknos as
menyje. Joną Mažukną, taip, 
kaip ir kitus Pildomosios Ta
rybos narius išrinko didžioji 
dauguma tų Susivienijimo 
narių, kurie per metų metus 
stovėjo Susivienijimo gerbū
vio sargyboje, kurį e troško 
išvesti Susiyjenijimą iŠ tų 
sunkiųjų ąpystovų į kurias jis 
buvo pastatytas, dėka tų, ku

Apie 20 Pittsburgh’o ir apy
linkės Susivienijimo kuopų 
a^tovų praeitą savaitę dalyva
vę SLĄ. seime, Detroite, Mich.

Vieni iš jų nuvykę automo- 
biliąis grupėmis, kitį trauki
niais ir autobusais. Na, ne
svarbų kaip mes vykome, nes 
vjstiek visi pataikėme į vieną 
tašką —■. Detroitą. Vieni apsi
stojome Fort Shelby viešbu
tyje, kiti gi pas savus drau
gus privačiuose nąmuęse. Ka
dangi seįmavodami mažai tų- 
rėjoiųe liuoslaikio, ir kadangi 
ne visi buvome, taip sakant, 
“vieųo plauko,“ todėl 
drų “pasižmonėjimų” 
daugiausiai turėjome;
nęma, ir akių vienas kitiems 
neišsidraękėme, mat, visi bu
vome su “patyrimais”. Sei- 
mavojome penkias ir pusę die 
nas ir turiu pasakyti, kad tuo 
sęiinavęjimu dauguma iš mu-* 
si) ' plttsburghįfeČių buvome 
patenkinti, pa o nepatenkin
tieji turi pasiduoti didžiu
mos valiai. Visgi mes du>PU ir 
kalnų gyventojai turėjome ir 
bendrų džiaugsmų, iš jų, per
kėlimą SLA centro Pittsbur
ghan, na o “smųtkąis“ 
(Pildontąją Tarybą išrinkus) 
ne visiems prisėjo dalintis, 
tačiau penketui (penktu
kui) paryykus namo priseis

SLA. 38 seimui Detroite 
tarus perkelti SLA. centrą į 
Pittsbųrglią, ta naujiena taip 
greitai pas'iėkė visus lietuvius 
pittsbųrghiečius, kad man su
grįžus įš seimo, gal būt jau 
ne vieno lietuvio čia nebuvo, 
kuris nežinotų, kad SLA. cen
tras kelsis į Pittsburghą, nes 
kurį tiktai susitikau tuojau 
pirmas klausimas buvo “Kada 
centrą kelsite į pittsburghą, 
ir kur“.

“Džiaugsmas matyti, netik 
ant SLA. narių veidų, bet ir 
visų Pittsburgho lietuvių. Nes 
visi žino, kad SLA. tai did
žiausią lietuvių orgapizacija, 
ir kasgi ne norėtų turėti tos 
,organizacijos centrą arti sa
vęs?

Ęą reikš perkėlimas SLA. 
centro į Pittsburghą vietos lie
tuviams?
, Ęus daug naudos. Turėti čia 
ant vietos lietuvišką spaudą, 
laikraštį, kuris jau nuo senų 
laikų yra pageidaujamas pitts
burghiečių. Prasidės ganą di
delis veikimas lietuvių tarpe 
visais atžvilgiais.

SLA. organizacijos pakili
mas bus didelis, kaip Pitts
burghe taip ir visoj Pittsbur
gho apielinkėj. šimtai naujų 
narių ateis į SLA. eiles. Pa
čiam SLA. gali bųti didelė 
nauda, nes tūkstančiai dolerių 
bus sučedyta kas metai kelio
nių ir kitokių išlaidų. Paran- 
kumas SLA. narių susisiekti 
su centru bus kur kas pa
rankesnis turint SLA. centrą 
Pittsburghe.

Rytinės PennsyIvanijos da
lies SLA. nariai, suprantama, 
pageidauja, kąd SLA. ęentras 
įųtų perkeltas į Wilkes Bar- 
re ar Philadelphįą. Perkelda
mi centrą į tas vietas nepa
darytume daugiau paranka
mo SLA. kąip kad dabar, nes 
tęs vietos nuęšaliai ir susisie
kimas butų dar blogesnis <Jel 
SLA narių negu su centru

pasikarščaivimai ir toji nea
pykanta, jei ji yra buvus, tu
rėtų būt pamiršta. Ir neturė
tumėm jaustis, kad esame 
“laimėtpjąis“ ąr “praĮaim®to
jais“. Turėtumėm jaustis visį 
laimėtojais ir statyti SLA. rei
kalus pirmoj vietoj.

Praeitas Detroito seimas, 
n u tardamas perkelti , SLA. 
centro raštipę iiš New Yorko į 
Pittsburghą uždėjo gana dijler 
les pareigas Pittsburgho ir 
apylinkės SLA. kuopų darbuo
tojams taip kad mums reikia 
daugiau pasidarbuoti dėl Su-- 
siviemjiipo, negu iki šiojęi, 
darbąvpįpės ir pądidinti narių 
skaitlių bent tris kartus, kad 
įrodžius, kad Piįtsburgho ko
lonija tikrai; užsftą^nąųją cen
tro perkėlimo į Pittsburghą. O

viršum, kai 
kojom ant 
mums “Su

diev” su nosinėmis; kiti su
žiurę į viršų sekė orlaivį aki
mis, iki jis neištirpo rūkais 
aptraukto j tolumoje.

Nors mes susėdę lėktuvais 
ir negalėjome duoti jokio sig
nalo, kad dar nenųmirėme iš 
baimės, pakilę į neperprielan- 
kiausių. sąlygų skraidymui orą, 
bet akimis lyd ėjome jų nuo
lat tolstančius ir mažėjančius 
pavidalus, ir, prisimindami 
maloniai ; praleistas valandas 
ir svetingumą, sakėme jiems 
Sudiev, bene greičiausiai, Iki 
Pasimatymo.

(Bus daugiau)

■ *......... —. .t J' • U • •- ■ ’ f < '

Waterbury, Conn.
Smulkios žinios apie Juškių 

šeimynos sušaudymą
o1’1’ i11 ■ '

Jau buvo ‘‘Naujienose” ra
šyta apie baisią tragediją, ku
ri įvyko trumpą laiką atgal 
lietuvių. Jųškių ūkyje, netoli 
Wąterbųry, Conn., kurioje žu
vo du žmonės.

Pąskųtinėmis žiniomis, in- 
cidentas, nunešęs dviejų lietu 
vių gyvybes, štai kaip įvyko

3 aukšti 1 7 O 
kenai HM

■RTTT PUIKIOS U. S. No. 1 15 svarų 40 m
DUUVEO IDAHO RUSSET ....... ........... :......  pekas

MILKAS EVAPORUOTAS AukSti Kenai
“Red Cross” ŠPAGETAI ar MAKARONĄ! pak. $0

2 pak. ĮĮ0
.. 2 už 130

“JĘLL-O”
“POST TOASTIES” 8 unc. pakęlis
“BAKER’S” BREAKFAST COCOA 1/5 blėkinč 50

■■ kenai www
QT VVBQ “Midwest” <

VVO PUIKIOS Didelės 2^ kenai IVV
________ ' •___________________ • .1 ■ . ■ ■ ■ ■■ ■ - - - -______

PARADISE KREKĖS
GRAHAM KREKĖS “Paul Schulze”
BUTTER COOKIES________ _________ Svaro Pakelis

DIDELI LEMONAI ......
Rinktiniai bananai...............     3 svarai 190
“Drexel Farms^ Thin Ėologna DEŠRA . 
“Midwesf* LUNČHEON^MKAT ........... :.....

“PRIDE” WASHING POWDER .......
“OUiCK ARhoW” S6Ai’ i-LAi<ES ...... 2 pak. 250

■„.J,. 1 " rr ' -I.il ąi IIj >1111 Ifm -iii j ’ ■* M*. , ——   ■ . i * m w «•>— •

“SEMINOLE“ BATHROOM TISSUE ....... 4 rolės 250

tAė 2 j* ■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Lietuviu Meno 
parodos

Moterų darbai labai gražus.
Woodman svetainiukėje, 

Bridgeporte, dabar tęsiasi su
rengta lietuvių meno darbų 
paroda, čia yra įvairių gražių 
rankų darbų. Musų moterims 
tenka kreditas už puikius siu
vinius ir mezginius bei audi
mus, kuriuos jos taip kropšČiai 
moka išmarginti gražiais 
kvietkais ir spalvų suderini
mu. Tokių darbų čia yra gan 
daug ir yra ko pasižiūrėti bei 
ko nors pasimokinti, ypatin
gai tiems, kurie tuo interesuo
jasi.

Skulptūros darbų šioj paro
doj nesimato.

Tapyba ir piešimai. .
Iš tapybos srities yra dau

gelis tikrai gerų darbų. Daili
ninkas Mikas Šileikis turi 10 
paveikslų. Šį kartą jis, gal būt 
manydamas, jog permažai bus 
vietos, patiekė tik tris dide
lius paveikslus; kiti septyni 
tai maži eskizai. Visi alieji
niuose dažuose. Iš didesniųjų 
vra sekami: “Kriaučius ir 
NBA” (praeitą žiemą buvo 
Art Institute išstatytas Chica- 
gos dailininkų dr-jos paro
doj), p-lės Onos Strikoliutės 
portretas-biustas ir Sand Du- 
nes—ežero krantas ir kopos. 
Šileikis yra baigės Art Institu
te meno mokyklą ir laimėjęs 
pirmą prizą.

Senas scenos darbuotojas 
B. Liudkevičius, kuris savo 
pastangomis išmoko piešti ir 
išsidirbo savotišką stylių, irgi 
■ntėjo musų jaunuoliams, paį
vairinti pafbdą. Jis turi skait
lingą rinkinį lietuviškų moty
vų vaizdelių, net ir Kauno- 
šančių miesto landšaftą su ža
liuoju tiltu. Beje, jis patiekė 
porą gražių medžio darbelių.

P-as V. Narbutas iš Ciceros, 
irgi vienas senesniųjų lietu
vių piešėjų, turi keletą pavei
kslų ir gan charakteringą rin
kinį Lietuvos vaizdelių. Matyt, 
jųdviejų (Liudkevičiaus ir 
Narbuto) siela yra surišta su 
Lietuvos gamtos gražumu ir 
jos liaudies tautodailos pamė
gimu. Jų 
technika 
viens nuo 
kopijuoti 
franeuzų

5

i
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

savo

Roseland
Town of Lake Šis as iš Rožių žemes

ir

ket

Cicero

supranta-

TUMNEL

VVUERE

surengti 
galerijoj,

palydėjo 
o antra-

lietuviai 
aplankyti

Kontcstantės prašomos išpildyti šį kuponų ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.

ne- 
pa-

kermošis bus

Kostumerius' ■ »

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog

Įvairios žinios iš vietos 
gyvenimo

tai svarbiausia.
, kai duoklės

Atsisveikino su pp. Karei
vomis

Chicagiečiai Raymond Gustafson ir Ruth Hatch, kūne žu
vo Michigan ežere laike audros apsivertus jų buoriniai vaite
liai. Valtelė liko surasta, bet jų kūnai tebėra neišgriebti.

PETER PEN

-J. , r f.

Roseland

Vakacijų laikas
ma, ne visiems, šiomis dieno- deli ir maži.

bai šauniai, nes 
draugų.

Antras didelis
29-tą d. šio mėnesio. Jis įvyks 
Bergman’s Grove. Toms iškil
mėms jau stropiai rengiasi di-

i

b-

v

Mano vardas ir pavardė
Amžius .......
Užsiėmimas
Kur mokinausi
Adresas ...........

, ,o p.Į. .nw.il.■ ||

Penktadienio vakare p. šame- 
to svetainėj įvyks Raudonos 
Rožės Kliubo susirinkimas. Na-, 
riai stengkitės būti visi. .4 Tu
rite žiūrėti, kad duoklės butų 
užmokėtos — 
Ištikus nelaimei, 
užmokėtos, nėra jokių kliūčių. 
Tai jau yra patirta. Kai'duok
lės nesumokama, tai per savo 
apsileidimą keliama triukšmas 
ir kiti kaltinama. Kas laikosi 
tvarkos, tam jokių kliūčių nė
ra ir nebus.

Taipgi tame susirinkime iš
girsite raportą iš buvusio pik
niko ir beisbolės lošio. Jauni 
vyrai stokite kliuban, nes šis 
yrą vienas didžiausių kliubų 
visoj apielinkėj.

dviejų ir tapybos 
beveik nesiskiria 

antro. Bet juodu ir 
sugeba. Vieno iš 

gyvenimo dvi figu-
raitės, o antro arabiškos gat
vės ar stubos vaizdelis neblo
gai iškopijuoti.

P-lę Bernice Balickaitę, dar

CLĖVELAND, OHIO

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(NležanflM Pilės), PROSTATITIS Ir kitos 
meilines ll*os gydamos musu Švelnu lt ne* 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
teks vilties būti pagydytais. Yra stačlok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | S| treatment*.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA IS NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NKURITIS, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Ju liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIU BLAUZDŲ arba MĖŠLINAS LI
GŲ.
The VARICUR padarS tukstančtas linksmais 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Erzami naci ja ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 Iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 0 iki 0.—Nedaliomis 
nuo 0 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
<-toa lubos Garriek Theatre BUg.

jaunutę ir tik vieną semestrą mis Dr: Gusenas ir vaistinin- 
telankiusią Art Instituto me* kas Keserauskas su šeimomis 
no mokyklą, tenka pasveikin- apleido Cicero porai savaičių, 
ti už jos gabumus. Ji turi apie Jų įstaigos pasilieka atdaros 
pustuzinį akvarelės kūrinėlių, kaip ir buvo. Jeigu kam buti- 
Vienas jos monochromatinis nai reikės dantis taisyti, darbą 
vaizdelis, pavadintas “Inspira- atliks Dr. Bložis. žinoma, rei- 
tion”, išlaiko taisyklingos kom k,gs susitarti. Mergaitės kas- 

“ ” dien bus ofise, patars ką dary
ti. Tad niekas nekentėkite 
skausmo. P-no Keserausko vai
stinę prižiūrės patyręs vaisti
ninkas p. Tubutis. .

Dr. Gusenas su vaistininku 
Keserausku nusitarė negulėti 
vienoj vietoj, t. y. netinginiau
ti, bet aplankyti keletą valsti? 
jų, pažystamus, gimines. Pirmą 
“stapą” turės Clevelande, ant
rą Omahoj, trečią Wilkes- 
Barre, IPenn.; iš ten pasuks į 
New Yorką, Brooklyną ir į gar
siąją Niagara Fallš. Grįždami 
mano sustoti Detroite apžiūrė
ti, kaip viskas atrodo po didžio
jo SLA seimo. Po to grįš namo 
savo užsiėmimams ir lauks ki
tų vakacijų.

pozicijos kvotimus, ši panelė , 
dar nėra išėjusi visų meno 
kursų, bet šitfe keli darbeliai . 
rodo, kad ji bus menininkė. Ji! 
supranta šių laikų dailės dva
sią.

Jaunesnieji musų lietuviai; 
gaila, kad ne visi jie dalyvau*- 
ja parodoj, irgi rodo nemažai 
gabumų, ir jeigu toliau mo
kinsis, galės daug atsiekti.

Čia pažymėsiu jų vardus: 
F. Shimkus turi keletą alieji
niais dažais pieštų studijų; 
Estelle Pralle—chalk coal (tu
šas), figūrų ir galvų mokyklos 
studijos; Lillian Ambert — 
vienas akvarelės, o antras, ro
dos, aliejinis, landšaftai, ir 
Frank Pūkis, irgi mokinasi, 
turi keletą aliejinių studijų. 
Vienas jo landšaftėlis (laive
liai ir saulėleidis) neblogas.

Tie patys paveikslai galėtų 
kur kas geriau atrodyti, jeigu 
vieta butų geresnė. Sienos la
bai šviesios, kas daro didelę 
interupciją į paveikslus, nes 
“vagia” nuo jų dėmesį. Bet ką 
darysi, kad priseina tenkintis 
tuo, ką galima atsiekti. Jau
nuolių draugijai reikia duoti 
kreditais, kad ji dėjo pastan
gas surengti tokią parodą. Ji 
ir surengė. Tai tik pradžia. 
Kaip girdėjau, sako, ateityje 
jie ir daugiau panašių parodų 
surengsią ir sukviesią visus, 
kas tik galės parodoj kuo nors 
prisidėti. Jau dabar planuo
jama kitą parodą 
Carson Pirrie Scott 
mieste.

Mano nuomone, 
turėtų skaitlingiau 
šią parodą ir paremti rengė
jus finansiškai. Įžanga labai 
maža — tik 5c asmeniui. Išlai
dų yra, nes reikia iiž saliukę 
mokėti renda.

, — Ne Kritikas.

O ta vasara tai tikrai mielas 
laikotarpis. Įvairus išvažiavi
mai, pasilinksminimai. O šiemet 
tai ypatingai puiku. Saulutė 
kepina be pasigailėjimo. Tik vi
sa bėda, kad per sausa. Dulkių 
daug, Žolė pageltusi, išdžiuvusi. 
Gal kitose valstijose. itaip nėra. 
Kurie vakacijas kur. leidžia, 
turėtu pranešti apie tai. Dau
guma iš musų turime vakacijas 
praleisti vietoj, pasitenkindami 
vietos parkais arba piknikų 
daržais. Iš jų kai kurie'labai 
dulkini, bet kiti švarus. Pirmą 
kartą teks matyti p. Bovšis 
Grove, Kean Avenue ir 87 St. 
Ten atsibus išvažiavimas Lietu
vių Improvement Kliubo 8 d. 
liepos. Tai bus ateinantis 
dėldienis. Jeigu oras bus 
lankus, važiuosime visi.

» « »
Vietos biznieriai, “tavernų” 

savininkai, turės išvažiavimą 
24 d. liepos Dambrausko far- 
moj. Ta diena bus praleista la- 

jie turi daug

Vietos didžiausia dirbtuvė, 
Western Electric Kompanija, 
savo visiems darbininkams dito- 
da dvi savaites vakacijų su pil
nu apmokėjimu. Visus paleis 
16-tą d. liepos. Grįš darban 30 
liepos. Per tas dvi savaites čia 
viskas bus apmirę, biznio vie
tos užsidariusios. Tai bus tik
ros vakacijos. Pereitą metą vi 
si turėjo 3 savaites atostogų; 
Taip buvo dėl depresijos, šie
met atrodo daug gyviau. Pa
leistų darbininkų daug yra gra
žintų atgal. Jiems vakacijų ne
bus. Turės dirbti. D.

Througm
THE
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5EEM TO BE 
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mikalio Kariavimo Tarnyba su
rengė dujų demoiistraciją 
Grant Parke. Wm. Chinęky, 
anuomet tik 12 metų bernai
tis, buvo vienas . demonstraci- 
... f < ».

jos žiūrėtojų.
Sekamą dieną Chinsky su 

tokiais "pat kaip jis draugais 
žaidė Gjrant Parke “kareivius”. 
Jisai rado ant žemės, matyti, iš 
pirmesnes dienos kareivių pa
mestą ar užmirštą rankinę gra
natą. Vaikas parsinešė ją ha- 
mo ir žaidę ja porą dienų. O 
po to numetė ant šalygatvio.j • I

Granata sprogo ir sužalojo 
, | vaiką Visam amžiui.

šiandie Chinsky yra jau 27 
metų vyras. Ir ėmė kelioliką 
metų kol kongresmanas A. J. 
Sabath pagalios išreikalavo iš 
valdžios nors mažą atlyginimą 
Chinskiui.

Eksplozijos, kokiomis pasi
žymėjo kad ir praėjusi liepos 
4 diena, kas metai sužeidžia 
nemažai vaikų. Ir tenka pa
sakyti, kad kaltė už tai visų- 
pirma gula ant tėvų, kurie ne
paiso grimuojančio eksplozijų 
pavojaus ir nesudraudžia 
vaikų.

Wm. J. Kareivos namuose, 
4644 So. Paulina St., praėju
sį pirmadienį (liepos 2 d.) ta
po suruoštos išleistuvės broliui 
Antanui Kareivai ir jo žmo
nai. .

Mat, p. Antanas Kareiva gy
vena toli nuo Chicagos ir far- 
meriauja, galima sakyti, ant 
pat Meksikos' rubežiaus.

Ketverius metus A. Kareiva 
ir žmona nebtivo Chicagoj. šie
met tačiau štvrado laiko ir at
vyko apsilankyti.

Paviešėjo čia kurį laiką, o 
antradienį ruošėsi grįžti namo 
į Texas valstiją.

Atsisveikinti su jais susirin
ko artimiausi pp. Kareivų gi
minės ir draugai, pp. Brazau
skai, Pieržynskiai, Limentai, 
Vilimai ir keletas kitų, su ku
riais p. Antanui Kareivai gy
venant Chicagoj tekdavo daž
niausia susitikti ir veikti taip 
spulkų darbuotėj, taip politi
koj, kaip ir lietuvių draugijo
se ir kliubuose.

Liepos ketvirta 
nelaimės

adresu 136 E. 107 St. Puikiai 
įrengta vieta; prie jos yra sod
nelis, pavadintas Beer Garden.

J. Nezelskis yra senas, o gai 
ir seniausias Roselando biznie
rius. .Įsikalbėjau apie biznius. 
Jisai sako, kad aludėms dabar 
sunku biznis varyti. Alus bran
giu, norįnt kostumerius paten
kinti, negalima už alų imti bran
giai. Jisai alų parduodąs po 
5' centus stiklui.
patenkinąs, bet uždarbis ne
koks liekąs. J. Nezelskis esąs 
Naujienų šėrininkas ir Naujie
nas skaitąs nuo rat jų atsira
dimo

SLA. 139 kuopos dęlegatai— 
Balchunas, Gailevičius ir Gu- 
muliauskas—surgtįžo iš Seimo 
ir labai gerai jaučiasi, kad Sei
me daug naudingų SLA. ge
rovei ir nariams buvę atlikta 
darbų.—St.

Roselando Kliubų ir Draugi’ 
jų Susivienijimas liepos 1 d. 
Washington miškely turėjo gra
žų pikniką, į kurį buvo atsi
lankę daug roselandiečių ir 
gražiai laiką praleido. Jaunimas 
pasišoko prie geros muzikos, o 
senesnieji pasiganėdino gražia 
muzika.

Kitų draugijų parengimai į- 
vyks sekamomis dienomis: Lie
pos 8 d. turės pikniką Dr-tč 
Vytauto. Liepos 15 d. bus 
Namo Bendrovės piknikas. Lie
pos 22 d. SLA. 139 kuopa ren
gia pikiui^,l^kuKiame mano tu
rėti ir kalbėtoją ir kitokių pa- 
marginimų.

Pranas įr Ona Jankauskai, 
ilgą laiką gyvenę Roselande, 
dabar gyvenu adresu 8055 So. 
Racine Av. šeštadieni, liepos 
7 d., jie rengia savo dukteriai 
Stellai gimtadienio (gimimo die
nos) bankįetą, kuris įvyks jų 
namuose. Jankauskui tikisi tu
rėti daug svečių iš Roselando. 
Jie kviečia visus, bet skirtumo, 
roselandiečius atsilankyti ir 
Smagiai pasilinksminti jųjų na
muose.

Trečiadienį buvo liepos 
virta. Triukšmas, eksplozijos, 
fejerverkai. O pasėkoj — ne
laimės.
. Ryšy su šiuo triukšmąvimu 
tenka priminti vienas pasku
tinių neseniai išsiskyrusio 73 
kongreso žygių. Būtent kon
gresas priėmė bilių, kuris pa
skyrė sumokėti chicagiečiui 
William Chinskiui $2,500.

Chinskio istorija, surišta su 
eksplozijomis, buvo tokia:

Spalių mėnesį 1919 m. Su-| 
vienytų Valstijų armijos Che-

Musų “Rožių žemės” pilie
čius daug vargino šių metų 
sausra. Del lietaus štoko džiū
vo visokį žalumynai ir rožės. 
Ačiū dievams, kad prohibicija 
panaikino, ba dėl šios “saus
ros” butų reikę troškulį ken
tėti ir visiems piliečiams.

Alučio dabar mums pristato 
ne tik iš Cicero, bet ir iš alaus 
sostinės Milwaukee.

Lietuviškų užeigų turime už
tenkamai, ir net labai puikiai 
įrengtų. Prįe nekuriu yra ir 
puikus taip vadinami Beer Gar- 
dens. Aną dieną turėjau pro
gą užeiti į J. Nezelskio aludę

Pereitą sekmadienį buvo su
rengtos išleistuvės S. Pociams, 
kivio pirmadieny apleido šią 
šalį ii^ išvažiavo į Lietuvą. Ne
mažai svečių atsilankė į tas iš
leistuves. Mačiau pažįstamų net 
iš Chicagos. Visi linkėjo Po
ciams laimingos kelionės ir at
gal sugrįžti į Ameriką.

Pirmadienį Pocius 
į iki La Šalie stoties,
dienį Švedijos linijos laivu jie 
Išplaukė į Klaipėdą.

Kadangi Pociai per 25 metus 
i nematė Lietuvos, tai jiems bus 
įdomu ją pamatyti, žadėjo sker
sai ir išilgai pervažiuoti Lietu- . ? 1 ■ vą.

Linkėtina jiem dviem laimin
gos kelionės. Naujienos aprū
pino juos visais dokumentais, 
ir pp. Pociai patenkinti Nau
jienomis už gerą patarnavi
mą.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS | 
KONTESTAS

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo staką Likerių, ateikite ir plt- 
miaus mus pamatykite. >
Mes kasdieų turime special kainas, amt visą žinomų rūšių, tokių kaip,

Crab Orchard, Shipping-Port, Four Roses, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

kies, 3 Star Hennesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rūšių. Atsilankę pas mus jus persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimą.

BMDGEPORT LIQUOR C0„ Ine
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS įį 

3514-16 W; ROOSEVELT ROAD < 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

WISSIG,
Specialistas ik 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Paaauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU TR MOTERŲ PER 28 MCTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslBs. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 

. ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
' ką jis. jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 

tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. T “ ‘

ir nuo 5—8 valandai vakare.

Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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SEIMAS IR PQ SEIMO

Pažymėtini yra sekami SLA 88-to seitno reiškiniai: 
kad seimas bariai priėmė pažangiąją bloko Vado

vybę,
kad pažangiąją vadovybė seime buvo" rimta, nuo

saki ir konstruktivė,
kad seimas buvo ramiausias ir tvarkingiausias Su

sivienijimo istorijoj dėlto, kad socialistai ir ją simpati- 
zatoriai turėjo pilnų kontrolę,

kad pažangioji pusė seime padarė galų mažiem “rū- 
cketam”, kurie pradėjo įsigalėti Susivienijime ir tuš
tinti Susivienijimo iždų,

kad ačiū pažangiąją budrumui seimas priėmė rei
kalingus ir naudingus konstitucijos pataisymus ir prie^- 
dus,

kad pažangiąją įnešimams konstitucijai taisyti ir 
ją rezoliucijoms darbininką apdraudos reikaluose, Moo- 
ney paliuosavimo reikale ir jaunimo UpšVfetos reika^ 
luose nepasipriešino nei vienas delegatas,

kad pažangieji nei nebandė užimti visą valdybos ir 
komisiją vietą Susivienijime, nors visą vietą užėmimas 
buvo ją galėję.

šitie visi pereito SLA seimo reiškiniai rodo į tai, 
kad nuo šito seimo visame Susivienijime turės užvieš
patauti tarp narią didelis pasitenkinimas savo brganL 
zacija, didelis noras joj dirbti ir dauginti jos narią 
skaičią.

Susivienijimas dabar galės pradėti sveikų gyveni
mų.

Susivienijimas pergyveno sunką laikų* Jo turtui 
gręsė pavojus. Didesnė pusė jo investmentą buvo pa
daryta priešingai konstitucijos įsakymams. Buvusioji 
Pildomoji Taryba per ilgus metus laūžė konstitucijų ir 
kišo Susivienijimo pinigus į spekuliatyvius netikusius 
bonus ir taip vadinamus “debentures”, kurie nėra nei 
bonais. Tik specialistai spekuliatoriai gali tokius bonus 
pirkinėti, laukdami netikėto pelno arba nuostolio, o ne 
tokia įstaiga kaip Susivienijimas, kuriai daugiau kaip 
penkią nuošimčių uždarbio nereikia, bet reikia, kad pi
nigai butą saugąs. Vienok Pildomoji Taryba, laužyda
ma konstitucijų, vis daugiau ir daugiau lindo į kvailų 
spekuliacijų. Pefeitą ketubią metą finansų komisijos 
jsipiršo i Pildomosios Tarybos patarėjus boną pirkime1, 
ir vietoj sulaikyti Pildomųjų 'tarybų nuo konstitucijos 
laužymo dar labiau jų stūmė į spekuliacijų. Iš spekulia
cijos jie matė daug daugiau naudos sau negu iš sveiką 
investmentą. Rezultate turime tų, kad Susivienijimo 
ižde šiandien guli daugybė netikusią ^defaulted” boną, 
už kuriuos Susivienijimas buvo užmokėjęs $386,229.50, 
kaip tas matyti iš iždininko K< Gugio raporto. Gali bū
ti, kad šitie bonai ir pasiliks netikusiais, kas reiškia, 
kad Susivienijimas tada turės pakelti milžiniškų nuo
stolį. O tai tik dėl to it vien tik dėl to, kad senoji ta
ryba su dideliu užsispyrimu laužė konstitucijų. Jeigu 
jie nebūtą laužę konstitucijos, kuri draudžia pirkti vi
sokius bonus, išskyrus valdžios boną, tai to niekad ne-
būtą galėję atsitikti.

Taigi šitų baisių nuodėmę ir jos pasėkų — baisą 
nuostolį •— naujoji Taryba gauna kaipo nemalonų pre- 
zentų nuo senosios tarybos. Už kitą prasikaltimus nau
joji tafyba lutės kentėti lf kitą klaidas atitaisyti. Nau
josios tarybos beveik nepakeliamai sunki užduotis yra 
neužvydėtina.

Idant ištraukti Susivienijimų iš bėdos, senosios ta
rybos padarytos, naujoji taryba turės patraukti į dar-^ 
bų visus Susivienijimo narius.

Pirmiausia, naujoji taryba turės šventai pildyti 
konstitucijų investmentą feikūlę, o būtent:

pirkti tiktai Amerikos valdžios bonus,
investuoti pinigus į pirmuosius morgičiūs^ duodant 

juos Susivienijimo nariams, kurie turi savo namus ir 
juose patys gyvena,

laipsniškai parduoti ir atsikratyti nuo visokią kitą 
investmentą su mažiausia nuostolio Susivienijimui.

Galutinam Susivienijimo išgelbėjimui iš, blogos pat* 
dėties, senosios tarybos padarytos, reikia greitu laiku 
prirašyti j Susivienijimų kuodaugiausia naują narių,-— 
ne tukstantįf nė dUj bėt dešimts tuksMnčią. Nauji pa

■- f. .■■■•,• -• .......-------------------------------------------------------- ,------------- -■

Užsisakymo kaina t
Chidagoja paltą:

Metams —_  $8.00
Pusei metų ______________ _ 4.00
Trims mėnesiams —...___.____ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vieham mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -__ __________ 8c
Savaitei        18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ...............................- $7.00
Pusei metų ...—8.50 
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams __ ...__ 1.25
Vienartt mėnesiui _____  .75

Lietuvon ir kitur nžaienidose 
(Atpiginti)

Metams . ............................. .... $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_________*. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monep 

Orderiu kartu su užsakymu.
' ....... .................TTtHlliriTf- '■ -f f
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sėkmingi naują narių prirašinėjimo budai turės būti 
išrasti ir į darbą nariams prirašinėti visi suaugi nariai 
tūrėš būt patraukti.

Reikia tikėtis, kad visi Susivienijimo nariai su at
sidavimu ir entuziazmu griebtis darbo savo Susivieni
jimą gelbėti ir auginti ir visame kame padės naujai 
Pildoma jai Tarybai< jos sunkiuose uždaviniuose.
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PASTABOS
Mirė viena žymiausių pasau

lio moterų.— Liepos 4 d. Fran- 
CijOje pasimirė Marie Čuriė, 
kuri kartu sti savo vyri! atra
do radiumą (radijų). Ji buvo 
lenkė. Gimė 1867 m. Varšuvo
je, kur jos tėvas, Sklodowski, 
mokė fizikų ir matematikų. Tais 
laikais j gamtos mokslus buvb 
labai mažai dėmesio kreipiama. 
Laboratorijos buvo labai men
kai |fengto*s. Todėl gamtinin
kai turėjo nemažai šurikumų 
nugalėti: blogai įrengtose labo
ratorijose nelengva bUVo dary
ti eksperimentus.

Sklodowski* matomai, buvo 
labai atsidavęs mokslui* Jis sa
vo asmeniškais pinigais stengė
si kiek galima pagerinti labo
ratorijų, kur darė visokius eks
perimentus. Kadangi pagelbi- 
ninkų jis fiėtttrėjd, tai jam, pa
dėdavo jo duktė Marie. Ji lan
kė mokyklų, 6 vakartis praleis
davo savo tėvo laboratorijoje'.

Tarp lėhkų ttfo laiku buvo 
gana stiprus tautinis judėjimas1. 
Marie Sklodowska irgi jsitrau
kė j tų judėjimų. Tatai jų pri
vertė Apleisti Varšuvą ir bėgti 
į Franci jų. Mat, caro valdžios 
agentai jų rengėsi suimti.

Į Paryžių ji atvyko beveik 
be skatiko kišenėje. Bet šiaip 
taip vertėsi duodama pamokas. 
Vėliau gavo vietų laboratorijo
je. Iš pradžių jos pareigos su
sidėjo iš to, kad ji turėjo nu
valyti eksperimentams iiartdo- 
j airiu s instrumentus. Tačiau 
profesoriai greit pastebėjo, jog 
jauna Sklodowska (ji tada bu
vo 22 metų amžiaus) yra labai 
toli pažengusi moksle. Jos su
manumas ir gabumas taip pat 
patraukė dėmesį. Kuriam lai
kui praėjus* jai tapo suteikta 
proga mokytis ir karti! dirbti 
profėšotiads Piette Curie labo- 
ratorijbjė.

Pfof/Curie jau bttVo žinomas 
kaipo Žymus mokslininkas, ^au
na ir iiepapraštai gabi Sklodovv- 
ska patraukė jo akį. lt štai 
1805 m. ptof. Ctirie apsiveda 
sti savor studente.

Abu buvo dideli mokslo en
tuziastai. Per keturis metus su 
didžiausiu atsidėjimu jie dirbo 
laboratorijoje; Pagalios, 1002 
m. jiems pasisekė surasti radiu- 
mų,( ligi tol nežinomų Chemiškų 
elementui

Už tų savo atradimų jie ga
vo Nobelio dovanų. Įvairios 
mokslo draugijos juos apdova
nojo medaliais.

Bet štai 1006 m. Marie Curie 
turėjo pergyventi neįmanomai 
sunkių dramą f Paryžiaus gat
vėje liko mirtinai suvažinėtas 
jos Vyras. Tas smūgis Voš jų 
nepakirto. Praėjo keli meitėsiai, 
kol ji atsipeikėjo it Vėl gtįžO i 
laboratorijų. Grįžusi | laborato
rijų, ji tęsė tų darbų, ktftį bu
vo pradėjusi dirbti kartu su 
savo vyru. Kiek jos darbas bu
vo sėkmingas, bus nuomanu 
jau iš to, kad 1910 m. jai bu
vo paskirta antru kartu Nobe
lio doVaM (maždaug apie $40,- 
000) už izoliavimų radiumo.

1 Tenka pasakyti, jog radiu
mas šiandien lošia labai svarbių 
rolę. Su jo pagalba tūkstan
čiams žmonių tapo išgelbėta 
gyvybė. Ypač didėlės reikšmės 
radiumas turi vėžio ligos gydy
me.

Pasaulis visuomet su pagar
ba minės Marie Curie Vardų. 
Curie su didžiausiu atsidėjimu 
dirbo žmonijos labui, nepaisy
dama savo asmeniškos gerovės. 
Ji butų galėjusi susikrauti di
džiausius turtus, bet jai tai ne
rūpėjo.
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Ttiojaus stilojo kažkur - se
nas užkimęs šito if kas tai ant 
aukšto atsiliėpe:

—Sūltanas, tuko!
Atsidavė didėlis tuščias kie

mas; Gale kiemo juodavo ak
la kruVa garinio nidlUftO ma
šiną, šu juodu Įkibti kaminu, 
skaudžiai ir vienodai tiesėsi į 
iOlimtts debesis* o aplink jiiodi 
afnbarai it niėkuf iiėbiiVO me
džių, apdft darželio, pd tfobOS 
langais. TėA btivb ktdardS 
langas ir Juostu aiškios Švie
sos per tirštų tamsų nušvietė 
žalius medžių lapus.

—Skurdi vieta! — pasakė 
Saninas.

—Malūnas senai nedirba?— 
paklausė Jurgis.

—O šertai..; šenai šuštojo, — 
atsakė foii-Deič’aš ir pro šalį 
eidamas pažvelgęs į apšviestų 
lartgų* nemandagiu tonu pasa
kė:—oho!... Atsakančiai daug 
žmonių prisirinkę..*

Jlirgiš if Sariirtaš taipgi pa- 
želgė per darželį. Šviesiam, 
linksmam keturkampiame 
kambarėlyje judėjo juodos 
galvos ir plaukiojo mėlynas 
tabako durnas. Kažkas išlindo 

, iš lango į tamsą ir tamsus, 
plačiais pečiais su garbiniuo
tais plaukais apdengta galva, 
užkišo visą langą.

—Kdš ten? — garsiai pd- 
klaUsė jis.

; —Saviškiai, — atsakė Jur- 
8is-

Jie pasikėlė ant antro aukš
to ir šūsitikd žmogiį, kuris 
skubino draugiškai paspausti 
jiems rankas.

—Aš jau maniau, kad jus 
nebeateisite! — smarkiu tonu 
kalbėjo jis, vartojamas stiprą 
žydišką akcentą.

—Salaveičikas, Saninas..* — 
: atsakė fon-Deič’as, supažiil- 
'dindamas juos ir draugiškai 
spausdamas šaltą delną ne- 

\ matyto Sąlaveičiko.
( Salaveičikas susijaudinęs 
garsiai juokėsi.

—Labai toalohti... Aš taip 
daug apie jus girdėjau ir, ži
note, tos labai... — rictvarkiai 

Prie jos mirties* sakoma, žy
miame laipsnyje prisidėjo eks
perimentai su radiumu. Mat, 
radiumas yra tokis dalykas, 
kuris gali žmogui ir daug gero 
ir daug blogo padaryti.

Ctirie miVė Sulaukusi 60 me
tų amžiaus. Ji paliko dvi duk
teris. Vyresnioji duktė eina 
motinos pramintais keliais. Kai 
kurie pranašauja* jog laikui 
bėgant ji užims vietų tarp pir
maeilių mokslininkų.

» » »•
Su Hitleriu ne viskas tvar

koje. — Laikraščiai praneša, 
jog per paskutines kėlias die
nas vokiečių ekspertai stebi 
Hitlerio poelgius. Ešų, jie yra 
tos nuomonės, kad ‘‘vadas” pra
deda, taip sakant, ‘‘kVeizavoti^.

(Prieš kelis mėnesius vienas 
gana žymus angių psichiatras 
parašė straipsnį apiė nacių 
stambesniuosius Vadus* Pasak 
to psichiatro, ne tik Hitleris, 
bet ir jo leitenantai yra nenor
malaus proto Žmonės*

Paskutinieji įvykiai Vokieti
joje rodo, kad tame gali būti 
daug tiesos.

BBS
Kur išganymas? — Garsusis 

italų ‘istorijas Guglielmo Fer- 
rero sako, jog pasaulį gali iš
gelbėti Seni žmonės. Būtent, to
kie žmones, kurie nestato savo 
ambicijas aukščiau visko.

Visokie politiniai eksperi
mentai ir perversmai, sako jis, 
pareina iš to* kad jauni žmo
nės stengiasi valdyti. Kaipo 
taisyklė, jie' neturi nei reikiamo 
patyrimo politikoje, nei pu
siausvyros. štaiŲkodėl jie daž
nai stveriasi kriiŠtuftinybių*

Kas kita, girdi, yra sū se
nais žmonėmis. Jie geriau yra 
susipažinę su gyvenimu ir todėl 
supranta, kad vienu užsimoji
mu negalima viskų pakeisti.

Visai kitokios nūomonės lai- 
kosi filosofas Bertrand Russell. 
Jis sako* jog Vėrsalės taikos 
Sutartis yrą išimtinai senų dip
lomatų padaras. O juk šiandieh 
visi Žino, kokių nelemtų rolę 
sulošė ta sutartis. Jeigu Pe <ta 
sutartis, tai Visai galimas daik
tas, kad Vokietija nebtitų atsi- 
dtVrušf toje padėtyje, kokioje ji 
šiandien randasi.

Iš to galima padaryti išvadų, 
kad medalis turi dvi puses. Jei
gu fašistinis judėjimas yra jau
nuolių padaras, tai senieji dip
lomatai žymiame laipsnyje pri
sidėjo prie sukuriino palankių 
sąlygų tam judėjimui.

SaUžtidysčių skaičius mažėjiUr 
’r— 1932 m. iš kiekvieno 100*- 
,000 gyventojų daugiau nei 21 
papildė saužUdyštę. Pereitais 
metais jaft saūžudysčių skaičius 
nukrito Ilgi 10 per 100,0'OOt gy
ventojų.

Tas faktas, kad satržtidyščių 
skaičius mažėja, yra geras 
ženklas* sako Dr. Ffederick L. 
Hoffmann, žinomas apdraudos 
kompanijos statistikas. Jo ma
nymu, per pereitus metus gy
venimo sąlygos Amerikoje žy
miai pagerėjo. Vadifiaši, de
presija nebuvo taip skaudžiai 
jaučiama.. O dėt t6š priežasties 
mažesnis Žmonių skaičius p‘api^- 
dė šimžūdj/štę.

^augiausiai saužudysčių }- 
vyksta Austrijoje (beVeik 35 
pėV 100,000 gyventojų), 0 ma
žiausiai Chile respublikoje, kur 
sauŽudyščių skaičius yra šešis 
karius mažesnis bei Amorito 
je. —K. Augurųs.
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Skelbimai Naujienos^ 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naftfHfteAfe••—■ V'n uĮiiUliliiiriMMiaiifcįMįb

kalbėjo jis, atsitraukdamas 
atbulas ir besustodamas spau- 
sti Sabinui tankų.

Užpakaliu jis stumtelėjo 
Jdrgį te užmynė fon-DeiČ’ui 
ant kojos.
—Atsiprašau* atleiskite tuan, 

Jakove Adoifovičtatii — SU-| 
šuko jis palikęs Saninų i? 
prisikabindamas prie ion*> 
Delč'o.

Ir biio to jiO visi susipai
niojo tamsiame prieangyje, 
taip kad ilgai niekas negalėjo 
surasti durų, ne viens kito.

Pirmojoj ant vinių, tyčio
mis dėl šio vakaro prikaltų, 
kutiud pdširtipirto praktiškas 
Salaveičikas, kabojo kepures 
ir skrybėlės, o Visas labgas 
buvo užstatytas ihase tamsiai 
Žaliomis alarts bonkcttrtls. O 
pirmasis kambarys < jau buvo 
pilnas tabako durną.

Šviesoje Salaveičikas atrodė 
jaunučiu, juodomis akimis, 
garbinitiO'taiš plaukais, Su rau
donu liesiu veidu ir pajttodu^ 
sidiš dantimis, rtiomėntališkai 
ir patenkinančiai linksmai 
šypsojosi.

ĮČjrtSius Visi chorii apstojo, 
klegėdami gjrvdis likrismais 
balsais. L

Jurgis pirm visų pamatė 
Karsaviniutę, kuri sėdėjo ant 
palaUgirtės, ir drtt syk įgijo jis 
linksrrtų Vaizdų. Atrodė be su
ėjimas troškiame, prirūkyta
me kambaryje, bet labiau pa- 
rfdžu į rudeftfnį gegužinę, 
kur laukuose ar miške*

KarsavirtiUte linksmai ir eri- 
trtziastfškai nUŠiŠypsojo jaiii*

—Na, purtai*., dabar, atrodo, 
:jrtu visi susirinkt)? — steng
damasis kalbėti garsiai ir lin
ksmai* bet skaudžiai ir nėr-* 
viškai Stumdamas silprią bhl- 
Są* surėkė Salaveieikds, keis
tai gestikuliuodamas ranko
mis* — Atsiprašau* Jurgi Ni-* 
kolaeyičiau, aš jus,' atrodo* 
;vis stumdau.** — suSilCnkęs ir 
sukąsdamas dantis perkirto 
jis pats save'.

—-Niėko, — .mandagiai pri
laikydamas jį už rankos atsa
kė Jtttgis. • / * * ’* >■

KANADIŠKAI

IteaMHM

Penkiadienis, liepos B, 1984

—Ne visi, ale suk jubš vel
niai.1 — atšiliėpe pilrtftš ir 
gfaŽhš studėrtfa^, if jb Itdfa- 
me, stipriame balse iš kaito 
pasigirdb Žmogaus patyrimas 
ir praktiškumas.

Salaveičikas pašoko prie 
stato ir staiga pradėjo* skam
binti riiažytį skairtbutį, links
mai ir gudriai šypsodamasis 
savo išgalVOjinitii, kurį jis 
ruošė nuč pat ryto.*

—E, palikite!— supyko lik
tasis studentas. — Jus amžinai 
užsiimate visokiais menknie
kiais !.» Visiškai nereikalinga 
jums rūpintis!

—AŠ nieko, aš tik taip.;. — 
štisijaudinęs husikVdtdjo Sa- 
IdVfeičikas ir Jsidčjo skambtitį 
į kišenę. t ' 4

—Aš manau, stalas «aljwia 
pastatyti J kambario vidurį*— 
pasakė diktas pilnas studen
tas.

—Titojaus, aš... — ir vėl Su
sirūpino Salaveičikas ir su 
bejėgiu įtempimu griebėsi • už 
stalo kampo. ' ’

» ■ 4 t-
- • , ’ . » < ’ '

—LctopoSz.. lempos rtenuyer- 
skite! — surėkė DuboVaif^.

—Ak, nelįskite gi, kt^rjUšų 
neprašo! — nekantriai rsiradvė 
į kelj pilnas studentas. '; /

—Leiskite, aš jums pagelbė
siu, — pridėjo Šahinas*

—Prašau, — paskubom iš
tarė Salaveičikas, kad pas jį 
išČjo ‘‘prašau!” Sftttlhas išvil
ko stalų į vidurį khmbatto ir 
kol tai darė, visi kaŽ kodėl 
atidžiai žiūrėjo į jo nugarų ir 
pečius, lengvai judančius po 
lengvais marškiniais.

(Bus daugiau) *'

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros tttntteHs 5

TURINYS: į. -
Kultūros būvis, politiniai įvykiai ir 

inokykla — J. Laisvuhds.
Kosmiiki srihdurtai — Dbė. P. Sta- 

VŽrfdS. - *
KaŠgaras — Jarkėndas — Konst. 

Arriš; .
Audringas Francis, VillOno* valka

tos, galvažudžio ir poeto gyveni
mas Atitartas Vėricfova.

Paukščiu KeHAs —. J.
Galybės mislž — S. Kapnys. 
Eptfcrattirtj poema — J, Radžvtlas. 
Ruduo rtetobiilas — Antanas Rtfkas. 
Po kryžuočiu vėliava — IC Kadek. 
Atoftraf —• Stf JatfieS JdartS. 
APžVALGrA nauju knygą.
Galilhrt gauti Nši#Ienesd. •— Rrtha 

45 cėntu.
j, ...visliu
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NAUJIENOS, ChicagO, UIPenktadienis, liepos 6, 1934
Amerikos Lietuvių Daktarų

RoselandIš miesto salės

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ateinantį sekmadienį bus su- taip ir vaikų, savo sekama- 
sikirtimas su juodukais iš.Chi- mę visos draugijos ar val- 
cagos. Visi žino, kad juodukai 
yra smarkus lošėjai. Rožiečiai 
;u*rės atkakliai lošti, kad savo 
garbę atlaikyti. Aš neabejoju, 
tad jie ir atlaikys.

“N.” Rąšėjias.

Meras Edward J. Kelly, pra
ėjusią savaitę išleido oficia- 
lį pakvietimą įvairių Chicagos 
kolonijų gyventojams ir or
ganizacijoms dalyvauti paro
doj vardu “Chicagos Drama”, 
šis dalykas bus atvaizduotas 
Kareivių Aikštėj rugsėjo 9-tą 
dieną. Įvykis perstatys Chica
gos istoriją, darbuotę ir in
teresus nuo pradinių miesto 
dienų iki dabartinio laiko.

Bet pirm negu taps persta
tyta ši visos “Chicagos Dra
ma”, atskiros miesto apielin- 
kės arba kolonijos atvaizduos 
savo vietines, apielinkių dra
mas.

Šiam tikslui 
padalinta į 50 
jau kai kuriose 
darbuotojai ir 
pradėjo veikiai
miems įvykiams.

» » »
Meras Edward J. Kelly įsa

kė nuversti senus ir apirusius 
trobesius, kurie grūmoja pu
blikos saugumui.

Kliubų ir Draugijų Susivieni 
jimo Išvažiavimas

Chicaga tapo 
apielinkių. Ir 
tų apielinkių 
organizacijos 

ruoštis kalba-

Populiarius vaistus 
nupigino

Baycr aspirino plokštelėms 
nustatyta nauja kainų skalė 
— žemiausia kompanijos is
torijoj. Kainų nupiginimas įėjo 
galion vakar visose Chicagos 
aptiekose. ...

Bayer kompanija įvedė Ba- 
yer Aspirinų šioj šaly 35 me
tai atgal. Nuo to laiko jos as
pirinas pasidarė plačiausia 
vartojamu iš visų vaistų, ir 
dabartinis kainų numušimas 
reiškia sutaupą milionams ko- 
stumeriip<u<''H » ............—•

Metinis Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo išvažiavimas įvy
ko pereitą sekmadienį Wash- 
ington Heightš miške. Oras bu
vo gražus. Kaip dabartiniais 
laikais, tai ir žmonių atsilankė 
vidutiniškai. Muzika buvo F. 
Šatkausko, 10841 Michigan 
Avė. Turbut geresnės muzikos 
negalima išvažiavimui parūpin
ti, koki buvo Šatkausko. Per 
garsiakalbį grojo lietuviškus ir 
angliškus šokius. Prie to, bu
vo galima daryti visokius pra
nešimus. Publika prisišoko iki 
valios. Manau, kad ne vienas 
nešokęs neišliko. Viena moteris 
paliepė eiti šokti ir korespon
dentui, ir turiu prisipažinti, kad 
iš manęs Šokėjas prastesnis, 
negu korespondentas.

Publika, kurį buvo atsilan
kiusi j išvažiavimą, liko nesu- 
vilta. Ji prisišoko iki valios, 
prie to galėjo pasivaikščioti po 
miškelį žaliojąnčioj pievoj, tarp 
žaliuojančių medžių. Turbut 
dar nebuvo išvažiavimo šiemet 
tame miškelyje, kurs butų pa
taikęs rasti taįp gražiai žaliuo
jančią žolę ir medžius.

Manau, kad liks ir pelno1 iš 
to išvažiavimo.

Korespondentas.

Pullman dirbtuvėse 
darbai mažėja

Pavasario metu jau buvo 
pradėjusios kiek geriau dirb
ai Pullman ir Calumet pasažie- 
rinių karų dirbtuvės. Bet pa
dirbus apie porą mėnesių ge
riau, jose vėl darbas ėmė ma
žėti, o darbininkai pradėta at
leisti iš darbo.

Pirmiausia pradėta atleidinė
ti darbininkus iš darbo Calu
met dirbtuvėse. Pastaruoju gi 
aiku atleista nemažai ir Pull- 
mano dirbtuvių darbininkų.

Eina kalbos, kad nuo rug
piučio mėnesio šios dirbtuvės 
vėl imsiančios geriau dirbti, ba 
gausiančios naujų užsakymų. 
Kiek tose kalbose yra teisybės, 
dabar nežinia.

Senas Petras.

dybos susirinkime padaryt 
nutarimą dalyvauti Lietu
vių Dienos parade ir prog- 
rame.

Kiekviena draugija yra 
prašoma išrinkti ar paskir
ti bent du nariu, kurie neš
tų draugijos lietuvišką vė
liavą parade, o taipgi pro
gramų lietuvių vaizduotėje 
lietuvių dienoj rugpiučio 5 
dieną.

Pageidaujama yra, kad 
kuodaugiausia narių eitų 
paskui savo vėliavos para
de ir turėtų prisisegę lietu
viškus ženklelius, kurie bus 
Lietuvių Dienos Komiteto 
pampinti.

Lietuvių Dienos ženkle
liai neužilgo bus pagaminti, 
ir draugijų valdybos galės 
juos gauti savo nariams at
piginta kainai

Su Lietuvių Dienos reika
lais kreipkitės j Lietuvių 
Dienos Komiteto ofisą adre
su 2324 So. Leavitt st., te
lefonas Canal 1678.

pu laiku dar daugiau žmonių su
grįš į darbą. l JI I

Keletą savaičių atgal buvo ma
tyti, kad kainos ant maisto kils ir 
todėl “Midwest Stores” prisirengė 
prie to ir nusipirko šimtus ir šim
tus vagonų visokio maisto. Tas 
maistas randasi nuosavuose urmo 
sandeliuose. Maistas nupirktas tie
siog iš manufaktūrų ir išdirbėjų ir 
kas savaitę “Midwest Stores” daro 
didelius išpardavimus ir dalį tų su- 
taupų duoda savo kostumeriams.

Todėl, dabar yra laikas pirkti! 
Daugelis taupių namų šeimininkių 
pasinaudos šia proga ir pripildys sa
vo lentynas tokiu maistu, kurį jos 
gali vartoti per keletą savaičių.

Maistas kaip visada yra geriau
sios rųšies. Jis yra naujas ir Švie
žius, nes tik ką gautas, ir paga
mintas geriausių išdįrbėjų.

Perskaitykite šios dienos skelbi
mą, kuris telpa šiame numery ir 
padarykite sau listą maisto, kuris 
dabar parsiduoda labai nupiginta 
kaina. Palyginkite kainas ir jus 
tuojaus pamatysite, kad padarysite 
dideles sutaupąs.

Apskelb.

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M, 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.

Cicero
Sėkmingi vietos biznieriai

Iš Fellowship House 
darbuotės

Vasaros mėnesiais Fellow- 
ship House Bridgeporte pri
žiūri dvi žaismavietes. Viena 
tų žaismaviečių randasi adre
su 3416 So. Halsted St., o ki
ta prie Morgan ir 35 gatvių.

Bernaičiai, kurie nori loš
ti beisbolę, gali įstoti į šias 
grupes:

10 iki 14 metų
14 iki 16 metų
ir į vyresnių kaip 16 m. 
grupę.

Bernaičiai, kurie įdomauja 
beisbolės lošimui, lai atsilan
ko į Fellowship Housę, 831 
Wcst 33rd Place, bet kurį po
pietį nuo 1:30 vai. popiet iki 
8 vai. vakaro.

Vasaros klasės Fellow- 
ship House ištaigoj

Vaikų liuoslaikis dažnai yrą 
našta tėvams, kurie nepaliau
jamai turi daboti vaikus. 
Fellowship House įstaiga, ku
rios buveinė randasi adresu 
831 West 33rd PI., yra pilnai 
prisiruošusi pagelbėti tėvams.

Tarp kitko čia yra teikiamos 
vaikams lengvos vasaros pa
mokos ir parūpinama žaismių 
vyresniųjų priežiūroj. Susiži
nokite su įstaigos vedėjomis 
dėliai to, kaip tinkamiau 
tvarkyti vaikų liuoslaikį.

su

Jonas Pauga, 5031 West 
Roosevelt Rd., Cicero, III. Jau 
keletą metų jis aptarnauja vie
tos biznierius ir privačius pi
liečius įvairių kompanijų alu
mi ir papsu. Orderius prista 
to dieną ir naktį, ir ne1 tik Ci- 
ceroj, bet ir kitose kolonijose. 
Reikia tik pašaukti — Cicero 
5306.

P-nui Paugai užsakymai len
gva atlikti, nes jis užlaiko ke- 
turius darbininkus, o namuose 
tvarką prižiūri p-nia Paugięnč 
su dukteria — atsako telefo
nus ir veda biznio knygas, žod
žiu, pas juos viskas up-to-date.

Antras tos pačios rųšies biz
nierius yra Jonas Anglickis, 
1531 South 48 court. Jo tele
fonas — Cicero 1953 R. P-nas 
Anglickis yra senas vietos gy
ventojas, visiems gerai žinomas 
kaipo plumberįs atliekąs įvai
rius darbus prie namų. Jis yra 
bizi dieną ir naktį. Dabar jam 
daug gelbsti jo sūnūs. Jų dide
lis trokas važiuoja dieną tš 
dienos. ’

Abudu viršminėti tautiečiai 
yra geri lietuviai, visuomet pri
sideda prie lietuviško judėji
mo, priklauso lietuvių kliu- 
bams ir draugijoms.

Raudonos Rožės Kliubo 
beisbole

Raudonos Rožės Kliubo bcis- 
bolės jauktas lošė liepos 4 die
ną. Lošis prasidėjo, kaip pa
prastai, 3 valandą popiet. Di
delė žmonių minia stebėjosi 
matydama kaip rožiečiai pada
rė 15 prieš 6.

LIETUVIU DRAUGI 
JOS

KAS? KUR? KADA?
Kiekviena namų šeimininkė pri

ims su įdomumu pranešimą apie 
speciali išpardavimą maisto ir gro- 
serių, kuris įvyks liepos 6 ir 7 300 
“Midwest Storeš”., Atsiminkite — 
išpardavimas įvyksta šiandien ir ry
toj! ' ' '

Kainos ant maisto kįla! Reikės 
daugiau pinigų, kad nupirkti mai
sto dėl visos šeimos. Bet su Vald
žios pastangomis, reikia tikėtis, kac

Lietuvių Dienos Komite
tas Pasaulinėj parodoj pra
šo kiekvienos lietuvių drau-. • , • *■ . .... žios pastangomis, remiu likulis, kčugljOS, kaip VyTų ir moterų, ir algos bus padidintos ir kad trum

RISTIKU-SPORTŲ PIKNIKAS
ĮVYKSTA

Sekmadienyj, Liepos 8 dieną
Universal Health Kliubas rengia sporto ristynių pikniką, kuris įvyks 

Winewood Beer Gardens, Wm. Dambrausko darže. Rikis žymiausi ristikai. 
Stanley Bagdonas su John Trinka, Adam Gedeminas su Geno Qsillo, Bru
no Dawiat su Felix Yakaitis, Charles Levickas su George Sviekis, Louis 
Mangela su Alex Kabner, John Mason su George Mack, Adomas Vidžius 
sų Tony Turskis. Kurie neturit© automobilių tie galite važiuoti trokais, 
eis net 4 trokai: Wm. Dambrausko, V. Bagdonas, J. Kumskis ir S. Bur- 
bat. Pirmas išeis 11 vai. ryte nuo 3236 So. Halsted ' St., antras ant 12 
vai., paskutinis 1 vai. po pietų. .u

Visi trokai sustos ant Archer Avė. ir SacramenU Avė. Važiuoti rei
kia Archer Avę. 6 blokus už Kean Avė. privažiavus; pirmą gazplįno stotį 
Wildwood, pasukti po'kairei i kalną puse bloko ir bug, Wm. Dambrausko 
daržas WINEW00D BEER GARDEN. ‘ '

Lietuvės Akušerės

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Tel. Ofice Wentworth 6830
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

DR. VAITUSH/OPT 
UETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,) 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuvis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2515 W. 69th St.
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy I 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electirjc tn e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1J.38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.
.... .  i r...----------------------------------------------------

ffiEN°S R U P T U R A Pavojinga 
Tiktai moksliškiausiai pągąmintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijas. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite paėmus dėl diržo su 
pilnu pasjtikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BĘLTS, ARCHĘS ir t.t. Nupigintos kaiąos nąųjiems lietuviąiųs kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St,, Arty Wells St.

Yra 
žas

VINEW00D BEER GARDENS
Rąpdasi ant Archer Avė., 6 blokai už Rean Avė. 

graži vieta dėl piknikų, įšvažiavimų ar kitų parengimą; dar- 
duodamas veltui. Yra gerą vieta dėl automobilių sustojimo.

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM, DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Spriągs, pi,

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.
A.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

A. K. Rutkauskas, ALD 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 Dr. V. E. Šiedlinskis

DENffISTAS 
4148 Archer av., kamp. Francisco av.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......REPublic 8340 Į

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja j daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9;30 ryto iki 8:80 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

NO MATTER 
you ęan’t afford 

of grace, 
CAN’T AFFORD TO 

WITHOUT 
THE FURROW 

OUT JULY 9
Order now and avoid the rush.

A worthy record of the 
literary endeavors of.Lithuan- 
ian youth.

On sale at all Lithuaijian 
communities, or by mail from 
Lithųaniąn Youth Soęiety, 3259 
So. Halsted StM Chicago, IU.

what 
vear 
YOU

this

BE

tyueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukeshą 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris bė poilsio b$- 
ga po 30000 gąlionų į dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yrą vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Oueensville Special 
alaus Galima pirkti ketaus; bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY ......
Distribtitorisi

4352 S. Mo^art St. Chicago, I1Į. 
Tėl. Ląfąyftte 7846

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597Simon M. Skudas

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

Į Į n ...........................   i,K . ................................

t- ■ m .7 f f < ; i. ’ > - .

Visi Telefonai

Yards 1741 >1742
A. MASALSKIS 

.GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė 

Tel Boulevard 4139

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.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 So. Hermitąge Avpnue

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. MAijiUtiĖūKAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Dr«xel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SU 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kūopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu- busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, I1L
Tel. Cicero 6927

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roclnreil St.
Tel. Republic 9728

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborins
KOPLYČIA DYKAI .
1410 So. 49 C t

CICERO. JLSb

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
S<Bredomis ir nedėk pagal sutarty. 

Rez. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Renublie 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

220J W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Karnų “ Tel. Prbšpėct 198Q

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St 

ambarys 402 Tel, Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 ild 9 

Res. 5843 S®. Hermitare Avė. 
Tel Prospect 1610



Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIŲ DIENA
Pasaulinėj Parodoj

Pernykščioji Pasaulinė Paro
da turėjo nepaprasto pasiseki* 
mo. Gaila, kad lietuvių pasi
rodymas joje išėjo gana gre
mėzdiškai. Tikrenybėje lietu
viai yra labiau civilizuoti, ta* 
lentingi ir inteligentiški, negu 
jie buvo perstatyti. Pasivėlini- 
mas, sutartinumo stoka komite
te ir tūlų komiteto narių tin
gėjimas trukdė darbą. Pra
džioj visą reikalų vesti buvo 
pasiėmęs vienas komitetas, vė
liau prisiėjo organgizuoti kitų 
komitetų. S Šokavo ištekliaus 
ir nebuvo pakviesta ganėtinai 
patyrusių žmonių suorganizuo
ti tinkamą programų.

šiemet Pasauline. Paroda yra 
didesne, žymiai patobulinta ir 
turi da didesnį pasisekimą. Vi
sų tautybių žmonės turės joje 
savo dienas ir bandys pasiro
dyti geriau’, negu pernai.

Bendras reikalas

------------v„------ -------
i imas ir ištesėjimas duoti gė
jų programų bus musų pasi
rodymas pasauliui. Kitų tautų 
žmonės mus sprendžia ir įver
tina pagal musų pasirodymų 
ir musų gabumus. Visos tautos 
daro pastangų ,kad kuogeriau- 
siai atsirekomenduoti pasauliui 
Pasaulinėj Parodoj. Ir mums 
nėra ir nebus progos pasiaiš
kinti, jeigu kas nepasisektų. 
Lietuvių Dienoj visi tėmys, ką 
lietuviai gali padaryti. Ir jei bus 
silpnumų ir defektų, jie bus 
primetami visiems lietuviams. 
Reikia suburti visas jėgas, vi
sus talentus ir visas išgales, 
kad Lietuvių Diena Pasaulinėj 
Parodoj butų vienas grandio
ziškas požymis, kupinas puoš
numo, dainos, muzikos ir inte
ligentiškumo. Kas kenkia Lie
tuvių Dienos komitetui šitą įvy
kį sėkmingai vykdinti, kas truk
do jo darbų, tas darbuojasi už 
lietuvių tautos paniekinimų. Pi
gios rųšies partisanai ir intri
gantai nesudaro didelio skati- 
liaus. Lietuvių visuomenė be 
srovinių ir tikybinių skirtingu
mų geidžia, kad lietuviai Pa
saulinėj Parodoj pasižymėtų 
taip, kad butų kuo didžiuotis.

Visiems lietuviams yra 
bu, kad Lietuvių Diena 
sektų kuogeriausiai. Bus 
viena Lietuvių Diena ir ji po- 
siliks musų tautos atspindžiu. 
Lietuvių skaitlius, jų išvaizda, 
apsirėdymas, elgęsis ir sugebė-

svar- 
pasi-

tik

Reikia remti
Lietuvių Dienos Komitetas 

jokio fondo neturi. Įplauks 
šiek-tiek iš ženklelių ir progra
mų pardavinėjimo. Ar užteks 
šitų įplaukų? Tai spėliojimo 
dalykas. Jau dabar reikia visa 
reikalą organizuoti, susirašinė 
ti ,teležfonuoti, raštinėj infor- 
muotoją laikyti, chorus ir or
kestrų organizuoti ir daugelį 
kitų prisiruošimų daryti. Tam

MADOS MADOS MADOS

Suknelč, kuri tinka visokiai progai. Vasarai ji yra būtina ir 
Tamsios ar- 

• tas pri- 
ir 40 co-

2752 
praktiška. Galima siūdinti iš bile kurios lengvos materijos, 
ba šviesios arba jei kuriai tinka ir iš dvieju spalvų materijų 
klauso nuo skonies. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 
lių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No..;.........—... 

Mieros _________ _ per kratiny 

reikalingi pinigai. SLAL. jau 
paskyrė $100. Reikalinga, kad 
ir kitos organizacijos ir asme
nys prisidėtų. Jei bus iš ko, 
Lietuvių Dienoj girdėsime to
kių muzikų, kurios kitataučiai 
pavydės. Prisidėkime visi, kad 
Lietuvių Diena neštų mums 
garbės.—Katalikas.

Lietuvos mokytojas 
Stasys Janauskas 

lankėsi Naujie
nose

atNaujienų redakciją vakar 
lanke tikkų atvažiavęs iš Lie
tuvos mokytojas Stasys Janu • 
auskas su savo pažystamu chi- 
cagiečiu p. Kaminsku.

Mokytojas St., Janauskas, 
pasinaudodamas vakacijų laiku, 
atvykęs Amerikon pamatyti 
kaip čia lietuviai gyvena. Jis 
atlankė savo brolį gyvenantį 
Montreal, Kanadoj, ir ten lie
tuvių gyvenimas padaręs į jį 
šiurpų įspūdį. Amerikoj kas ki
ta. Lietuviai čia daug toliau 
nužengę.

St. Januauskas neužilgo gry- 
šęs Lietuvon, kur jis mokyto
jauja Panevėžio vaikų pra
džios mokykloj.

Važiuoju ir aš Lie
tuvon

Daugelis šioj šaly gyvenančių 
lietuvių pasiryžę yra vėliau ar 
ankščiau aplankyti gimtąjį 
kraštų Lietuvą. Tuo sumetimu 
ir tais pačiais norais išvažiuo
ju ir aš, jeigu suspėsiu, šio mė
nesio 12 d., arba 18 d.

Mano tikslas yra netik pasi
matyti su savo senu tėveliu ir 
kitomis giminėmis, bet ir pa
matyti savo akimis, kaip gy
vena. darbo žmonės Lietuvoj.

Atvažiavę iš Lietuvos šutam 
tikrais mieriais svečiai pripa
sakoja mums visokių dalykų. 
Piešia Lietuvos gyvenimą pui
kiausiomis spalvomis, ragina 
mus gryšti i Lietuvą ir ten 
laimingai gyventi.

Atėjus progai, šiuo laiku ti
kiuos pamatyti dabartinę Lie
tuvą. Ir stengsiuos, kiek galė
damas, pažinti jų.

šimtai ir gal tūkstančiai lie
tuvių per mandagų ir teisingų 
Naujienų patarnavimą išvyko 
aplankyti Lietuvą arba Lietu
voj apsigyventi. Naujienų pa
tarnavimu, šiuo gražiu vasaros 
laikmečiu’ ir aš tikiuosi atlan
kyti Lietuvą ir turėti Lietuvo
je puikias vakacijas ir daug 
daug žinojimo įsigyti.

Kuomet sužinojo apie mano 
ūmų išvykimų į Lietuvą, dau
gelis joniškiečių, žagariečių, 
gruzdiečių ir meškuitiečių pra
šo mane, kad aš parvežčiau jų 
giminėms Lietuvoje ne tik šir
dingų linkėjimų, bet taippat jų 
tėveliams, broliams, sesutėms ir 
draugams dovanų. Mielu noru 
apsiimu jums patarnauti ir Jū
sų įteiktas dovaneles priduosiu 
jūsų artimiausiems.

Kol oras bus patogus-gražus, 
manau aplankyti daug vietų, o 
svarbiausia, sutikti savo1 para- 
pijoną gruzdietį Feliksų Vaitkų 
parplasnojantį iš Amerikos į 
Kau’ną.

1907 m. kovo 12 dienų pama
čiau Kolumbo surastų žemę; 
1934 m. liepos mėnesį tikiuos 
vėl pamatyti Lietuvą.

—Rokas Šiliukas.

Ristikų išvažiavimas 
į Wm. Dambrausko

.daržą
Sekmadienį, liepos 8 d., įvyk

sta didelis lietuvių sportininkų- 
ristikų išvažiavimas. Jis įvyks 
Winew2od Beer Garden, Wm. 
Dambrausko darže, kuris ran
dasi 6 blokai už Kean Avė. r

Išvažiavime bus ristynių, ku
riose dalyvaus daug porų ris
tikų.

šios dienos (penktadienio) ii

NAUJIENOS, Chicago UI.
N | ... ... .. . ! ,1 .. .r—. ....................... Į...................... . ......................  .. ..................

šeštadienio Naujienų laidoje.come ’to Meldažis Hali, 2244 
talpinama kalbamo išvažiavimo. W. 23rd Place, Friday at 8 p. 
garsinimas ir ristikų vardai, im., and we will be glad to

Kurie mėgiate /sportą ir ty- see you. Until then, ; 
rame ore ir gražioj vietoj no-1 
rėtumėt praleisti laiką, tai tie- 
visi liepos 8 d. važiuokite į ris
tikų išvažiavimų.

Manau, kad visi, busite paten
kinti žiūrėdami j ristynes. O 
kai nubos darže, '■■■ tai užeikite į 
Winewood Bėer Gardėn. Ten 
Senas Petras rodys antrų pro- 
gramo dalį, ir jis tikisi gerai 
savo pareigas atlikti.

— Senas Plėtras.

West Pullman
Sekmadienį, liepos 8 d., 2 

vai. po pietų West Pullman 
Park svetainėje įvyks SLA. 55 
kuopos pusmetinis susirinki
mas. šis susirinkimas bus įdo
mus nariams tuo, kad po Su
sivienijimo Seimo delegatai bus 
jau sugrįžę iš Detroito ir iš
duos raportų iš Seimo nuveik
tų darbų. Tad visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite ir at
siveskite bent po vienų naują 
narį prirašyti prie kuopos.

Sekretorius,

PIRMYN
SHAKPS and FLATS

Pirmyn’s present member- 
ship drive will be a huge suc- 
cess if we can continue tbe 
mąrvel’ous work of the past 
Severai weeks. Lašt Friday we 
welcomed four new members 
and were happy at the return 
of two industęious workers 
on whom we had not sėt eyes 
for some time,, paniely Estelle 
K. and Mr. Striįępl. Of the four 
new members the most pro- 
minent is Birutę Ląuchiskaite 
who, as you ^vell may re- 
member, was chosen Miss 
Naujienos for |he( Naujienas 
Jubilleė. The ęthers* as we 
got their narne^ — perhaps 
wrong, and if $o we are sure 
to be correctecL fj— are Flo- 
rence Jas, Miss Sadulis, and 
Al Kairis. This Ąl, by the way, 
sends a very tender glance in 
the. direction of Wenetta, very 
shyli, of course, būt not enougtr 
to deceive our many stooges...

8 » £ * '
Bunni, student of the New 

American Literaturę, devotee 
of futuristic art, Pirmyn’s poet 
laureate, is going backward 
in the modes of transport- 
ation! He delighted everybody 
by coming to rehearsal on a 
bike Friday. This šame bike 
was suffering from the rage 
of a few months back, de- 
flation — deflation of • the 
front tire, in this case... Many, 
oh, very many, gueries as to 
the whereabouts of our little 
coloratura, Helen Vespender. 
The answer is “self-imposed 
confinement beoause of a sun- 
blistered nose, due to too much 
sun at a beach-party”... Won- 
der where George Miller 
learned to play checkers so 
well? He certainly trimmed 
Bunni. Would likę to see him 
in a game with our champ, 
Bruno...

—Ot—
The remaining aėtivities for 

the chorus for the remainder 
of this season are, participa- 
tion in the Lithūanian Day 
Program at the Fair on Aug. 
5th, ą beach party, a boat out- 
ing, and probably a pienie, 
Sūrely enough, that is enough 
action for a little more than a 
month, and more than the pre
sent number of members 
could ūse. We want more. 
The more there are to share 
our joys, the more we*ll en- 
joy them.

Bring a few new members 
along Friday. We’ll be glad to ’ 
have them, and they’H be glad 
to be with us. If you are de- 
sirous of; joining.Pirmyn and 
do not know; £iiy -members,1

Jacgues Grandmesnil

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokj bizn|, kaip >r pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pnanešimais.

Taigi ateity prisiųnčiant pra
nešimų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Išvažiavimas i Jef 
ferson miškus

North Sidės ALTASS Skyrius tu
rės išvažiavimą i Jefferson miškus 
nedėlioj, liepos 8 d. Kviečiame vi
sus atsilankyti, išgirsite North Si
dės ALTASS Valdybos pranešimus 
apie F.. Vaitkaus skridimą ir kartu 
linksmai laiką praleisite.

Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetinį susirin
kimą penktadienį, liepos 6 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietusių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, ku
rtus būtinai turime aptarti, taipgi 
bus išduotas raportas komisijos pa
tikrinime knygų ir raportas komi
sijos draugiško išvažiavimo. Kokios 
pasekmės turime visiems įdomu bus 
žinoti.

R. S. Kunevičia, Sekr.

A. 134 kuopos susirinkimas 
šiandie liepos 6 d., 8 vai. 
McKinley Parko svetainėje.

S. L. 
Įvyksta 
vakare, 
Valdyba kviečia nares atsilankyti 
skaitlingai, nes šis susirinkimas yra 
svarbus, reikės nutarti ar dalyvau
sime Lietuvių • Dienoje Pasaulinėje 
Parodoje ir išgirsime SLA. 38 sei
mo delegačių R. Katkevičienės ir 
A. čepukienės raportus. Taipgi ku
rios esate užsilikę su mokeščiais ma
lonėkite užsimokėti, kad neliktumėt 
suspenduotos. Sekretorė..

Liet. Vakarines žvaigždės Kliubo 
pusmetinis susirinkimas Įvyksta lie
pos 6 d„ 8-tą vai. vakare, Chernau- 
sko svet.., 1900 So. Union Avė. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti.

J. Gelgaudas, Prot. Rašt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys pusmetinį susirinkimą penk
tadieny, Liepos-July 6-tą 1934 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi kliubiečiai kvie
čiami būtinai dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra svarbių reikalų dėl 
kliubo labo.

A. Kaulakis, Rašt.

Crane Coal Co.
5332 So. Lonff Avė.

Pocahontas mine run $^ tonas 
TEL. REPUBLIC 8402

Mes 
čius

perkame pirmus morgi- 
ir real estate bondsus.

Stock Yards 
Mortgage Co.

Peoples Bank Bldg.
47th St. ir Ashland Avė.

Tel. Boulevard 0030

•uti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtine $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai, vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijom

Garfiėld Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, Liepos- 
July 8 d. 1934, Lawler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. po piet. Vi
si nartai būtinai atsilankykite, yra 
daug naujų apsvarstymų ir taipgi 
bus renkami darbininkai dėl išva
žiavimo. M. M.

S. L, A. 238 kuopos mėnesinis su
sirinkimas {vyks liepos 6 d., 7:30 
vai. vakare, K. Gramanto svetainė
je, 4535 So. Rockwell St. Visi, ku
rte įdomauja nuveiktais darbais Sei
me, malonėkite atsilankyti, Bus iš
duotas musų delegatu raportas iš 
buvusio Seimo Detroite. Taigi, ku
rie esate atsilikę mėnesinėm duok
lėm malonėkite atsilyginti, kad ne
būtumėt suspenduoti.

G. Povilaitis, Fin. Rašt.

Humboldt Parko Lietuvių Politinis 
Kliubas turės draugišką išvažiavimą 
i Eikš Grove — ten, kur ir pernai 
kliubo išvažiavimas buvo. Išvažia
vimas įvyks liepos 8. d. Išvažiavu
sieji maitinsis ir troškulį ramins 
tuo, ką atsiveš, o “programą” su
darys vietoj taip, kaip “įkvėpimas” 
padiktuos.

REAL ESTATE

REIKALINGA nąmų šeimininkė, 
moteris ne senesnė kaip 30 metų. 
Mrs. Malinauski, I^eafy Grove, 111. 
1 blokas i vakarus nuo Kean Avė. 
ant Archer. Tel. Willow Springs 56. 
.•■r ■ :•<;--- O---

r IEŠKAU darbo prie namu. Esu 
patyrus, moku prosinti, skalbti ir 
virti lietuviškus valgius. Box 134, 
1739 So. Halsted St„ Naujienos.

—O—
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimųav. 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime -skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 «West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

OF

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

Lietuviška Ištaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. UI 

Ofisas 8406 S. Halsted St,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo, kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue.

DIRBTUVaS URMO SANDftLIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas Pratuštinti Vietą. 
350 naujų 2 šm. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir framų, 
karnas stylius. 
$ 50.50 2 šm. 
$ 79.50 2 šm.
$125.00 2 šm. ____ ____ ____  _ _____
Daugelis kitų bargenų, studio couches, valg. 
kamb., mieg. kamb. ir kitų.

JO YČE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St. 

Duodame apskaitliavimus dšl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

kiekvienam asmeniui paUn>

setai dabar---------- $29.05
setai dabar ---------- • $34.95
setai dabar $39.50—$40.50

REIKIA cash. Paaukausiu 6 kam
bariu rakandus, kaurus, parlorio, 
mieg. ir valg. kamb. setus, radio, 
skalb. mašina, gazo pečių. Bergenas. 
2263 N. Kedzie Blvd., Belmont 8554.

BARO FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Flkčeriai dėl visokios rų- 
šies biznių, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

’ Pęhk'tadienįš, liepos 6, 1934

CLASS1FIEDADS
Help VVanted—Malė 

,, Darbininkų reikia
REIKIA lietuvio sąlesmeno, gy

venančio Ciceroje, atstovauti ir par
davinėti Lietuviško žyduko gerą deg
tinę. Atsišaukite tuojau.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted Street

PAIEšKAU darbininką pavienį ar
ba ženotą porą, apyseni, dėl ūkio 
darbo netoli Chicagos. Rašykite Box 
132, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

—

REIKALINGAS bučeris, paty
ręs.

2519 W. 71 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiter- 
ka. ;

6236 So. Western Avė.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas — 

$15.00. 
1948 Washburn Avė.

—O—

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais ir gražia svetaine, 4 pra
gyvenimui kambariai. Renda pigi. 
4358 So. Honore St.
---------3.—

STORAS rendon, gera vieta dėl 
saliuno, išdirbta per daug metų. Fik- 
čeriai yra ant vietos,. galima varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

3341 So. Halsted Street

Business Chances

PARDUOSIU Urba priimsiu į pu- 
šininkus aludės ir valgyklos bizny. 
Vienai moteriai perdaug darbo.

3738 So. Halsted St

PARSIDUODA alinė pigiai, biznis 
išdirbtas per daug metų. Priežastis 
pardavimo, apleidžiu miestą.

-----5059 So. Wells St.

PARSIDUODA valgykla, išdirbtas 
biznis, gera vieta dėl alaus, pigus 
laisnis. Tel. Evergreen Park 7387.
————■ ■■ 1 'i* ■■ ■ ■ " —————

TAVERN pardavimui už $100. 
Atsišaukite greitai. pas . Lietuvišką 
žyduką, jei norite gero bargend.

Lietuviškas žydukas 
4707 S. Halsted St. 
Phone Yards 0803

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė ir žuvies marketas. Nebrangi 
renda, gera vieta. Atsišaukite Box 
133, 1739 So. Halsted St.,

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$500 i savaitę. Nebrangiai.. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu norima. Atsi
šaukite 4342 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Tavem arba pri
imsiu partnerką, gražiai Įrengtas, 4 
kambariai pragyvenimui, renda 
$28.00. 5225 So. Ashland Avė. t

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, visas stakas, geras biznis, iš
dirbtas per 9 metus; geras pirkinys.

525.8 So. Union Avė.

PARSIDUODA du bizniai — alu
dė ar grosernė su bučeme, abu biz
niai randasi ant bizniavo^ gatvės. 
Savininkas turi du biznius, geras 
bargenas, rendos abiejų biznių la
bai pigios. 4644 So. Western Avė.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda arba priimsiu pasitikėtiną 
oartnerj. Biznis eina gerai arti South 
VVater Marketo. Nebrangiai.

958 W. 16th St.

GROSERNfi—DELICATESSEN, 6 
kambariai, furnace apšildoma. Turiu 
parduoti dėl ligos. Didelis bargenas.

2645 W. 43rd St

SALIU NO biznis prie pat šapų 
per daug metų it niekad nebuvo už
darytas, kampinis muro namas, 5 
kambariai užpakaly. 901 W. 119th 
St. ir Peoria St., West Pullmap.

Real Estate For Sale
. .Namai-žęmėPąrdavimui

PARDUOSIU arba mainysiu ne
didelį namą gerame stovyj ant biz
niaus. 3364 So. Halsted St

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow Mount Greenwoodė, 50x125 
pėdų lotas, didelis > 1 karo garad- 
žius, vištįninkąs, didelės viškos. .Kai
na $2500 — mažą sumą įmokėti, 
likusi išmokėjimais. Agentai tene- 
atsišaukia. Kreipkitės pas William 
Knopf, 11222 So. Troy St.




