
NHMIMMMI

The First and Greatest Lithuani&n Daily in America

NAUJIENOS
Th« LithuaniaN Daily

PUBUSHED BY THE LITHUANtAN NEWS PŪB. CO., INC. 
1739 South Hafated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8600
. , . ..................................... ............•...... . . ............................ . ......„.....
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New

Entered as second-class matiėr March 7, 1914 at the Pęst Office at Chicago, 11).,

■ ii .. .... . iii ■■■■■■1......... \
The First ahd GteatėSt Lithuahihh Daily ih America

NAUJIENOS
Hifc LltHUAHlAN bAlLV

Ptrhump BY $$ LtTHVANIAN NEWS CO., INC. 
1739 South Raktėd Street, Chicago, Illinois

' .1 į Į i.i..ilA.jta>i .............. .............. ..____ T____ ,____ _______________

Pirmas ir DidžiaUšiaš Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Phone CANfil 8500

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, III., Penktadienis, Liepos-July.13 d., 1934 < No. 164«.t *. i‘*k. ... iSc,. 1,^...    ______ _____ •________________

Vokietija Reikalauja Intervencijos Klaipėdoje
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Pati laužo sutarti, bet 
skundžia Lietuvą

“LITUANICOS II” MECHANIKAS

IBI

Vokietijos užsienio reikalų ministeris tuo! 
reikalu tarėsi su Klaipėdos konvenciją pa

sirašiusių valstybių ambasadoriais
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Naciai koncentraci
jos stovykloj nužu
dė žymų socialistą

Nacįai skelbia, kad socialistas 
Erich Muehsam “nusižudęs” 
Oranienburg stovykloj. Gi
minės suimtųjų susirūpinę 

' dėl jų likimo ' ,

Motoras “Lituanicai
II” jau dirbamas

Mechanikas Viktoras Jesulaitis jau išvyko 
prižiūrėti motoro sustatymą

BERLYNAS, liepos 12. — Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris baronas Konstantin von Neurath vakar tarėsi su Ja
ponijos, Italijos, Anglijos ir Francijos ambasadoriais, kad įro
dyti jiems reikalą padaryti intervenciją Klaipėdos krašte, Lie
tuvoj, einant Versaliaus (turbut Klaipėdos) sutartim. Pasak 
Neuiuth, vokiečių ir lietuvių kivirčiai sudarė tame krašte sta
čiai nepakenčiamą padėtį. 1

(Vokietija jau senai organizuoja Klaipėdos krašte prieš
valstybinius gaivalus, kurie dirba, kad tą kraštą atplėšti nuo 
Lietuvos. Kai jie jau perdaug toli nuėjo, tai Lietuva jų orga
nizacijas uždarė ir Vokietijos piliečiui ėmė šalinti iš valdiškų 
vietų. Daugelis gi už priešvalstybinį veikimą buvo areštuoti.

Vokietija jau pirmiau protestavo Klaipėdos konvenciją pa
sirašiusioms valstybėms prieš pašalinimą Klaipėdos direktori
jos pirmininko vokiečio Boettcher ir jo vieton pastatymą lietu
vio Reizgio. Paskui protestavo prieš pašalinimą iš valdiškų vie
tų Vokietijos piliečių, o šiomis dienomis padavė naują protes
tą prieš Lietuvos šalinimą valdininkų, kuriuos paskyrė pro-vo- 
kiškas ir pno-naciškas Klaipėdos seimelis, kuris šiuo laiku* yra 
paleistas. Vokietija kovoj prieš Lietuvą tiek toli nuėjot kad su
stabdė Lietuvos gyvulių tranzitą per Vokietiją, uždarė mažąjį 
pasienio susisiekimą su Lietuvą ir dabar pareikalavo net inter-

6 darbininkaTsužei- 
sti eksplozijoj dirb

tuvei

Paskelbė pagrindi
nius kodeksus mažo
sioms industrijoms

Tarp sužeistųjų Chicagos Šoko
lado dirbtuvėj yra 
lietuvis

ir vienas
Davė joms 30 dienų laiko pri

imti tą kodeksą

darbinin- 
apdeginti

CHICAGO. — šeši 
kai liko pavojingai 
ir sužeisti eksplbzijoj ir gais
re Warfield Chocolate Co. dirb
tuvėj, 536 W. Cermak Road. 
Eksplozija ištiko užsidegus dul
kėms malant kakao. Nuostoliai 
siekia $50,000.

Tarp sužeistųjų yra lietuvis 
Charles Geskis, 34 m., 1729 S. 
Union Avė. Jis yra sunkiau
sia sužeistas, ne tik apdegin
tas, bet ir šonkauliai sulau
žyti. .

(Vienas sužeistųjų, jau mirė 
vakar vakare, o kitas yra ar
ti mirties}.

Trys žuvo kovoj 
banditais

SU

MIAMI, Okla., 1. 12. — Trys 
žmonės liko užmušti kovoj su 
banditais, kurie apiplėšė Ret- 
chum banką ir paėmė $300. 
Mušis ištiko ties Grove, kur 
banditai sustojo persimainyti 
automobilio laisnius. Nušauti 
yra banko prezidentas Gregory 
ir du nepažystami banditai, 
vienas kurių yra 65-70 m. am
žiaus. •

WASHINGTON,- liep. 12.— 
NRA administratorius Johnson 
paskelbė pagrindinį kodeksą vi
soms toms mažosioms indus
trijoms, kurioms nebuvo pa
ruošti atskiri kodeksai.

Toms industrijoms duota 30 
dienų arba priimti pagrindinį 
kodeksą, arba prisitaikinti prie 
kodeksų artimų • joms indus
trijų. . z

Labai svarbioms, kad ir ne- 
plačioms industrijoms, kaip an
tracito, važmos, bus paruošti 
atskiri kodeksai.

Pagrindinis kodeksas nenu
stato algų ir darbo valandų. 
Tą palieka prisitaikinti prie ar
timų industrijų. Bet įveda ko- 
lektyves derybas, panaikina 
vaikų darbą, ųustato darbinin
kų sveikatos apsaugojimui tai
sykles ir įveda kainų kon
trolę. <

Nusišovė fabri 
kantas

CO R R
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus su 
perkūnija; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė 
8:26.

teka 5:25, leidžiasi
■ .. -
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matyti “LITUANICĄ II” to
kią, kokia ji lėks per Atlanti
dą. Tua tarpu, kolonijos ir 
duosnųs patriotir.gi lietuviai 
siunčia pinigus šito darbo už
baigimui, kad aukas nesuvėlin
ti ir skridimo nesutrukdyti.

* • w

* Aukos
Iš stambesnių sumų, kurios 

buvo ’ prisiųstos paskutinėmis 
^ienomis ALTASS iždui, yra 
sekamos:
Worcester Mass. ........ $300.00 
Ęridgeport, Conn.......... 300.00
Bristo!, Gonu........ ...... 126.50

55.00 
22.66

CHICAGO, III. — Vakar po 
pietų iš Chicagos į Hartford, 
Conn., išvažiavo aeroplanų me
chanikas Viktoras Jesulaitis 
prižiūrėti statymą motoro “LI- 
TUANICAI II”.

Pakeliui į rytus, Viktoras 
Jesulaitis sustos South Bfend* 
Ind., kur nuo Stromberg Kom
panijos nupirks specįalį karbu- 
ratorių motorui, pritaikintą 
10,000 pėdų ar didesnės auk- 
štuipos skraidymui. '

Motorą sustatys Pratt & 
Whitney bendrovė, Hartforde. 
Jis bus naujausio ■ tipo, paga
mintas pagal speciales specifi
kacijas, , kurias įteikė bendro
vei Įeit. Feliksas Vaitkus pa
sitaręs su Wiley Postu, lakū
nu, kurią pernai apskrido ap-f 
link pasaulį, ir su Viktoru Je- 
sulaičiu. Motoras bus specialiai 
pritaikintas skraidymai aukš
tose oro srovėse ir- sunaudos, 
apie 20 galionų Jazoliųpr £ va
landą. .. *■ J •’ -$ *•

Motoro atskiros dalys jau 
yra pagamintos ir ,tik jas rei
kia sudėti. Tam tikslui mecha
nikas ir važiuoja, kad mptoro 
sudėjimą prižiūrėti. DArbas jau 
dabar pradedamas. Po motoro 
sustatymo ir jo išbandymo, jis 
bus Atsiųstas dar prieš šio mė-s 
nėšio pabaigą į VVisconsin val
stiją, kur lėktuvas yra ruošia
mas kelionei; Jis bus greitai 
įdėtas į lėktuvą. Tereikės pa
daryti bandymus ir tuomet 
“LITUANICA II” rugpiučio 
pradžioje — jau bus pasiruto- 
šusi pasileisti į ilgąją kelionę.

Beviešėdamas Chicagoje, Vik
toras Jesulaitis, kuris4 yra “LI
TUANICOS II” mechanikas ir 
Įeit. Vaitkaus padėjėjas, pa
reiškė, kad su įrengimais, ku
rie Jyra supirkti “LITUANI- 
CAI II”, ji kelionę pasekmin
gai atliks. .Negana to, lėktų • 
vas galės sumušti net du re
kordu; vieną — greitumo, an
trą distancijos (vietiam lakū
nui) . Lėktuvas bus bene ge
riausiai ikišiol įrengtas oro 
paukštis, kuris leidosi per"At- 
lantiko vandenyną.

Keletą žodžių apie Viktorą 
Jesulaitį. Jis plačiausiai yra ži
nomas, kaipo Dariaus ir Girė
no “LITUANICOS I” mecha
nikas (žiUr. paveikslą). Jis lėk
tuvą prirengė kelionei ir jį iš
lydėjo. Jis taipgi buvo pasam
dytas Wiley Posto, kaipo» me
chanikas prie jo Winnie 'Mae, 
lėktuvo, su kuriuo garsusis la
kūnas atliko kelionę aplihk pa
saulį pereitais metais. Viktoras 
yra kilęs iš Wilkes Barrė, Pa. 
Mokėsi Pennsylvanijoje/ Chica
goje ir New Yorke. Yrą žino
vas savo srityje ir pagarsė
jęs kaipo geras mechanikas. 
Todėl jis ir >bifvo paimtas pri
žiūrėti “LITUANICA it”, prie 
kurios darbuojasi kartu su įeit. 
Feliksu- Vaitkum, kuris^stro-i 
piai darbuojasi prisirengdamas 
reikšmingam žygiui. •

“LITUANICOS H” įrengimo 
darbas jau eina prie galo ir 
pętrukus chicagiečiai galės pa-

BERLYNAS, L 12. — Naciai 
paskelbė, kad žymų‘s socialis
tų rašytojas Erich Muehsam 
“nusižudė laike apsaugos areš
to” Oranienburg kpncentraci- 
jpš stovykloj, kurioj jis išbuv> 
tiždarytas nuo pat nacių įsiga
lėjimo. * / ' ;

Muehsam buvo 57 m. am
žiaus ir pasak nacių^ stovyk
loj pasikoręs. . Ta stovykla bu
vo prižiūrima rudmarškinių, 
bet kelios dienos atgal ją sau
goti buvo atsiųsta Hitlerio pa- 
skilbusi y nuožmumų asmeniška 
gvardija — juodmarškiniai.

Kadangi visi žino ką reiškia 
“saužydystės’’ . nacių koncen
tracijos stovyklose, tai ir kitų 
suimtųjų socialistų ir komum* 
stų giminės yra susirūpinę dėl 
jų likimo, nes ir juos naciai 
gali tokiu pat bildu išžudyti ar 

riAU y^ isžu^ę.,.. 
| ' Bėriynė dšhar vieši 48 Ame
rikos profesorių ir studentų 
ekskursija, kurią pakvietė pati 
nacių valdžia. Berlyne ją ve
džioti turėjo nacių studentų 
draugijos vadas Dr. Adolf 
Morsbach, bet jis nepasirodė. 
Naciai sako, kad jis tebėra ka
lėjime už neištikimybę Hitle
riui* Bet eina gandų, kad jis 

I yra sušaudytas.

| Hitleris šaukia reichstagą.
Dabar Vokietijoje eina smar- 

< | ki kampanija, kad visi klau
sytųsi Hitlerio _ kalbos apie

■ priežastys žudynių. Kad pasa
kyti'' tą kalbą Hitleris šaukia 

Vokietija varžo au-1reichsta^ ateinančio penkta- 
Įdienio vakare. Posėdis šaukia- praillOnCS mas nepaprastu laiku — va-
kare, . bet tik todėl, kad kUo- 

BERLYNAS, 1. 12. daugiausia žmonių galėtų gir-
nomijbs ministerija uždraudė d6ti Hitlęrio kalbą per radio> 
statyti naujas ar didinti seną- visur taisomi yra garsiakab 
sias audinyčias Vokietijoje. . biai, kady ir gatvėse esantys 

Taipjau suvaržytas vartoji- žmones girdėtų Hitlerį kai
mas naujos gumos ir parda-
vinėjimas dviračių padangų. Spėjama, kad . Hitleris jau 
Importavimas metalų sitstab- yra Berlyne ir ruošia savo 
dytas ir dirbtuvės negali ture- kaibą 
ti daugiau trijų mėnesių ištek
liaus žaliavos. Naciai suka dešinėn.

Pats ekonomijos ministeris Jaunas nacis Philipp Kess- 
Schmitt atostogaujai kad pa- her, kuris buvo paskirtas “eko- 
taisyti pakrikusius nervtis. nornipiu Vokietijos vadu” ir 

tupėjo-reorganizuoti Vokietijos 
8 -žuvo kalnuose biznį ir jį išvesti iš klampy- 

.. .. .... - nes, liko pašalintas iš vietos. 
k ROSAL DE PINTO, čili, 1. Jo vieton liko pastatytas gra: 
12. — 30 žmonių gurguolė ban- fas von der Goltz. Tai yra kon- 
dė pareiti Andų kalnus žiemą, servatorių pergalė, nes dabar 
Kely 8 jų žuvo. Likusieji iš- užsibaigs reorganizavimas Ąra- 
sigelbėjo, bet irgi jjfebai per- monės “korporatyviais” pama-> 
šalę...................................................tais ir bus suteiktą indUstria-

. [listams pilna laisvė, t
• COURTRIGHT, Kana
doj, 1. 12. — Koturį žmonės 
prigėrė apvirtus nedideliąm 
liuoteliui vidury St. Clair 
upės. '

' 4 • «■ ........ ■ ■ ■  -

MILWAUKEE, Wis., 1. 12.
— Du streikieriai Jiko ’' areš
tuoti ir du sužeisti, policijai tuotas už girtavimą, bet jis iš 
puolus pikietuotojus prie*Wehr kalėjimo išsilaužė ir pabėgo. 
Steel Casting Co. dirbtuvės, [Bėgant namo pakliuvo po au- 

‘ ; | tomobijiu. ir liko užmuštas,

3®

Mechanikas Viktoras Jesulaitis (viduryje), “Lituanicos 
II” prižiūrėtojas ir įrengėjas, kuris vakar išvyko prižiūrėti 
lėktuvo motoro statymą. »

Viktoras stovi tarp dviejų lakūnų, kurių vęidai yra gerai 
žinomi visiems lietuviams: kap. S. Darius ir lak. S. Girėnas. 
Užpakalyje matyti “Lituanica I”. i.

Vokietija protestuo
ja prieš socialisto 

atstovo kalbą

Išteisino, kaltinamą 
už užmušėjistę 

lietuvį

juodmarškiniai.

Bristoj, Gonu...............
Eližabeth, New Jersey
Hartford, Conn. .......
Joliet, III., p. W. Kunic-

kas ........ ....... ........
Jonas Selickas ...........
P. Andrėj imas, Man-

chester, N. H..........
Ę. Whįte Plains, N. Y.,

12.00
5.00

4.00.

, čechoslovakijoj, 1. 
Vokietijds ambasado-

PRAGA 
12. 
rius įteikė čechoslovakijos val
džiai aštrų protestą prieš šo- 

Nufnelhans 
susirinkime, 

kenkiančioms 
šalių santi-

cialisto atstovo 
kalbą darbininkų 
Esą tokios kalbos 
geriems abiejų 
kiams.

Toj kalboj Numelhans tarp 
kitko pasakė ų “Laikas paša
linti reicho kanclerį ir jo drau
gus, jei norima /išgelbėti Vo- 

Iš 
jis

CHICAGO. Vakar Case- 
Moody Pie Corp., dirbtuvėj 
prie Wood ir Walnut gt., nu
sišovė tos kampanijos prezi
dentas Elmer Grant , Case. 
Priežasties saužudystės . • neži
noma.

PREZIDENTAS PLAUKIA 
l HAWAII

kietijos ' žmonių kultūrą”, 
to hitlerininkai išvedė, kad 
agitavęs Hitlerį nužudyti.

Prezidentas apsilan 
kys Chicagoj

CHICAGQ.;-r-j, John Bogata- 
tis iš ’ SprifigA^alley, Ilk, kuris 
buvo kaltinarhas užmušęs 
Charlės Sulda smuklėje prie 
5508 Archer A ve.,c liko teismo 
išteisintas. Bpgatatis teisinosi, 
kad jis tuo: 0®iku buvo Spring 
Valley ir todėlb negalėjo papil
dyti žmogžudystės Chicagoje. 
Liudyti už Bogatatį specialiu' 
busu atvyko 18 Spring Vąlley 
gyventojų.

Du smuklės patarnautoj ai I 
gi liudijo, kad Bogatatis buvo 
vienas iš trijų vyrų, kurie įėjo 
į smuklę ir susimušė su Sulda, ' 
Kiti trys liudijo matę kaltina-1 
mąjį tą dieną Chicagoje.

WASHINGTON, liep. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas, kuris 
dabar randasi Panamoj ir plau
kia i Hawaii salas, gryšdamas 
į Washingtoną apsilankys Chi- 
cagoje apie rugp. 9 d. Jis gryš 
laivu iki Portland, Ore., iš ten 
gi automobiliu važiuos apžiū
rėti niekurius , viešųjų darbų 
projektus ir Glacier parkų. Jis 
Gredn Bay, Wis., kalbės apie 
savo socializacijos programą ir 
tada vyks Į Chicago.

Trojanovski 
Chicagoj

CHICAGO. — šiandie j pa- 
saulinę parodą atvyks sovietų 
Rusijos ainbasadorius Alek
sandras Trojanovski. Jią bus 
pasitiktas 19 (kanuolės šūvių.

60 žmonių prigėrė
TOKIO, Japonijoj, 1. 12. — 

60 žmonių prigėrė potvyniuo
se Ishikawa prefektūroj.

l pa
so žmonių gurguolė ban- fas von der Goltz. Tai yra kon-

BETHESDA, O., 1. 12. — 
Apie 12 žmonių liko sužeista 
nugriuvus daliai Epworth bark 
hotelio balkono.

Ą^ąulaidčiiu, BeuUm

Viso .. ................ $845.66
(Ryt daugiau aukotojų)

■ F 1 ■ _______________

Teamsteriu streikas
sustabdė prekių pri 

statymą
SAN FRANCISGO, Cal., 1.

San Francisco ir Oak-12..
land teamsteriai sustreikavo iš 
užuojautos streikuojantiems 
laivų ir dokų darbininkams ir 
prekių pristatymas visai apsi
stojo. Streikieriai pikietuoja 
gatves ir neleidžia dirbti ir ne
organizuotiems teamsteriams.

Tai yra pradžia gręsiančio 
generalinio užuojautos streiko. 
Jau* didesnė .pusė unijų pasisa- 
cė už streiką ir tik laukia 
“strategijos komiteto” prane
šimo, kad streiką pradėti. 
Streikas darosi neišvengtinas.

Policijos viršininkas uždrau
dė būreliams žmonių rinktis 
gatvėse. Taipjau sankrovoms 
uždrausta rodyti languose šau
namus ginklus. Bet milicija 
bent šiuo laiku neis į miestą 
ir pasitenkins. tik pajūrio pa
truliavimu.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon

BALBOA, C. Z., 1. 12. —• 
Po dviejų dienų svečiavimosi 
Panamos’ kanalo zonoj, prezi
dentas Rooseveltas šiandie iš
plaukė j Honolulu, Hawaii sa
lose, kur jis atostogaus iki pa
baigos liepos mėn 

' ' ' . * 4; ' . .
t .i ■ ■ A . w t,

EAST CHICAGO, Ind., 1. 12. 
— šiandie pp operacijos pa
simirė vietos ugniagesių vir
šininkas / John. Howard Loękr 
53 m. Jis taipjau buvo prezi
dentas Indiana ugniagesių są
jungos.

Steel Castipg ■i

We&t Ąi«ss<, priemiesty.; . 1

k,

BUCHANAN, Mich., 1. 12. 
Irvin Ritter, 67 m., liko areš-

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. Hateted St.

CHICAGO, ILL.
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Penktadienis, liep. 13, 1934

Iš Lietuviško Vei
kimo

P. DAPG^S.
Sujudo Pittsburgho lietuviui. 

SLA. seime Detroite nuta- •
rus perkelti Susivienijimo 
centrą Pittsburghan sujudo 
netik vietiniai, bet ir apylin
kės lietuviai darydami įvai
rius planus ateities veikimui.

Ypatingai juos džiugina 
laikraščio “Tėvynės” išleidi
mas čia vietoje, Aės turėdami 
savo lietuvišką spaudą galės 
daugiaus pasireikšti vietinis 
kultūrinio, visuomeninio pou 
budžio veikimas.

Reikia pasakyti, jog Pitts- 
burgho lietuviai savč tatpė 
lietuviško laikraščio neturėjo, 
veikimas būvo palaidas, Sun
kiai krisfalfzavosi, nors ir bu
vo mėginta Leisti gana* sun
kiai šiokius tokius laikraštė
lius, bet jie savo turiniu ir 
ir visais kitais galais buvo 
menkučiai, visuomenėje pri» 
tarimo nerasdavo taip, kad’ 
atsidurdavo negatlestingoje 
“inorgoje”, na, o tų gazįėtų 

i redaktoriai gavę “graborių” 
titulus pasinerdavo užuomar
šom

Gal kas pasakys, jog*pitts- 
burghiečiai neįdomaujasi Ir 
neskaito lietuviškų laikraščių* 
todėl ir gazietos nepasilaiko 
Visai ne! z

Beveik kiekvienoj lietuvių 
šeimoje rasime vienos ar ki
tos srovės laikraštį, o nekUr 
riuosc kliubuose, kaip tai“ — 
L. M. Dr-joje net visus,. HetU.- 

• viškus laikraščius,’ išeinančias 
netik J. Valstijose, bet ir Lie
tuvoje, todėl rimtam laikraš- 

’ čiui, o ypatingai Susivieniji
mo organui dirva bus plati* 
taip, kad netik SCA. padidės 
nariais, bet ir vietinis veiki
mas bus gyvas ir naudingas,
SLA. Pildomos Tapybos Bu

ri ai pi t tftburgiriesi lį f arpe. 
Nestebėtina, jog pittsburgh^ 

iečiai sužinoję* esant SLA, 
Pildomos Tarybos posėdžiui, 
čia vietoje visi subruzdo; 
šaukliai lyg trimito balsais 
aplėkė greitai, taip, kad pir
madienio vakare nebuvo nė 
vieno lietuvio, kuris nežinotų* 
jog P. T. posėdžiauja Williahi 
Penn viešbutyj, na ir to pą- 
sekmėje, tą pačią dieną, va
kare, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje susirinka di
delė minia mUsų tautiečių, 
kurie visi nekantriai lauKė už 
sibaigiant P. T. posėdžiam, 
neš žinojo, jog po posėdžių 
atvyks ir P. T. nariai.

Apie 9 vaL vak. atvyko 
adv. K. Gugis StA. iždinin
kas, Dr. Vinikas sek. ir adv. 
F. J. Bagočius, prež. J. K. Ma- 
žukna, vice-pfrm. jatt svetai- 

• nėję buvo ič sū pažystamais 
kalbėjosi. Vos tik jiems į- 
žengus, svetainėn juos apspito 
būriai SLA narių Sveikinda
mi ir klausinėdann apie SLA. 
reikalus ir ypatingai e apie 
perkėlimą SLA. centro Pittš- 
burghan. Laikas greit bėgo 
prie pasikalbėjimų, gardaus 
alučio ir pagamintų f Valgių, 
kuriuos patiekė vietiniai SLĄ 
veikėjai, Albinui KaulakiUi 
vadovaujant.

Apie 10 vai. ptafsidėjo’ kal
bos. Buvo perstatytas SLA. 
prezidentas F,. J. BagOČids, 
kuris anglų kalboj pdsakČ 

> atatinkamą kalbą pritSrikintą 
musų jaunimui. Kalba adv. 
K, G.ugis Susivienijimo iždl* 
ninkas, kuris savo trumpoje 
logiškoje kalboje apibudino 
SLA. svarbą iL tikslus, pabrė
ždamas, jog tolimesnis SušB

nių grupių, bet nuo kiekvieno 
’rimtai protaujančio SLA. na- 
|rĮšį' jų priklausys n£ tik 
Įsū^vienijimo, bet ir visos 
: lietuvių * išeivijos toliiriesūd 
egzistencija.

Ši nuoširdi kalba buvo pa
lydėta griausmingais aplodis
mentais. Kalbėjo ir Dr. M. Vi- 
nikas vėlydamaš Susivieniji
mo nariams solidarumo" ir pa
sitikėjimo tais, kuriuos jie pa
tys drgatnžacijos priešaky pa
statė, ga! buvo ir daugiau kal
bų, račiau man jų neteko gir
dėti,- nes turėjau apleisti Sve
tainę,* kad palydėjus gelžke- 
lio st'Otin adv, K. Gugį ir Dr, 
M. Viniką, kurie turėjo aplei* 
sti Pittsburghą ir vykti ftamo 
prie savo kasdieninio užsiė
mimo. ,

Reikia tikėtis, jog šis pir
masis mazgas tarpe pittšbur- 
ghiečių ir SLA. viršininkų 
liks- ateity tikru neatmezga- 
mu mazgu bendrame 
organizacijos darbe.

Pora dieną - tūzą
< tarpe

šeštadienio vakare susitikęs 
aŽfvi F; J. Dagočių, SLA. pre
zidentą gavau Orderį būti “či- 
povūikU ypatingiems reika
lams*’ —■ pasitikimui SLA. lū
žų (viršininkų), kurie ryto
jaus dienai tūrėjo atvykti P. 
Tapybos šUvažiaviiAūi.

Artkšti sekmadienio rylą iš
vykaū' Pa. stotin, ir apie 8:30 
šūfinkfi vieną' iš tuzių, tai Dr. 
Viniką, kuris apsikrovęs doku* 
mentaiš vos voš pa joge juos 
panešti: Palengvinęs jo kro
vinį nutariau' palaukti kito tū
zo, tai Susivienijimo kasas — 
p. K. Gugo.

Ilgai laukti nereikėjo; neš 
pasigirdo užimąs, stabdžių 
braškėjimas, “pojezdas” su
stojo ir štai musų SLA* turti- 
ninkas išlipo.

Paspaudę- dešines visi nuvy
kome į William Penn. viešbu
tį, kuriame , au buvo ir vy
riausias tūzas — adv. F. Ba
gočius.

Žinoma, tūzai ėmėsi darbo 
ff pet dvi dienas posėdžiavo, 
ttū', 0 ką jie nutarė trumpoj 
ateity sūžihOsime, aš gi para
šysiu tik apie ceremonialę pu
sę, nes ffiart prisėjo būti cere- 
monfūl — meisteriu.

Turėdamas tą “ciną” nuta
riau jį išlaikyti tinkamoje 
aukštumoje, taip, kad sekma* 
drenį apsirūpi frau Višom cefe- 
momjomis įvykstančiam ryto* 
jaus dięhėje.

Pirnradieūį 12 vai. ryte hū- 
gabėftau du tužū — adv. K. 
Gugį ir adv. F. J. Bagočių į 
Apmsburgh Sun Tetegrapb” 
(Hearst’o korporacijoš) laik- 
raščio patalpą.

. Mano asmeninis draugas 
adv. Louis Kaufman turėjo su 
tūzais pasikalbėjimą, kuris 
tilpo, tos dienos laikraščio 
skiltyse; neužteko to, tuojau 
po pasikalbėjimo abu viršinin
kai pasakė per Badio stotį 
WCAĖ. atatinkamas kalbas 
Susivienijimo reikalais,

Adv. K. Gugis kalbėjo lie^' 
tomiškai šUėlkihdamas vieti- 
niūš SLA. harius. Girdėję 
adv. G. kalbą paštebi, jog Jį 
buvo aiškiai išreikšta, daranti 
malonų įsptMį kiaūšovūbsė. 
Adt. ^*F. J. Bagočidš ? kalbėjo 
ahglifai, gana ilgai, jGčlik 
apie SLA. bet it apie kitos tėi-. 
kalus surištus su jo profesija 
ir lietuvių reikalais. ‘

Apie -3 vai. p. p. tą pačią 
dieną vis& .P. Tarybom naftai 
su šuvuojū ceFėirioniahneisto-

gą, kurio kambariuose turėtas 
nuoširdūs pasikalbėjimas mu
sų organizacijos rfeikdlaik

Viši Viršininkai grįžo posė
džiauti, o ’ vakąre Viši’’ turėjo
me progos nuvykti į BagoČiaus 
uošvio farmą, kur malonus 
šeimininkui p. p. Kazlauskai 

(pagamini^ gardžiąv žemaitišką 
vakarienę. j

Po vakarienės tūzai nuėjo 
apžiūrėti aliejaus putnpų, na, 

<o čerernonialmeisteris šii Bos-4 
tonišką meškere nutraukė į’ 
Tarmišką prUdą žuvauti. Ir tu* 
riu pasakyti,, jog išpčšiau net 
dvyliką rubuilių, kuriuos tur* 
ibut sučirškino BagOčiutėS 
Puncis (katinas). ,
xĖmė temti, laikas traukti 

Pittsburgh’an į L. M. D. sve* 
Įtainę, tačiau jokiu būdu ne* 
galiu surasti tūzų.

ė ' '' - ■

Ėmiau baukstytis, kad 
butų aliejuje paskendę, bet 

musų km* tau, prie f šBėj'a'US tiankų 
nei balso tik plakai h 
r,niiau peclsaK.ais juos seKtiy 
na ir galu gale rudau visus 
ant pilvų sugulusius prie ąg- 
,rasynų. Aplinkui ramu, tik 
girdėtis agrasųz kramtymas ir 
žandinių kilnojimasis. Na, 
pamaniau, tegu vyrai ilsis, nes 
ištikro jie turėjoz-rimto ir sun*; 
kaus dviejų diėnų darbą po
sėdžiaudami het po dvyliką 
valandų į dieną, Tačiau, bu
vo laikas vykti, taip, kad per^ 
traukęs poilsį, visi nuvykome 
į L. M. D. svetainę ir ten kiek 
pabuvę ir kitus palikę Su adv. 
Gugiu ir Dr.iVrnikii nuvyko
me Pa. stotin iš'kurios jię gu
rėjo šią naktį jšv^W^ąįvįjU 
namų lihfc. • ; 1 -

Štai ir 
traukinys

Grund^ “Old* - Dėal” įldlitikai. 
Profesija# Tųrųef pastaruoju 

’IhikU buW didelei aktyviškhs 
kovotojus prieš prakaito dirl> 
tuveS ; (šWeatfehOpš) ir \ daug 
darbavosi dėl pravedimo įsta
tymų iegislaturoj senątyės ap- 
draudosv minimum mokesčių 
dėl moterų. Jis- atvirai stojA 
už bedarbių■> apdraudę- ir yra 

kontakto stf organe 
Jzuotaiiš darbininkais prikibusį* 
durnus {Pennayivaniui Špėnrity’ 
ItyghL Pehnsylyunk Security 
iLyga susidedu Aš organizuotų 

į idiatbihihkų atstovų if liberališ
kos mtotieš veikėjų ir kovoja 
už teisėtumą' mdustrijbjv

J Kancleris Bormanas* praneš
damas profesoriui Turner, kad 

s jisai yra paltopsūtoa»AMU iš 
nystes dūliai to; kad1 jo' veikia 

tam tikra dalis “visuome
nės’'’' esanti nepatenkinta. Ta*- 

’čiaių profesbriks’ Tdrftėf 
kad pa’gdškto“-' 

tų kokia' dalis Visuomenės yra

biznierių puses Mg iš Universi
teto globė j ų-dirėk torių. O Bitts- 
burgho UniVersitėto direktorių- 
globėjų tarpe randasi ne tik 
abudu MėllPhaį bet Viši vaka
rinės PenhSylvanijos plieno 
magnatai ir ariglių tyaronai. e

Tai tuomi,1 ’ -žinoma, ir išsi
aiškina profėšdriauš Turner pa- 
liuošavimaš, Bet tas paliuosa- 
vimas sukėlė-didelį bruzdėjimą 
tarpe štUdedtų^ spaudoje. Ta
čiau, pasšk štUdehtų organiza
cijų atstovų pareiškimo, Dr. 
Turnėr paliuosavimas buvo at- 
Įįkitas fljal&ž “diplomatiškai” ?ir< 

;iš kalno suplanuotai, kad iš- 
dvylikta nakties, vengus- ‘studėntų streikų ir ki- 
kurįš prisiartino'.tų nesmagumų dėl Uhiversite- 

adv. Gugis išvyksta Chicagon. to valdybos. 
Laimingos keliohėš širdingas 
drauge, ilgai toės tavęs nepa
miršim,

1 Jau ir Nery Yorko traukia 
nys prisiartino atsisveikiname 
ir su paskutiniuoju svečiu Dr. 
Viniku. Liekame tik mudu du 
— aš ir manojh dąr sykį žvel
giame traukiniu Chicagos link 
einančių, bet jis išlengvO slie
ko nuo musų tolyn, kol galu 
gale visai pranyko, patikda
mas mumš tik malonius prisi- 
minimūs apie širdingąjį drau
gą vykstantį Chicagon.

Pittsburgho Un. pro-

rtiat šiltam’ orui esant retas 
■WūO ho'M* baladotis į troškias 
šiitW švet'alhė^, ypatingai *kūo- Ii 
met šiltoji saulutė visUs Vi^ 
Tioja tfžmiė^un, kūY laukai ža* 
lillbja, kur gėlės škleid’Žia toa4, 

‘tolių aromaląv 
į Prisiartinus sekmadieniui 
nei nebandyk šaukti susirinki
mų, nors jie ir butų svarbus, 
nes į jnos vargiai ir senukas 
su lazdom ateis. Turint tai 
omenyje, musų organizacijos,. 
kąd: palaikius ryšius tarpe sa- 
vUjių narių* rengia bendrus iš-; 
vaŽiAVimtiš, piknikus ir/ viMls 
kitus galtis,

Šią vasarą jau įvyko ištisa 
eile piknikų, visi jie buvo 
tvarkingi ir skaitlingai lanko
mi.

. Skaitlingiausias piknikas < 
įvyko praeito’ mėnesio ’^čią 
;dtoną‘, jį rengė SLA. 3«-čias‘ ap- , 
skfitys. šiame piknike buvo 
ne tik PglYb ir apylinkės kuO- 

!pų nwiai> bet t- p. iŠ W, V. 
iįr' Ohto valstijų lietuviai. Di- 
■dbkAš* piknikai įvyto' liepos 4 
i seserų utyje, jų pačių natifttaL 

Teko girdėti, jog visos 
Pghto jaunimo draugi jos-, kū- 
iftoš fėngė sutiktuvių bAnkietą 
[fe'kmM- F. Vaitkui, rengiasi 
prie bendro išvažiavimo, ka
riame ne eik gražiai ir links
mai praleist dienužė, bet draū- 
ge apkalbės ir bendrus fietu- 

; viską jaunimų liečian’čiūs rei
kalui. ;

J Taigi vietoje shnkaus orga- 
imząem'to darbo svetainėse* tas 
i įvykinama kvepiančiuose lan
kuose, nors ir siauresnėje ska
lėje. Ną, o prisiartinus šiur
pią jato rudenėliui vėl visi sū- 

- gūžėsime į šAVašiaš Svetaines, 
o ypatingai į svetingąjį' L. M. 
;D'r-joS namą. Tada musų vei
kėjai galės išbandyti savo or
ganizacinius gabumus.

Bridgevillr. Pa.
..... ' m      \ '

Vtoekios žinios iš ihusų 
kaimelio

lo*

vienijimo išugdymas priklau- [ rhr aplankė teisėjų Mustriannb, 
so ne nuo politinių ar religi* gerų širdingų lietuvių dm-

Yra, jaučiama ne nuo šian
dien, kad pittsburgho UniverT 
siteto vadovybėj yra, artimoj 
priežiūroj plieno magnatų ir 
anglių baronų. Profesoriai yra 
budriai pridabbjami, kad jie 
nedrįstų skelbti tokių minčių, 
kurios prieštarauja jų plieno ir 
anglių karalystės interesams.

O jei kuris iŠ . Universiteto 
profesorių drįsta dasiloisti libe
rališkų “herezijų” ir įsimaišo į 
tą visuomeninį veikimą, kur 
yra7 reikalaujama šiokio tokio 
dafbininkų būvio pagerinimo, 
teisingesnes. santvarkos indust
rijoj ir socialės apdfaėdoš įs
tatymų pravedimo, tai gali bū
tį tikras,! kad jo tarnystės die
nos yra suskaitytos. i
. šiomis dienomis Pittsburgho 
laikraščiai pranešė, kad Uni* 
vėkiteto kancleris Dr. JOlift G. 
Bowmanas prašalink iš vietos 
žymiausį ir visam Universitete 
populiariškiausj istorijos pro
fesorių, dl Raiph Turner. 
Pašalinimo priežastis esanti ta: 
Dr. Turner perdaug ėmęs da
lyvauti “Nčw Dėal” veikime, 
kuris prieštarauja <ettono-

pXV ‘v-

Būvo atlikta ta 
“operacija” su paliuosavimu 
!Dr. Turner jtadA, kada užsida
rė mokyk lav su ta mihčia, kad 
.laite yas^ atostogų gal sta* 
dąntai pamirš apie tat ' bwh

Bet kaip išrodo, vargiai gel- 
bės.’ ir “diplėtoatija” ponūi 
BoAvtoanuk J*aų triukšmas kilo 
išpaudojfe ir studėhtai renka pa* 
rAšūs, kad paSnljnus iš Univėr- 

,sitėto Vadovybes patį' Borma
ną. O “NeW Dealf’ legislaturos 
atstovai grąsina, kad rudenyje 
atsidarius legislaturai atimti 
valstijos paramą Universitetai 
įteikiamą sumoje $1,188,000. 
Pennsylvania Security Lyga, 
kū’ri turi vien! tik All'egheny 
paviete vifš 15,000 narių, irgi 
kelia griežtą protestą prieš 
profesoriaus Turner paliuosavi- 
mą.. Kol kas tai dar sunkū pa
sakyti ar tie protestai turės 
kokios reikšmės, ar ne. Kadan
gi profk Turner palhiosavimaš 
•tai’ jau ne pirmas atsitikimas, 
'iššaukęs protestos.

Kiek laiko atgal iš Universi
teto buvo prašalintas prof. 
WlUiam L. Nunn Už parašymą 
straipsnio į American Mercury 
apie žiaurų veikimą “Coal and 
Iron” policijos laike stoikų. Ne
labai tąip seniai , Universiteto 
studentai buvo persikvietę į 
Universiteto Svetainę kalbėti 
žymų ii^ėralų veikėją,.lektorių 
ir garsų sociologą Dr. Uarry 
ElmerJ&arnes. Su Universiteto 
policijas1' pkgelba Dj^Barnės 
buvo pašalintas iš Univbrsitė- 
,io svetainės kaipo baisus “ra
dikalas”. ,

Tai matote kokių dalykų dė
dasi “Mokslo Katedroj”* valdo
moj plieno ir anglių karalių, 

Ne Studentas, 
-te • '* i*‘T ‘ ' ■

r Vasarai atėjus
Prisiartinus Vasatos šczūhui 

vieAš draugijiniš; Organiždch-

'A. :•
V

II s tai -

lią, kurios kaip minėjau, nesi
baido musų susiedai. v

Artinantis “Lietuvių Die
nai” pasaulinėje parodoje Ghi- 
cagoje daugelis Fiitsburgb’o 
lietuvių1 rengiasi ją aplankyti. 
Manoma surengti ekskursinį 
būrį, kati visiems sykiu nuvy
kus, taigr daugeliui bus ir ato
stogos, nors ir trumpos ,kaip 
amerikonai sako, overnight, 
bet geriau mažiau, negu nie
ko.

SLA. 353 kp. susi
rinkimas

Ateinantį sekmadienį, liepos 
15 d., 2 vai. p. p. LAPA. 2-ros 
kuopos svetainėje, 24 Loeus 
,st,' MeKees Rocks, Pa, Įvyks
ta kuopos mėnesinis Susirin
kimas, kuriame tarpe kitų 
reikalų bus išduodamas dele
gato raportas iš praeito SLA. 
Seimo įvykusio Detroite.

Nors šiltas oras mus ir vi- 
lioja į laukus, tačiau visų na
rių prievolė į šį susirinkimą 
atsilankyti ir išklausyti musų 
delegato daug svarbių prane
šimų iš įvykusio Seimo.

East
Žento

sve-

Wdods, 53 m., iŠ East 
Mich., kuris savo Žento 
e nušovė ketūrius sve- 
s jų triukšmas buk ne- 
am miegoti. Woods liko 
is visam amžiui kaleji-

John 
Tawas, 
namuose 
čius, nes jų 
eidęs jam miegoti, 
nuteistas visam amžiui 
man.
.i. - .Tr. .Ii m ..i < .» ■.......... .. .........

jis ifgl turįs kandidatų į SLA 
ir greičiausiai jie bus iš jo šei
mynostarpo. Barbora Bakanie- 
nė irgi turinti vieną jauhą “fė- 
įrutę”. Taigi, kaip pasirodo, 
sekamam kuopos susirinkime 
gal bus “įšventinti” kokie 5 
nauji jAuTri nariai. O jei įtik 
musų 90-toji taip pavarytų per 
dvejetą mėtų iki sekamo, Cle- 
Velando seimo, tai be abejones 
iš BfidgėVilTes galės važiuoti 
kokie 5 delegatai.

Bėjė, bučiau pamiršęs para
šyti, kad musų kuopa > skaito 
geriausiu praeito seimo nutari
mu tai, kad perkelti SLA Cent
rą į Fittsburghą.

Nariai nenoriai skirstėsi iš 
SuŠirinkimoy Vis norėdami dau
giau išgirsti apie praeitą sei
mą.

' ‘■ Liėpoš $Td?r ’C^ls ' saloj ė įve
lto BLA 90 kp.mėnesi iii s susi
rinkimas, kuriame būva išduoti 
delegatų. raportai ir aptart: 
prospektai gavimui naujų na
rių. Seimp delegatai S. Baka- 
nhs ir p-ie Brone Sabaitauskiu- 
tė išdavė raportus iš seimo-.

atsilankę nepevdau- 
gi&ušiai, bet tie, * fetrite buvo 
'šusirihkę, tai su didžiausia aty- 
da kjatiąėsi raportų ir pilniau- 

>uvo patenkinti ne tik de
legatų darbuote, bet ir seimo 
nutarimais.

Delegatų raportai buvo ne 
!tik #etibnishd priimti, bet Jo
nas KAzlauškas padarė įnešk 
mą, kad kuopa taria širdingą 
ačiū delegatams Už jų darbuo
tę seimė.

Buvo apkalbėta ir apie tą 
“storą knygą”, kurių musų de
legatai parsivežė po vieną iš 
seimo (tai yra Pildomosios Ta- 
irybčs, visų komisijų raportai, 
įkonstitucijos projektas ir kuo
pų įnešimai) . Po* apkalbėjimo 
atrasta, kad ta “storai knygai” 
yra tikrai naudinga ir’iš jos 
daug ko galima sužinoti kas 
yra naudinga ir kas nenaudin
ga ,ir iš to viso pasimokyti. 
Nors tokios knygos išleidimas, 
be abejonės, daug ir fešavb Su
sivienijimui, tačiau manoma, 
kad ji tur būt pereis per dau
gelį rankų musų kuopos dar
buotojų. Mat, norima susipa
žinti su savo organizacijos, dar
buotą ir viršininkų atliktais 
darbais. O ypač iš Centro'’ Sek
retoriaus M. J, Viniko raporto 
tai daug ko musų kuopos dar- 
buotojai galės pasimokyti ir 
daug ko sužinoti ir ta^ bus į 
na&Ią pa&#i 6rganižačijai.

Reikia pasakyti, kad p6 dele
gatų raporto kuopoj pasidarė 
maloni nuotaika tarpe musų

1 darbuotojų ir tuč tuojAu pra
dėjo reikštis ryžimasis dirbti 
dėl organižAčijos labo. Tuoj 
gaaizatbrė B. SabaJiaUškiUtė 
pareiškė, kad jau ji turinti pet
2 ar 3 kandidatus j SLA. Jo
nas Kazlauskas pareiškė, kad

sim

ClevEland, ohio
<l’te>>WA r»- (

Naujienas gaifina gauti nusi
pirkti kasdien pas

Šiivėf’s Florai Shoppe 
0400 Superfor aVe;

. • - •- - ■ ------------- -----------■ ■ X — -■----------------

Švento Antano . parapijos kun.
Jurgutis perša gavo laikraš- 

J.hčiug ir otgi?Uiiza«ijas if nie
kina ’ kitas organizacijas ir 
laikraščius.
Liepos 8 d. vietinės šv. An

tano parapijos klebonas kurt. 
Jurgutis užsimanė per pamoks
lą paagituoti Už savus laikraš
čius ir organizacijas. Tame, ži
noma, nebūtų nieko blogo. Kaip 
visi žinome, tai kiekvienas biz
nierius giria savo tavorą. Ta
čiau su mUsų kunigu yra tas 
blogumas, kad jisai begirdamas 
savo tavorą perdaug pradeda 
niekinti kitus laikraščius ir ki
tas organizacijas, kurios nėra 
kunigėlių globoj.

O kunigas Jtfrgtrtis tur būt 
tiek peš, kiek “Zablockis ant 
muilo” saVo laikraščių ir orga
nizacijų naudai, niekindamas 
kitais laikraščius ir kitas orga- 
nizacijas. Bridgevillės lietuviai 
ir be kunigo Jurgučio patarimo 
gana gerai žino katrie laikraš
čiai1 geri ir katrie blogi ir kat
ros organizacijos geros ir kat
ros blogos, Visai nereikalingas 
kun. Jurgučio prakaitavimas.

Senas BridgeviUietfe.

PILĖS
Ūė peilio, deginimo arba elektrikos 

meilinta IIror cydamos mnsv Švelnu ir ne- 
rit»na«tt VAllICUR Metodu.
Mes ypatinga! kviečiame ttioe, karte yra Jie- 
mę vitUet fttttl pktKrttyUfth Y«W rt««lok 
nnoetabu kaip tos rūsčios, b* vilties ligos 
Iffeit i&tettlčpia | 4 trėAtmčnt*.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VAR1C0SE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit h* be Skausmo Panaikinahtos 
Daugelis Įmonių etano, kad jie kenčia nuo 
lUIELMATIZMO^ ' nrvritis, neuūamha.
AftVnitrtlS, NKRVMKUMe, arta kNtrfrU 
bfOOH, kuoMtrt JQ ttRB tntMl tartna hno 
VAKICOSB GYSLŲ, VARICOSB VOČIŲ, SU* 
TINLS1Ų bLAUttOŲ arta MeSLINfiS LI- 
fta VAnitOft taMh'rt ffnkstaaU
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKI^ MUSŲ' KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzafainačfia ir Patarimas

Ofiso Valandos.: 9 Iki a kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—NedfiUomis 
nuo 9 iki 1 t>0 K>ita

VARICUR 
INSTITUTE

WEST RANDOLPH ST.
Oarrtek itaktre B*da.

54
InbfMi

.... 4*. ' .MS .1

PROBAK*
barzdasklityklot 

fcdmforM 
■ skutltttro 

namfe

( PROBAK BĮ. ADF)

<*■ j^rn > w i.riit. ■I >11 II lltll i, .Kilt.

Atostogauja

Doirt 
neglect 
Colds

Daugelis pittsburghiečių jau 
apleido kalnuotąjį Pittš- 
burgh’ą ir išvyko aplankyti ki
tų valstijų žemumas, kad pa 
kalnėje praleidus keletą lais 
vų atostogų dienelių.

Mes gi pasilikusieji pasiten 
kihame ir kalnais, teisingiai 
pasakius, be tik mes, bet ir ki 
ti atvykstantieji tų kalnų pa 
matyti.

Šiomis dienomis, teko gir 
dėti,* jog vykdama iš Dettoiti 
New York’o link sustojo pa 
savo tėvelius Hoinestead, Pa 
p. Čėbufekienė, žinoma SLA 
darbuotąja It Kontrolės Komi 
sijos nario draugo, Cibulsku 
žmonelė, kuri mananti vi» 
vasarą praleisti musų apylin 
kejė, na o iš Philadetphijo 
svečiuojasi p. Vaivada, Anta 
ėuko dirbančio “Naujienose 
tėvelis. Taigi musų, Pifts 
burghas turi traukiančiųjų ga

Vartbk

fctftta krutinę} ir gerktfcj gbf! * rtttUi. Pblenvrtnk 
juos | 0 minute* «u Malt* 
rdlo. tafcelbtti tornSalinti Iri-

0IIR
dx^mCIeaii,Cl«^artdHalthf 

Wrtte£or Free “EyeC<*?’ 
or “EytBeauty” Benk

▼A» 
idM.

Tarto ja per'Ž5~ 
menduolamo* ctfytofe U
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NAUJIENOS. Chicago, III.

Brooklyn, N. Y.
(Pabaiga)

Mizara sėdėjo tame seime su 
tais pačiais žmonėmis, kuriuos 
jis ir jo bendrai nuo 1930 me
tų keikė ir" vadino “fašistais”, 
“išdavikais” ir sakė, kad nie
kuomet nieko bendra neturės 
su tautišku Susivienijimu. Gi 
dabar vėl jų akis traukia tas 
Susivienijimas, dantys jiems 
gelia lyg japonams žiūrint j 
Užbaikalo kraštą, 

tt » tt
“žinovai” sako, kad pas mus 

Union gatvėj yra saliunelis. 
Neseniai to saliuno ponia Savo 
vyrą taip pakočiojusi, kad tas 
ir išsitiesė ant grindų. Ponia 
nusigando ir policininkus pa
šaukė. Pastarieji atvyko, ap
žiurėjo pozicijas, ėmė klausinė
ti ponią, kodėl taip atsitiko.

Ponia visaip sukinėjosi, ant 
vyro bedą vertė. Policininkai 
vyrą surakino, bet rakinant 
dar vyras policininkui pirštą 
įkando. Policininkas gi už kan
dimą pusėtinai vyrą apspardė 
ir dar kalabuzėj užrakino.

Ant rytojaus musų broliui 
tautiečiui teko stoti prieš tei
sėją. Teisėjas išklausė moters 
pasaką: koks šelmis esąs ,tas 
vyras. Gi vyras tapo atgaben
tas visas pajuodęs, sumuštas, 
krauju apskretęs. Jisai aiškino 
savo “argumento” pusę. O tei
sėjas pastebėjo: Kam tu kan
dai policininkui pirštą. Jeigu 
ne tas kandimas,, tai aš paleis
čiau tave. Teismas atidėta ki
tam kartui, kad vyras pasveik
tų ir visus lopus arba pleiste- 
rius nusiimtų. Moteris sugrįžo 
namo rankas trindama, kad vy
ras paliko šaltojoj dar vieną 

m dieną. '

gyvenimo siūlą, gulėjęs jo dės 
koj devynius metus;

» tt tt
Banditai pasitvėre troką 

žusį $10,060 vertės cigatų. 
įiau trokas surasta, bet
tuščias. O tuo tarpu mėras La 
Guardia sako, kad išnaikinsiąs 
plėšimus.

ve- 
Ve- 
jau

Du plėšikai atėmė iš geležų 
krautuves vedėjo. $700. Krau
tuvė yra adresu 46 Broome st., 
Brooklyne; tie patys plėšikai 
vėliau, atėmė algų pinigus $3,- 
600, iš įstaigos adresu 372 De- 
Kalb avė., Brooklyne.

tt tt «
Metai laiko atgal plėšikai pa

dare holdapą krautuvininkui. 
Dabar ir vėl jie buvo atsibeldę 
pas tą patį krautuvininką. Ta
čiau krautuvininkas ir jo mo
teris atsigynė ir išgelbėjo 
$2,500. Krautuvės savininkai 
pasislėpė už tokio stiklo, kurio 
banditų kulkos negalėjo pra
kirsti. Banditai pabėgo nieko 
nepešę. —Frank Lavinskas.

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Marąuette Park

audimus ir rankdarbius, ku
riuos turėjo atsivežę iŠ Lietu
vos, o ypatingai šiems asme
nims : - '

Pp. Višniauskas, Kartanas, 
Vaitekunaitp, šiaučiųnas,' Nor
elis, Rypkevičii/Si Tutnosa, Ma
žeika, Račiūnas, Balys* Ambro- 
žas, Bųdrevičius, Gierčįus, Ga- 
' eskas, Gelvinas ir Paukštys. 
^—Lietuvių Jaunimo Draugija.

šoko Pasaulinėj 
Parodoj

Trečiadienį, įįepdę 11, Vy
tauto Beliajaus mokiniai’ šoko 
“Court of States” salėje “Čįty 
Parks” parengime. Vaikai -la
bai gerą įspūdį padarė ir tu
rėjo šokti antrą kartą vėliau 
vakare. Taippat buvo pakvies
ti šokti dar kartą vėliau'šį mė
nesį.

Atsišaukimas Į Za- 
rasiškius

I 

kambarį, apsižiūrėjo,dtios vietos imisų svarbiam su- kalinį 
manymui. O mes, jei matysi- sugrįžo .ątgal ir laikydamas 
'rtie, kad pritarėjų randasi,1 --■* ”*- 1-f
kaukšime steigiamąjį susirinki* 
mą. ' r • ' ' , ‘

Laiškus adresuokite taip: J.
Tarulis, 1438 So. 50th Coūrt, 
Cicero, III. , .

—. Uženiškių Tarulis.

Adv. Charles P. Kai 
^.išvažiuoja ato- 

stogoms
Rytoj, liepęs 14 d.; advoka

tas Charles P. Kai išvažiuoja 
atostogoms porai savaičių į 
Wiscdnsin valstiją. !

P-iVo Kai ofisai, vienas Ad
resu 188 West Randolph , St,, 
o kitas —- 756 \Vest 35th St.. 
bus atdari ir jam atoštogau 
jąnt. ■ ■■ ’'' .

rąnką kišenėj, bet pakėlęs ki
cenę aukštyn, pareiškė: :

“This is a stiek up ... no 
Nepažįstamasis davė ko

mandą savininkui ir kostume- 
riarhs eiti į užpakalinį kamba
rį.

< Kada Pįkielis ėjo iš u*ž baro, 
jarh pavyko nežymiai pagrieb
ti robęrinę paipą. Pikielis ir 
smoge ,ja holdapęriui per gal
vą. Holdaperis. nuvirto 
grindų, (

Atsikėlęs jis išėjo lauk. Ta
čiau už kiek laiko pasirodė vėl 
aiskriminėj skersai gatvę. Tuo 
tarpti atvažiavo policija ir nu
gabeno nepažjstąipą vyrą j li
goninę. •

arit

tf

18 gatvės apielinkė , ...
Mėgino padaryti Ę. Pikieliui 

holdapą

Pas mus didmiesty pusėtini 
karščiai. Saulutė kaitina kas
dien visus, tartum visi butų 
nusikaltę. Kaitra siekia 97 ir 
98 laipsnius. Vargas biedniems 
žmonėms, kurie negali nuvykti 
i pajūrį, į maudyklas.

Tokie žmonės yra vis bedar
biai arba dirb^ ilgas valandas, 

tt tt »
Tūlas anglies išvežiotojas čia 

sukėlė didelį lermą. Jis parodė, 
kad kai kurios anglies kompa
nijos suka vogą biedniems žmo
nėms. Kai pardavėją anglį, tai 
jos turinčios trokus dviem 
dugnais. Į dugnų tarpą suta
šančios bačkas ir susodinančios 
draiverio padėjėjus ir tokį veži
mą paskaitančios už pilną vogą, 
O tikrenybėj tai tonui trūksta 
iki 400 svarų, . dviem tonams 
800 svarų ir t. p. Dabar eina 
komisionieriausL.tyrinėjimas, ką 
veikia inspektoriai, kad tokių 
dalykų nemato. Sakoma, kad 
penkios kompanijos yra nužiū
rėtos kaip užsiėmusios šitokia 
praktika. . •

Policija susekė baltosios ver
gijos namus, į kuriuos mergi
nos buvo atgabentos iš anglies 
srities miestelių — iš Pennsyl- 
vanijos ir net iš Virginijos. 
Merginoms buvo siūloma geri 
darbai ir geros algos, o jos pa
teko nelaisvėn.

Susektuose namuose policija 
užtiko kambarius paslėptais už
raktais, kurių durys atsidaro 
automatiškai. Tai ot kas daro
si po . demokratų-republikonų 
krikščioniška skraiste.

Trys banditai atėjo j ofisą, 
atėmė iš merginos $1,000. Tai 
buvo pinigai algoms, kuriuos ji 
dėliojo į konvertėlius. Plėšimai 
padaryta trobėsy 
vėj Brooklyne. I

Belmont gait-

Užėjus depresijai, musų ko
lonija labai datig nukentėjo, 
tai yrą, finansiniai ir ekono
miniai, bet musų dvasia nei 
kiek nenusilpo. Marąuette Park 
Lithuanian-American Citizens 
Club užvedė kovą dėl trans- 
portacijos, tai yra, kad West- 
ern Avehue gatvėkariai išsi
suktų taip pat kaip Ashland, 
ir važiuotų tiesiog į miestą.

Po ilgos v kovos ir spaudimo 
jau pasirodė šioks toks rezul
tatas. Gerbiamas Michael J. 
Flynn, musų Ward. Committee- 
man, ir Alderman John Egan 
jau įteikė rezoliuciją miesto 
tarybos sesijai. Taigi pasiro
do, kaip greitoj ateityje virš- 
minėtas kliubas atsieks žmonių 
troškimą. -

Butų labai pageidaujama, 
kad musų profesionalai ir biz
nieriai, gyvenami šioj koloni
joj, imtų aktyvį darbą musų 
politikiškoje dirvoje, tai yra, 
kad priklausytų prie Marąuette 
Park Lithuanian-American Ci
tizens Club ir imtų drąsų vei
kimą Amerikoniškoje politiko
je. Niekas šitą faktą negali 
užginti, kad musų kliubas ima 
iniciatyvį darbą politikoje, ir 
demokratų partija šitą kliubą 
pripažysta kaipo organizuotą 
grupę.

Viršminėtas kliubas rengia 
pikniką, kuris atsibus Mar
ąuette Parke. Dieną dar nepa
žymiu, bet bus vienas iš di
džiausių politikiškų piknikų n 
mes parodysime politikieriams, 
kad Marąuette Park distrikto 
lietuviai yra pilnai susiorgani
zavę. Viršminėtas kliubas daug 
politikiškai pagelbėjo lietu
viams, tai yra, visokiais bu
dais. žinoma, įvardyti per 
spaudą nebūtų paranku, šitų 
faktą galiu pranešti, kad kat
rie esate pavėlavę failiuoti “ob- 
jections” ant 1931 metų tak
sams ir jau jų negalite įgyti, 
tai musų kliubas gali jums pa
gelbėti ir jūsų aplikacijos bus 
pripažintos, kad galėtumėt gau
ti penkioliktą nuošimtį (15%) 
numušimo nuo jūsų taksų. Jus 
kreipkitės su taksais prie „p. 
Birgelio arba prie musų pirmi
ninko. Jie priduos jas kur bus 
reikalinga.

— Charles P. Kai?

Prisiminus apie Zarasų kra
štą, taip ir matosi daugybe- 
ežerų, kuriuos puošia pakran
tėmis aglynai, pušynai ir ber
žynai, krūmai ir aukšti med
žiai. šen ir ten pakrantėmis 
stūkso mu‘sų gimtiniai kaime
liai.

Ne be pamato dabar,, kai 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybė, Zarasų krašte pradė
ta statyti kurortai* kur vasa
ros metu ne tik Lietuvos mie
stiečiai praleidžia atostogas, o 
ir svetimtaučiai,- kurie lanko
si Lietuvoj, apsistoja Zarasų 
krašte, kad pasigerėti gamtos 
išpuoštais vaizdais.,

Antrą tačiau Vertus, tas mu
sų gimtinis kampelis yra už
mirštas musų išeivijos. Ame
rikos lietuvių laikraščiuose re
tai kada užtiksi trumpą žinu
tę iš Zarasų krašto.

Todėl viename suėjime, ku
ris susidarė iš kelių zarasiš- 
kių, kylo klausimas, ar nebū
tų galima sutverti zarasiškių 
kliubas Chicago j. Omenėj tu
rime ne tik tuos, kurie gyve
no arti Zarasų, bet visas pa
rapijas, kurios caro laikais pri
klausė Zarasų pavietui (Novo- 
Aleksąndrovski u‘jezd) —- Sa
laku, Dūkštų, Vajasiškio, Tau
ragnų, Daugailių, Utenos, An
talieptės, Dusetų, Užpalių, Svė
dasų, Abelių, net ir Rokiškio.

• Sumanymas atrodo naudin
gas taip mums , pasęnusiems, 
taip musų vaikams. Daug pa
sitaiko nelaimingų įvykių mu
sų artimiems parapi jonams, 
kuriems jeigu ir negalėtumėm 
pagelbėti, tai nors juos sura- 
mintutmėm, ypač ligoj aplan
kydami. O ką ' bekalbėti apie 
suėjimą platesnei pažinčiai, 
pasįdalinimui mintimis, pripįn 
minimui apie tėvjmę, surengi
mui išvažiavimų; kaip kad jo
niškiečiai ar kupiškėnai ten- 
«ia-

Kai kurie išauginome suhus 
ir dukteris. Ir jeigu jie drau
gauja su kokiais bambalinais, 
tai geriau bu«tų suvedus juos 
į pažintį su savaisiais, kurie 
musiį širdžiai yra daug arti
mesni.

Todėl, gerbiamieji, rimtai 
pagalvokite apie " šį atsišauki
mą ir praneškite apie savo nu
sistatymą žemiau..paduotu ad
resų arba per laikraščius. Mes 
tikimės, kad gerb. redakcija

Sekmadienio vakarą, apie 11, 
valandą, į p. Pikielio alinę, 
1816 So. Halsted St., įėjo au
galotas kokių 325 svarų vogos 
vyras.,

Paprašė stiklą alaus. K. Pi- 
kielis, alinės ęavininkas, pada
vė alų. O vyras nuėjo į užpa-

Pikielių duktė Alvira sun
kiai susirgo antradienio naktį, 
kai pagrįžo iš World’s Fair, 
kur dalyvavo Bieliajaus bale
te. Alvira yra gabi mergaite 
taip moksle, taip šokiuose. Jį 
yra jaunutė, dar tik 9 metų.

br. YtfŠka prižiūri mergai
tę. Didelio pavojaus nemato ir 
mano, kad į savaitę laiko Al
vira pasveiks.

Žvalgas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

BLUE RIBBON MALT

© 1934 
Prmler-Pab»t Corp.

AMERICA'S BIGGEST SELLER

Lena Sako:
Jeigu jus norite gauti geniausi malt 
(salyklą), . visuomet reika laukite 
BLUE RIBBON ir bukime tjkri jj 
gauti. Jųp gaunate pilnus tris svarus 
—tai yra 20% daugiau negu 2 ’/z 
svarų skardinėje.

I LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
1 KONTESTAS 1

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

‘ • ■ I • ‘ ■ *■

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir | 
tam tikslui prisiunČiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog .

Mano vardas ir pavarde
A 1 ’ ,. 4*'
Amžius c...................... ...........

Užsiėmimas .........................
v i • J •Kur mokinausi .... ;.............

Adresas ........... ...... 1............

tt

■^1 -

apimtas, tu' Sako, silpnumo 
los biznio įstaigos klerkas nu
sišovė. Buvo senas darbinin
kas, jau 63 metų. Tas revolve
ris. kuriuo jisai nukirto savo

Padėka
, I,|. I .

Lietuvių Jaunimo Draugija 
širdingai dėkoja, kiekvienam už 
jų pagelbą skolinant draugijai

(Įueensville Special
10) procentų alus - yra ; produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro. - . '

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, ktirifi bė pailsio bė
ga po 30000 galionų-j dienų —

• šaltas, skaistUŠ, be chlorini ir 
amlnonijos, tas sveikas TVisčonsŲ 
no šaltinio varidūd yra vartoja*- 
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queeųsville ; Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
Ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY
- 5 Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III. 
Tel. Laf^yėtte 7346 f"

i i.

Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai!
Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 

Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 
< “MOViES” rodoihi šeštadieniais ir sekmadieniais.

" / LITHUANIAN VILLA
11212 So. Western Avė., Chicago, UI.
“MOVIEŠ” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted St., Chioago

VINEWOOD BEER GARDENS
■ Randasi ant Archer Ave„ 6 blokai už Kean Avė.
Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų par engimu: dar
žas duodamas veltui, Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
j Savininkas
WM. DAMBRAUSKAS

Tel. WiUow Springs 43
Willow Springs, III.

Kiaušiniai
“MAXWELL HOUSE” KAVA 
“Kellogg’s” ČORN FLAKES-J - --
“GRAPE-NUTS” Pusryčių maistas ........... . pak. 170
“KRE-1VIEL”“ DESERTAS visų~ skonių 1.Z7 3 pak7 100 
SUGAR WAFER COOKIES ....
“Sunshine” TABLE COOKIES

24 H svarų į 
maišelis

n.19c
Tuz. 23c

sv. kenaš 290
. 8 unc. pak. 70

'TAUPYKITE PINIGUS!
Pirkite Maišią MIDWEST STORES

___  IŠPARDAVIMAS!
PETNYČIOJ ir SUBATOJ, LIEPOS 13 ir 14
Zfll I T ■ I “GOLD MEDAL” Mnn II I fl I Kitchen-Tested IVIILI Al 5 S 24c

DIDELI BALTI RINKTI KIAUŠINIAI

“CARNATION MILKAS aukžt. kenai 60

sv. 150
. - 2 sv. 250

GINGER ALE “Midwest” didelės 91} g*
SODA —• ROOT BEER (plūs dcp. už bonkas)^ bonkos

“0ĖRTO” dėl Prezervavimo . ...............   bonka 250
.. No. Ž ktenas 2 už 190“Alpine” APPLE SAUCE

“Midvvest” PEANUT BUTTER ......... . sv.džiaras 150
“Crown of Maryland” GREEN BEANS No.2 kn. 3 už 260
Arterial” SWEET PEAS (žirniai) No. 2 ken. 2 už 250

..............  ' - —...............   - ----- • ?■ i/-.,',-.. ...... ..................................................-

/~it>T Californijos “GREEN T AG”
bKUblUO BARTLETT. . ___....................................
“BROADCAST” Baikyta džiovinta Jautiena 2^uc.dž90
“MidWest” Sweet Relish ar Piccąlilli 16 unc. dž. 150

sv. 210
“Drexel Farms” C ALI HAMS ......................  sv. Į4%0
KALNŲ GRUŠIOS puikios Californijos .... 3 sv. 200
RINKTINIAI BANANAI 3 sv.
NAUJI GELTONI CIBULIAI .... ..... ..... ...... 4 sv.~i50

sv. pak. 150

MINKŠTA SALAMI DEŠRA

BOBAX “20 Mule Team”
“Seminole” BATHROOM TISSUE 4 rolės 250
“SATINĄ” 3 pak, 140 “LA FRANCE" pak. 80

fVDAV” BLEACH Disinfektuojantis Kvort. 97AVLiUKVA Paintg 15c bonka fa I U
išpardavimas levėr bros. produktų.

RINSO 2 maži 15c did. pak. 190
LUX FLAKES maži pak'. 9c did. pak. 21*
LUX VEIDO MUILAS ................................ •.. 4 už 230
LIFEBUOY MUILAS ......................  3 už 170

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midweet Storetf' turi it tnėęot ekgriiu, kur jąe 
galite pirkti gerą metą, paakį t ieną it tt. už iemiautiae kainatl.

■HUYTAT-1 Ht IWĮ5WIM POĮTUMT

MIDWESTCnSTORES
300 INDKPINDtNT

et*»■ u t: »■ t- ; -J

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo atakų Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus pamatykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų 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 sumų pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamų pasirinkimų.

BRIDGEPORT LIQUOR CO.. Ine
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

- K \

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos,

swimming pool. ’ ’ *
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 ▼. ▼.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

“ PER 28 METUS 
-------- 1

YRA. ŠpeciaŪfikai gydo Ūgas pilvo, plaučių ir pmlis. uinuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizme, galvos skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosSjimą, gerkles skaudijjma 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 ir nuo 5--8 valandai vakare., 
NedeUomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 Wėst 26 St. Kampas Keeler Avė. Tek Crewford 5578

Daktaras
Kapitonas 

Paiauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU lR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISEN8JUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS

■■ šu?
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neire

17^9 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
Editor P. GRIGAITIS f

Subsrcriptton Kates: 
$8.(10 per year in Crihada.. 
$7.00 pė| year outside of Chicago

Ohicagoje — paštu: , .
Metamą ...--------- 18.00
Pusėj, tnčtu Tw..^.—4.0

> EhW8A aš SeconJ člašš MatUr 
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March 8rd 1879.
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DARBAI BEDARBIAMS

Laikraščiuose įdėta pfahėšinias iŠ Wašbingtoho 
apie tai, kad 400 rriiliohai dolerių iš 500 Yniliorių doleriiį, 
kuriuos kongrėsąš paskyrė viėšiėniš darBamš> jau bai
giama išleisti, kita žinia taip pat iš Washingtono sako, 
kad dSrb#i, kūne yra fthžnšuojami valstybės pinigaiš, 
suteikė šių vasarų uždarbį daugiaū kaip 2,250,000 yyrlj 
ir mdterį. . ' .

TOkibš žinios spaudojė Šiafidiė tėijya, kai$ aprašy
mai paprasčiausi^ kasdieniniu įvykiu. Net labiausia 
mėgstantieji sensacijas laikraščiai nedaro iš jų dideliu 
^istorijų” ir negąsdina jomis publikos. Visi apsiprato 
šū tūb faktu, kad valdžia tėlkia ftharisih^ pageltų be- 
dstibiams, ir labai hėdidelis šfcAiČiifs yra tėkftjj,’ kutiie 
mano> kad to galima išvengti.

Taip ftėjūčiortiiš visuoriiėUčjė prigyja ihiritiš, kad 
dAfbihinkai, ktirie nė peiti savo kalt£ netenka darbo, tu
ri gauti pararilį iš valstybės: Arba pašalpos, atiba Už
darbio formoje. Geriausias būdas padėti bedarbiariiš, 
žinoma, yra aprūpinant juos uždarbiu.

rių; yra veiklus žmonės/ aktin
gai dalyvaują risuomeriiniamė 
judėjime ir yra pasižymėję sA- 
vo gerais darbais. Ypač daug 
jie yra pasidarbavę antro 
ttianzatlantinfo skridiino nad- 
dai; sukeldami tAm tiksftrtkūd- 
rte; didžiausių, ptopoticionaliai 
kolonijos gyventojų skaičiui, 
riurhą pinigį. Tbd& jų AukŠ- 
čiaus pAitiinėtųjį mistatytii^ 
ip. Voldemaro bylos klausiitiu 
ignOYUoti hėgftlimA. •

Philadėlphiečių tfžteHmas’ į. 
Voldemaro neturi jokio tiimfo 
pagrindo.

: Nuo ko jiė Aotii tą būvūšį 
LietŪvOs diktatoriukų A$gititi? 
Ndb Sfe’ėtoUoš; Ėėt Af 
Vdld$faArdS bfeMra-
darbis? Ar nbdalyvavo Volde
maras teisėtos Lietuvos vyriau
sybės nuvertime (1926 m.) ?

Voldemaras, su naktinio ar
mijos, karininkų “pučo” pagel- 
ba. įsiskverbęs j ministeho pir
mininko vietų, liepė sušaudyti 
keturis jaunus komunistus, ku
rie, buvo kaltinami tiktai. tu6; 
kad jie. rengėsi daryti gįnkiuū- 
tą sukilimų {tačiau ir ši kaltė 
niekuomet nebuvo įrodytai) 
prieš valdžių. < Tuo tarpu kAi 
pats Voldemaras viename peti- 
versme dalyvavo, o antrų peti- 
vėfšrhų bandė padaryti priėš 
buVttšįjį savo iaĮkitiįtilcU; Tai 
ar jisai yra mažesnis nusikal
tėlis, Ūfegū tie fetūtii ’sti'šaudy- 
ti ė ji komunistėliai? betgi ji-

J-. ■ I • ■ ■ :■ . ; •/"■-'-■-J .'.'u' ■ ■■

ii būti daug valdovų, kurie vai-į vai šiuo momentu pasireiškė nė 
do žmones . kartais .. dėspotiš
dari,’ begu karalius. Bet.demd- 
krAtijoje žmonės turi tėisę ko
voti prieš tokius despotus, turi 
teįs^ šviėštis,1 Organižilbtis iti. 
ginti sAVo’ teišes. O fašizmas 
, okių teiąių asmeniui nepripal- 
ž|sta; FAšizhiė žmtfnės yrą ver
gai.

''V7 a . . T ‘i.. . ?

NOSĮ BANDĖ BŪTI

moteriškas smalsumas iš vie
nos pusės ir nejaukumas iŠ 
antros, nes musų levri /‘nend
rėje” keisti drabužių: čia pat 
buvusi viena senė įtarė/‘ją” 
e^ant vyrų: Ji pamažu \ prisiar
tino .prie leVos ir tArė:

—Tamsta ne moteris.
ta vyras!

—ESU moteris; taip);
mane patikrinti?

—čia ne vietą, tikrinimui ir* 
nifej .ft'ė «KlrM»fos,' ^tikrins 
tamstą vėliau policija...

Tam'š-

ndritfe

Penktadienis, liep. 13, 1984
i
Akimirksniu. išnyko jo pasku
tinis savim pasitikėjimas, ir jų 
alsiiaftkymaš, visiškai paftAtė 
vaidinantį žaidimą, pasirodė 
jam negalimu ir kWTū.

—E, hėreikėjd čia ątė'iti! — 
pamanė jis ir Čia, pirmiausia 
aiškiai atsiminę tai, ką užmir
šdavo, krūptėlejęš jis pama
nė apie išdidų Valaštniį: — 

kanu Adomų. Adomas išbiiyo jan tuoj auš įeis Lydi ją t;;. Ir 
Ievą t tik šerias valandas, liko gj jįs jaį prisakys .ir kaip

a

:

Po pietų visi grįžo darban.- 
Ieva, atėjo anksčiau už kitas 
mbtėtiis. Ptiadėjo darbį/ Jpriė 
Ievos priėjo moterų skyriaus 
vedėjas ir ilgai įtartinai sekė 
“jos” kiekvienų, judėsį. IPo 
trurnpos valandėlės musų Ieva 
susidūrė su policija. Jį specia
liam kambary / turėjo išsireng
ti. Po to soti Ieva vėl vinto al
kanu Adomų. Adomas isbjjyb 

pųpųliariaušių .“avantiūristu” 
Pietų Amerikoj, bet ■ šios tragi- 
kdmedijos autorius, kaip buvb 
taip Vėl pasiliko alkanu be
darbiu. (“L. ž.”j

«nAčiV” TEitdfeb AtikbŠ
A

jr. M. A » * X

Kibk žmonių biržėlio B0 dibiių išžudė HitteViš ir jo 
pakalikai,’ malšindami ^smdgiadiųji| skyrių^ maištį, 
niekas tikrai nežino iki šiol. “Nacių” įstaigos pripažįs
ta, kad sušaudyta buv^ dešimtis, bet žinios iš privatinių 
Šaltinių kalba apie širiitus riugalabintųjt|.

iiitferis surengė škėrdynes kraštutiniems smogikų 
vadams, kūne, matyt, buVo hėpAterfkinti jo patąikaVi- 
ihū kapitalistamš ir juhkėtiiaitis ir norėjd jį pfiVeršti, 

< kAd jisati įvykintų bent dalį žadėtojo’ fnašėmš “sdcialiž- 
ihd”. Bėt žudydami opozicinius feięftieritti's bmogiamūo- 

: šiūošė škyfiuose, “nacių” budeliai nėptialėidd ptio^Os 
' sūVė'šti šųskaitaš .ir šū Kitais Šav6 pnėšaiš.

Amerikos laikrašČiiį korespondentai praneša, kad 
Vbkiėtijojė kasdien išėina aikštėn nauji faktai apie ru
dųjų teroristų aukas. Pavyzdžiui, dabar valdžia paskėi- 
bė viešai, kad dntišiludė, būdamas po apsąugojainū 
ai^sto0 žytitiūš šbcidlištas Ėrich Mūehšam, kurį “AA- 
čiai” laikė įkalihę iiuo to lAifco,- kai jiė paėtihė Vžtfežiį į 
savo rankas^

Tas socialistas Vokietijos revoliucijos pradžioje 
buvo prisidėjęs prie komunistų,- bet paskui atsimetė’ 
nuo jų ir įstojo į socialdemokratų partijų, pamatęs, kad 
komunistai ardo darbininkų judėjimu if pamėgdžibĮja 
fašistus savb iafctikbjė. tiftlėrio' pakalikai dabar sakė; 
kad jistii kalėjiirte pasikOfęš, bet veikiausia pa+tyš rūd- 
marškiniąi jį nukankino-.

Reiškia, ta puslaukinių smurtininkų gauja,/ kūri 
šiandie valdo Vokietijų, nesidrovi žudyti rtet begiAkĖtiš 
kalinius.

Daugelis žmonių Vokietijoje yra susirūpinę,' ka!d 
toks įiat lifcihiaš, kaip priminėtojo socialisto, galėjo riiti’- 
ba bile valandų gali ištikti iiti kitus ašmenis, Kurie 
laikomi kalėjimuose ir koncentracijos Stovykloje.

Afr ilgai dar VokietijOš žmoūėš p'akęš tų ti'tidojo fa
šizmo pragarų?

Apžvalga
... - 4

VE SUSIRŪPINO
Sp&tldojė tApti pi^iSibtA ži

nia apiė fphilridelphijos Vil
nietis v Ad Arimo Sąjutigos Sky
riaus reikalavimą, ,kad Lietu
vos valdžia leistų civiliam teis
mui peržiūrėti prof. Voldetiftaro 
bylį ties jišAi ėšįs įtinstąs 
be aiškduš kaitės įrodymo, ži
nia. Skamba taip:

“LiėptfS 2 d. laikytame 
WS sk. susirinkime Lietu
sių OBi šitiėj ūųtaftA 
reikalauti LiėtūSos valdžios, 
kad prOfesdririūS Attgustittd 
Voldemaro byla butų iš iĄii- 
jd bėšAlUM ^mtittėti

tuomi, kad iki Šiol nei Elta, 
nei Lietuvos pasiuntinybė

Aiškių žibių a#I'ė td kūrjdžo 
tikrumų. Kad prof. Augušti- 
nas Voldemaras, kaip didis

Red.), g'abuš politikas' dfold’- 
matas’ (? — “NZ* Rėfl.). yrA 
labai brAngūš (!!

Amerikoj* nesųtėike ;jofei# 
Aiškių žitiių apl'ė tb kūrjbžb 
tikrumą. Kad prof. Augušti- 
nas Voldemaras, kaip didis 
mokšlihinkas (? — “N-AIj” 
Redi), g'abuš pbiitika'S diįftd- 
matas’ (? — “N?? Rėfl.) yrA 
ĮabąS brAnguš (!! — 
Red.) asmuo mažai lietuviiį 
tautai, tai tokį žmogų įka
linti, gal tie tA’m tikro ritiitŪ 
ndsikaltritiė, o gAl, tik pbli- 
•tiškais sumetimais, butų ife- 

- fmonišM dtdėfe škrfūuda Vi
sai lietuvių tautai ir jofcitr 

iiėsttcferihima . šu W 
airižiAu^ diViližaCija...’’.
Jeigu ši žinia' tiestų šiaip ko1- 

kią nežymią grupĮ žmonių, tAi 
nebūtų reikalo į ją kreipti jo
kio dėmešib. M pMĮa^pte- 
čiai, sūsispiėfušreji į VVŠ

-i iį.

itėiš'ta, iš kur phitadėlphieČiai 
pasėmė tokių informacijų, kad 
VoldemafAs. esąš “didelis moks
lininkas” ir “gabus politikas 
dipldVAaĮaš”. Apie jo mokslo, 
“didybę” vargiai kas yra gir
dėjęs, išimant tai; kAd jisdi, W- 
žinėdainAs į įvairias konferen
cijas, Kaiįo Liėtuvūs užsienių 
reikafų itiinisieris,' pasirodė frtd- 
kąs Keletą Europos kalbų ir. 
esąs didelis įAįytių pUOJaš. Y)’ 
kai dėl fo dfofefo’atinfo ‘^AŽfeū- 
mų”, tai yra tiaktOs, kad; jafn 
esant, ministeriu^.-pirrninitikū, , 
Lietuva susilaukė škAųdžiabsiį 
smūgių užsienių įpfelitikojė. Ji
sai, pav. buvo priverstas bė jū- 
:<ių sąlygų prižadėti Pilsūdš- 
dui atšaukti katio šfori su Lėri- 
dja ir eiti prie nbnnAnŪiįi1 sOti- 
tykių užmezgimi.

Sudėjus visuš jo “nuopfeb 
nūs” į dOikt^ tektiį pasakyti, 
kad Vargiai yra Lietūvdjė kifos 
toks didėiiš iiėtiiūdėiiš, kAlp 
Voidėmafaš. ^Ai žrn6'^bš 
be principų, egoistas ir dema
gogas*. /

PftlEŠ 
DEMOKRATIJĄ

Pats juodmarškinių vadas 
para’šė Itališkajai Ėilcyklbpėdi- 
jai styaipšnį apie fašizmo moks
lą. Tame straipsnyje Mūššolinii 
atmeta asmens laisvę ir libe
ralizmo idėjas, atmeta demo
kratiją ir tarptautinę taiką, 
išėt p^ŠfšĄfo Ūž KOrą,- i/Ž Ifobę-’ 
ridhžrfną ir afesoliūČią vaištybeš 
galią. Apie fašizmo pažvalgą į 
demokratiją 'jisai rašo taip:

“...Fašizmas kovoja visą 
sudėtiną demokratinės ideo
logijos sistemą ir atmeta ją, 
taip jos teoretiniuose princi
puose, kaip ir jos praktiš
kam pritaikyme. Fašizmas 
nepripažįsta; kad dauguma; 
iiį dėl to paprasto fokto, 
kad jf yra dauguma; gan w 
dovauti žmonių Visuomenei; 
jisai tie^riWjštą\ kad I vieb 

, tik skaičius gali valctyti..! b'ė4^ 
mokratiūė santvarka gal. 
būti Apibudinta, kaip foKią, 
kuri laiks nVrd įtaiko stftėi'- 
kia žfnčhčms suverenūfoč 
iffi'ii/ifį, IViitiffie'lS tfcęjį W 
VėYėtt'Uffi^ tttW SW> BfflM 
kitos paslėptos ir neatsako- 
mmgos jėgos. Demokratija, 
paVitišiūfn' žMritit, /yM ŠOi1!-

Ii

‘ng. *-■ ‘ i' *. > •-į '‘'J

^ąjfc.ahž.

pažiūri į ją?.\. ZArūdinb šir
dis žiauriai susiSparidė ir Sun
kus kamuolys nūšlugo kur tai 
žemyn. , .

, —Gal būt; ji jau žino! — 
bijodamas pamanė jis,, jau ne
drįsdamas pažvelgti į Marijų 
Ivanovną ir pradėjo visas 
drebėti, svyruoti; rūkė papi
rosą, tampė pečius ir kojas ir 
žvairėsi po visus kampus.

—Ak, nereikėjo eiti!
-—Ar Ant ilgo pas mus? .— 

labai šaltąi paklausė žarija kanoja V»IaHn,.

SVŠimaišęS ir

sikaltimas.

rf. Vtrii MiiAs ^iLfeiKis

SANINAS
Pietų AtirtėriikcMsi špO.00.

X'. ■ .......

šiė ėkobėminib križi6t.iaikAi; 
— a^antfūrū Amžius. Sis atii- 
ŽiiiŠ yra lAbai skaudus, liūdnais 
ir tragiškas.

Kas dabar žmogų gali atbai
dyti i ]£aš jam gAb palifepti da
ryti taip, o ne kitaip? Dėl prA^ 
^yvėriimo, dėl palaikymb įy^- 
jės ko nedarbinė, kas neišgal- 
vojama, kaip nekombinuojam’a 
ir prie kb ŪėpriėihUtifa. 1

Todėl kie kiek daugūrnbš iiė- 
štebina kad if labai tfagi»lš-,' 
ki gyvėnifno nuotykiai. į

Tokia tragikomedija į^yKo 
tiesėniali šū Vieįū mūšų tątitiė- 
čfti liėtūviū UtiukvAjaje, Opie 
kūlį dabAr rašo tišd iFiė’tų A- 
merikos spauda. /

Jaunas, 28 metų; tvirtas, gė- 
rbs' MMieš ^ytiAš Apomdš 
tošfopOitiS, fe tefe; Lai iŽ ‘ 
Lietuvos emigruoja tūkstan
čiai tautiečių, irgi apleidžia sė- 
vrb ^fititąjį Kūri^kiū kaimą ir 
išvažiuoja į JPieip Ameriką. 
Atvažiavo į Montevideo, pri- 
džroje gavo darbą vienam vieš; 
buty, vėlinti pėrėjb į Antrą. Bbt 
plečiantis ekdnominiam kriziėi 
f tiėddtibui, AtfėtiiAs vieną dife- 

ną iiėLa hetfetibiū.’ Ilgą laiką 
jAbŪv^š bė darbo :ir toliau nė- 

Jb’e^alėda^nas j<į/ susirasti, aĮ>- 
sigyVetii^ Montevideo priemieš-i 
įy Viiia dėl Cerro, kuriame 
vena Sėtuvių ir beį-;
'drai emigrAntaų kadangi ten 
ėngvesnis pragyvenimas. Po 
poros su '^etiu priedu metų, už- 
sibAigū'Š anksčiau, padarytoms 
šutAupoms ir. atsidūrus skurdė, 
Adomas nėsūtiasdamas^kitos iŠ-; 
efiiėš, su’galvtijo/tapti Ieva...

I ^yttiVUOSė,: tūriuose dS^-į nanrasra mnnaua.
$»wsfa viltfės gauti ėjarbū, vy7.. rfasatū'S ateisto’ it'

įĄrėiLĄlayfmai ūėĮi pėti, laikraš
čius. Nors moterims moka pėr 
;pus mažiau, negu vyrams, bėt 
Adomas vis tiktai nutarė likti 
IČ^, kad itibtiš ūL‘Agfšiafo p^d- 
gyyenimui uždirbus.

iti štai vieną dieną Adoiti&s. 
artistiškai nusiskuta barzdą,, 
šiek tiek apsibarsto miltelMis 
škruostuš’, nudažo nagus, galvą 
suriša škėpetaite tdip; kAd nė-.; 
simatytų “bubikopfo”, pasitei- 
šo krūtis, apsimauna ilgomis 
moteriškomis kojinėmis, uždė-. 
dd kėVidaliūš, Apaifotigia' mdt'ė'-i 
riškaiš drabužiais taip ir eltid 
pas šaldytuvų “Svift” admiAiš- 
traciją prašyti da'rbb.

Pakeitus Addmtti Kristopal-,; 
čiui balsą įr šaldytuvų admi
nistracijai pristačius Ievą Kris- ; 
topaitytę, būV6' ptiiim’tžfe dati- 
ban ir gavo darbo ’ num!ėtiį 
6,635. fe i

Tapęs Įęva,\ pradėjo darbą.: 
VisLdš Wjo gerai. Mūsų fėVas 
dim šu kitdmtš mtoftnis 
lengvą darbą it niekam tie į 

7gAl^ą\ ifedtėlna; kAd tai Afo- 
foaš feistupattiš, įuris ne iiė- 
nAi merginai katejo’ Aptė rfibti- 
fį: ir nęayiėpį iŠ čia dtebąi$4 
Mergai® Vėlais vakarėli p®r 

‘dėdaVo ^tiaVnsioinis Vilid db

II

H
U

Valdo daugelis karAlių fe ab- 
soliutiškesnių, d‘ėšpbfi'škėšhi;ų 
ir pragaiŠtih^hlų;
vienas karalius, kad' ir j įsa 
butų tironas.”
Tiesa, kad demokratijoje gž-

ab-

f

f Iiiit.litui, ui ^■.■U.i.i<i

Sanfoūs šŪtAfkiAi paspaudėj 
pečius. .

.Bet atėjo pusiaudienis, šal
dytuvų sirenos sukaukė j>Ie- 
Sufife fhSejč į savo “Ka4- 
biAW’ p'ėrsirėngimui, motėŽyb 
•į saVo. Adbmas; budamaš dar 
bW IėW, .Huėfd 'š’ti moteritiiiii 
MėrgAitėš, Wp visuomet lai^ 
’^ai Be jokio varžyiriosi nusitik 
dįnėjti darbinius drabužius iti,

—ta kalbi? — tfe'flati- 
‘įffiteSite SuMė Mift-lja It>a-- 
irtVAa. ; lį

Saninas atsistojo nugara Į 
^tal| ir sušiftetiČ ratikAš pėti;

±d’jĮ« ai^f višą §A’Vd gy^ 
VėYiitiiA mylėjot VieŪų? — pik
tai jfk pAlriatt.

Marija IvAiidW pasikėlė įr 
Aftt jok ūAiviškŪ' šMO' vėtido 
P'ššitiodČ atofeniMS-šaftAs pA- 
šidtdži orimas. > 1 <

—Su„ matitifžt taip tfekųlbd! 
—šiurkščiai ištArfc ji;

.-^Ras? ..
—Kokį kas?
^-RAš riėKaHtia? paftiū- 

roln žiūrėdamas? Saūinūs ptr-i 
klausė. '

! Jis žiūrėjo į mėtinį ir piti- 
mą katilą pastebėjo; kaž
kokią;. Pūką įlPŽiatitiiį fos Akių 
išraišką ir kaip" negražiai ūtit 
[jos galvos styro; kAip gaidžio’ 
skiauteris, šukos. ?

-^fokAŠ nAOte l - būfcu? 
WtWr JWWK

ji.»
: —Bet M kam tofe 

it
•feas* j iūVo ntfStMį/

* '*'■ 
Atšlš^dd.

I ^Jųs šAVd' iš 
šWėt; ff d*ėl Vd’ rfėttfritė j6v 
kidš folšėš Ly’W4 smaugti; 
gAn rffA'fonlOi ištArė ‘ jW,‘ Ūe- 
kreipdAmas į ją dAmėsio’ ir 
įradėju rašyti. .1

u MorijA Ivonovha tyfėjarir 
žiurėjo . f SAniną, o Vištfškįš1 
šukėš daT hegražlAu stOvėjū 
AM jos galvos; Akimitiksnlū 
Užmiršdama visus a^įmm’ii 
mus, praėjusio gyvenimo; šū 
j oj OunUmis kankinančiomis 
naktimis, ji užsįdėngė akis 
ViŪtiA fraze:.— kaip jis d$į$a 
šū vfoLptiną^kafoėti! — įr .he^-; 
nd!jof įcą ji toliau tūri daryli. 

; Bet pi r fo .tięgu . ji sūšivokh; 
Šaninas nuširaftiinęs,1 priėmė 
jos tanką ir maloniai pasakį: 
’ -^esįrūpfolrifo /. :T 
tuo... Zarudiną ginkite . lauky 
o tai jis, gali būt, pridarys;: 
Kokių nors nemAlonumų...

Lengva srove, perbėgo per 
Mdriicįs f^anovnoš širdį.

—Dięvūi tave Kęiųatę, 
pratęsė ji. — As džiaugiuosi.. 
iw kūvlkūvas man viŠu6- 
jnet palikdavo.;. 6 ŽarudinAs; 
IšūferantAįna, Apgalima prfinit

—Kad ir dėf Srišo^ pAgerld''' 
Ūfo,: — jūūkAudafnašfe šūtiko' 
Saltihas’.

tniu džiaugsmu paklausė hitf- 
bij® J^aMb’v'fla.

—§avo kanrtaryj'ė.
^<0 kWf <S»? matiki 

IŠIafuiš Savikbvd vardą pridb- 
jū riiotlim.

-—•Nežinau, tiesa, išČjo...
8«r»«d8 PĮ0£,- bet ttH liifcu 
duryse pasirodė Dunytė ir 
[pasakė: - ...

atėjo... su svetimu vaikinu., 
—A, vyk tų juos po velniu 

—patarė Šaninaš.
Dūnyię vykriai nusikvatojū. 

, —fcą jus, ponaiti, argi gA- 
iifruįl

~^di>rąri,tama, galima... ko
kiems velniams jie mifinš rei
kalingi. .. .. .

DŪiiyte ųžšidenge ranfcAvA 
it TStiŠįti;

XXVIII. , i
Marija IvmfovnA išsities# iri 

atrodė jūŪŪėŠtiė, bet jūs 
raKys įgijo dar daugiaū bukū- 
mo ir gyvuliškumo išraišką. 
JdŠ ^ėfoj gtiėftAi fti ŠŪ stebėti
nų lengvumu ir skaistumū, 

ji butų, šauniai pėtiptėšūs: 
kortą; pere jo pilna p‘erriftritfA:1; 
ant krėk pifmiaū jos Širdis 
kaitė Zrirudinui, kai įi:ixianfc, 
jū’g OficieraS veri JLydijąt ritit 

į tiek ji dabar pasidarė šalta ir 
neiūatofti, kai paaiškėjo, kūd 

1 i-ydijų, Veš kitūs! vyrūs,* o šįst 
gilės butt tiktai jos meilužį.

Kai motina pasisuko pyle 
dūry; Saninas pažiurėjo į j6š 
šųAkmenejūsį j sų .pilkom žiaū- 
riom akim profilį ir pamanč: 
—Ot,- sutvėrimas!

Paskui sulankstė laišką ir 
nūejp paskui j|. Jam fcūVū 
Iritai įdomų matyt, kaip sūsi- 

* dės ir iškūjoš nauja sŪpaini^ 
ta iti sūūtf paditiš, kurią žmb- 
nes, p'atyš šaū šūdūrd;

Zarudmas ir Valašinas . atsi
stojo, priekis su nųduotū 
ūisiūdū^ūmii, ir kai# ir pit- 
inMAu lAtšval jti Ūėvarždmal 
ŽAtiŪdiŪaš ėi^davOŠį Sanin'iį 
ŪAtiitfŪsė. VAĮAŠIŪui pūvą klek 
titestifAgū fodli, kAd jis* ČIA Ati- 
M- MaVdAfoSš ŪWWti Ly- 

teėfo Ak

-4); ne, 
juokinai žiūrėdamas į ptio-' 
vinelfds nro’tfeViSlcę, atsaitė Va- 
lašinas ir, atstatęs delnų, at
sargiai įstaib į icAmpų cigarų, 

' i^ kurio dubiai ėjo tiesiai se- 
į Veldį.

—-Jdtifš btlS ritiobddu pas 
ititiš,;. i&v^ži&viis iŠ Petti^pi- 
w , ...
—gi... Man Čia 

labai pątinka, tokis, .žinote, 
patriarchališkas miestukas..?

—t)t; jįjs ntiVaŽitidsitė Už 
ftiiėStė, pas hiUs Viėtdš yra la
bai daug.;, fti paisivAžitiėtl ir 
i&iiftWdytfc.'.

—b, būtinai, būtinai, —juo
kingai pabrėždamas, bet jau 
nuobodžiai surėkė ValaŽinas.

Kalba nesirišo it buvo štfn- 
ku iti kvaila; Kaip Šypsanti 
popierinė pi^skA iš po kurios 
žiūri buriančias ir liūdnos 
Akys. Va lašina s pradėjo žiūrė-

- .... Z - - . [
būvo Suprantafni riė tik ofi- 
cierui, bet’’ ir Sarilnui, kuris 
atidžiai tėfnifo jUbS iš už kam- 
fiOc. . / .

.Baimė, kad Vrilašinąs dau
giau nemanys apie jį, kaipo 
sumanų, greit besiorientuo
jantį nachališkų žmogų, žmo
gų vįsur tinkamų’, Zarudįnui 
pasidarė dar didesne ir bai
sesnė,

—O kur gi Lydija Petrov- 
na? — įtčrnpęs savo dirgs
nius, be. reikalų vaikščioda
mas, pąkiaūsė Žafūdinas.

NĮArija i’yąnovūa pasižiūrėjo 
į jį nėketiČiamai nušištebėjūs.

• k<s tati. galvoj; tu juk 
jo^ fte^ęši ! - 

-^-NėžiAAti.
kA’mb’Ati^, -

Vaia'širtas iri vėj reikšmin
gai pažiūrėjo. į Žarudinų.

—Ar negalimA kaip rfOrs 
Lydi ją pašaukti. greičiau, ries 
seniai mažai; įdomus! — jo# 
miųtis pasakė. ...

Zarudinąs Išsižiojo ir nejti- 
čiomįs pajudino ūsus.

—Aš taip daug vyliojančio 
girdėjau’ apie juių dukterį,— 
iššiepdamas supuvusi 
tis, meiliai nusilertkdamas vi
su korpusu j priekį ir trinda
mas rankas, katbeįd yąlaši- 
has, — kį'gi, tikiuosi ttifeti

1

ŠATtAi P Stsatė.
■ Ant Žarumnfr Včtdo, dėl jo 

p’atAidŪtifo it ŪačbaiišktfŪib, 
aiškiai pAšįroMfč žiaūtiŪS' tiū- 
liūdiiūAš'. Jis įpats kad 
bėtiėlkčfo čM A’tėiti; ffs š’Ariftą- 
tijos ir kankinosi; jis n'Čgalėjo 
JŠI'yAizdėPtf kaip įalČs' suži- 
ifttti Šu Lydijti,? ir tūd pAČiu 
Mktf taekū budŪ iš-
'šidfūoti aūVo v jaušift'6 V0Wi- 
nttf t r neatšMk^tų pri-
ptiAštb Šfilvęš pAšimtėjiffio, ftlfe- 
ktrd heb’rabgėšttiO Vytini; kū

jus vi^ijfis gfttf pasirgti Sū MbtėriA, 
kAip tinkAmAš, Rotitaiš jfš' tie- 
iit/g ne®eYrt« ValaJtnAj Mšt «jo 
paskui jį; kaip prikaUStyta's, 
inetūfėdamAs . jėgų paradyti 
savo nuoširdurrio sielą.

, —Bčan’gi. Marija Ivonovtia, 
ūenatftrąliškai rodydaAiOs 

j baltus dantie* pasakė ZAru'dt- 
naš, >— leiskite mOn perstatyti 
mano ; gerą .prietelįę POvilį 
tvoviČių Vaįąšinų...

Tuo pačiu kartu mandagiai; 
sū^nesugaųnamai greitu įnįfk- 
įiėTeJįinu akių kampuose įr lū
pų bruožuose, šyptelėjo Vaiff- 
šiWi. ;

. yMašinas nusilėnke, atsakė 
Zarūdinūi toMū pat šyptelėjo 
mu, bet labiau pastebimai tr 
tfėVėifc nėvykūsiai.

—Labai malonu, — šaltai 
atsakė Mžfrijd F

Paslėptas nepriinUmas šdl-’įžiuoj'AtO? — greit pūktAAsė jis, 
hn ttfftgtetėfo iš joS Akių į Zn 
rudiną if jiųfouA ofieferOs ūt

!

■

įkas, kafįėjd Valaši- 
kąg’ų tikiuosi iiįrėti 

giries būti jai perstatytu?.
iii Ari j a ivAūovū’a perleido 

savo. žyįlgshį. ant petisiniai- 
hiusio Žarudinč veido ir in-

tingo girdėjo Šit AŠ fŪutižiŪas, 
nČŪoras žmogelis Apiė jos 
kristAliškėi dėtą ir niąfohiai 
švėntą Lydiją. Tri iniVitis ftu- 
W tūip AStri; totf tfferūffttSniu 

fAf affAutfĄią
Lidijos ftotilfrną fti A^eūii be
galinė bsdinČ. Jt susimaišė ir 
JdS akyk pa’sldarė

ŠVeftiCŠfiČŠ.
—Jėigu Ai jtg iš -čiA itelšgln- 

— ttiči ram ša-
nintiš: ~ (ai jfA flAr toį VAr- 
go pridarys LydijAf ir NaVttto- 
vųi...

-=^A*š girdėjom kūd jus Išva- 

•I Užsimes tęs žiurėdūfnas į grin- 
• <fis.
| (BuS dSugtaū)

-
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nemažai skystimėlio 
suvartojo

Pasak J. J. Cavanaugh, ge- 
neralio Chrcago Motor ' Club 
menedžerių, Illinois. aūtoTno- 
bilistai ir trokų šoferiai 1933 
metais suvartojo 927,767,039 
galionus gazolino.

Visoj šaly 1933 m., pasak 
Cavanaugh, motoristai suvar
tojo 14,224,321,270 galionų ga
zolino. Visoj šaly taksų iš 
šitaip suvartoto gazolino su
rinkta $519,403,450.

$700,000 pagelbės f ar
mėnams

Dvidešimt septyniose Illi
nois valstijos kaulėse, kurias 
užgavo sausra, valdžia iki šiol 
išdalino farmeiiarnS pagelbos 
$700^000. Taip praneša Illi
nois Emergency Cėmmisston.

Tarp Chicagos
Lietuvių

^wNU»wil>ihH W ' . T ii'i iiyĮPMiu i m >l' . I

18tos gatves 
skaitytojų dėmesiui

Paskutinę savaitę skaityto
jai 18 gatvės ApielThkėjo heL' 
gavo Naujienų laiku.

TAi atsitiko štai kodėl: .
Armouf pašto stotta, iš ku- 

rioš NaRjionoa budrivo išnešio
jamos šiai apielinkei, persikė
lė į kitų Vietą ir susivienijo Su 
22 gatvės stotimis Nors buvb 
paimta darbui daugiau išnešio
tojų, bet jie pradžioj nespėjo 
savo užduotis atlikti reikiamu 
greitumu: ėmė laiko iki jie 
rautams pripratom

* Dabar paštas praneša, kad 
visi Naujienų skaitytojai gaus 
dienraštį kasdien reguliariai.

—& Naujienų Administracija^

dainuodami trauksime | ptt- 
škirtaą vietų: ' j

Kviečia ’L.r S. Š. ChicagoS
u*- Cehtralinė Kuopa.

Dariaus ir Girėnu 
judžiai rodoma 

veltui
> '■ . •' 

šeštadieniais ir sekmadieniais
l galima matyti DAriAUš ir 

Girėno ištefetuvių iš Chica- 
gos \ir kitų aviacijos dienų 
judžiai

■i ri.į'AįHi
'T

Didelis Išvažiavimas

Republikonai ir demo
kratai faituojasi

Miestų tarybai sujudimas. 
ĖepubHkonas aldermanas Mo- 
reland tūlo laikraščio repor
teriui pareiškęs, o tas pakar
tojęs spaudoj sekamus žo
džius: “jeigu bufų padarytas 
miesto salėj tyrimas, tai puse de
mokratų atsidurtų džėloj ir 
negalėtų kandidatuoti į ofisų’\ 

Atsiliepdamas į kritikų de
ltai minėto aukščiau pareiškė 
mo, MOrėTafid pridūrė: “Mies
tas yra pilnas grafto ir korup
cijos. Miesto tarybos pareiga 
imtis akcijos, kad padaryti 
galų šitokiai . padėčiai ayba 
bęnt pagerinti jų“. .

/WeIĮ, tenka pasakytį,. Aad.p. 
Morelando kalba kaip tik pri
tinka ir republikonams. Abe
jojate?... Na, tai prisiminkite 
Billio Thompsono laikus.

Chicagietis — St Louis 
policijos viršininkas
Alexsander G. Jammič yra 

buvęs Chicagos Pirklybos 
asociacijos koVai su krimina
liais prasižengimais “Slapto
sios šešiukės” narys. Dabar 
jis tapo paskirtas $t Louis 
policijos viršininku, Mat nu
žiūrima, kad St. Louise esama 
daugiau kriminalistų gengių 
lizdų, nei kuriamė kitame ša* 
lies vidurvakatių ploto mie
ste. Taigi chieagiečiui pavėsė
ta St. Louis miestas išvalyti.

Kur busime scklftArtfenį, lie
pos 15 d.?

Dabar yra! laikas pakvėpuo
ti tyru oru, pasimaudyti tyra
me vartdeuy ir pAšikaftinti kar
štuose saulės spinduliuose,

Bet kur Visų tai įgyti?
Taigi ot Lietuvių Socialistų 

Sujungus Chicagos Ccntralini 
kuopa rengia draugiškų išva
žiavimą į MiŪer’s Beach, In
diana, arba, kas geriau lietui 
viams i žinoma •—j Sand Duries. 
Ten galėsime ne tik vanidfenyį 
bet ir smiltyse maudytis, taipgi 
gf daugelį drangų pamatyti 
iš kitų apieiinkių. Bus malonu 
ir linksma, d ir musų sveika
tai naudinga.

Nuvažiuoti galima parankiaie* ■ 
ir prieinama kainai nes kuopa 
pasirūpino, kad -kuo pigiausia 
butų galima busais nuvažiuo
ti. Bušų kompanija sutiko nu
vežti teb ir parvežti atgal tik 
Už 90c. Juk pigiau jokiu budo 
negalima nuvažiuoti ir parvai 
žinoti.

Taigi Viši, kuriems patinka 
tčkš išvažiavimas, bukite pri
sirengę ir užsiregistruokite 
Naujienų raštinėj ne valiau, 
kaip liepos 13 d. iki pietų.

O sekmadienį, liepos 15 d., 
kaip 9:$0 vai. ryto bukitę prie 
Naujienų raštinės^ gi gyvenan
tys pietinėj mi^o daly-buki
te prie 79 ir Halsted gatvių 
kaip 10* va!, rytoj

-■ t-rj iir,. .tji,, ,i, i. -i- i .a

i V* J, Stankūnas kiekvieną 
(šeštadienį ir sekmadienį veltui 
įrodys Dariaus ir Girėno išleis
tuvių iš Ghįcagos ir kitų Avia
cijos dienų j udžius adresu 

‘“Lithuanian Vilta”, v 11212 Sė. 
:Westem Avė. /
j TuDs j udžius pz Stankūnas 
padarė Dariui ir Girėnui atsi
sveikinant su čikagiečiaiSy iT 
dabar> rengiantis į kelionę pe!r 
Atlantikų Įeik F. Vaitkui, j ils 
.padare dar ir p. Vaitkaus juck 
žius. P-nas V. J.’ '^fankttaas 
(Užlaiko savo studTjų adresu 
3815 Sė. Hafetėd St.

(į ‘‘Lithuanian Vilią”, ku
rių užlaiko Mfs. Ą. Stankūnas, 
yra netik smagi pasilinksmi
nimui vieta, . kur; patarhatrja- 
ma skanus valgiai i** gėrimai^ 
bet iT ėrdvi Svetainė, kur VėP 
tiri bus rodoma minėti jud- 
žiai. *«

Nuvažiuoti į “Lithuanian! 
Vilią” galima blišRiš ir gatve* 
kariais. Western. Halsted 
'Ui Sacramchto gatvėkariai 
praeina pro pat '‘Litbuanian’ 
ViltaH/

■»— Frank Bulaw.

■ '—r; "r ------------- ---------- ■'

P^ rastri ir gRfcolino 
blėttfrė; iŠ kuriem Wame ap
laistyta bUVp grižOlipu.

Drifiar svetainė yra naujai 
įstatoma ir greitoj ateity dar- 
;baš bris baigtas? Naujoji sve
tainė atroclys gražiai ir bus 
paranki ‘ šokiams.

! Tėkb patirti, kad naujoji 
svetainė bus daug moderniŠ- 
kesnė, negu buvusi.

"(į ** Serta^’. įPetras.
:’W ■ > ■’ •

Rr$sMs apfelftikė
. ..... i f j;;'.'i.'

Lietuvis š ū Žėi stųs ' dirbtuvėm 
ėkspliožijoj

žmonės tapo rimtai su
žeisti anksti rytį ketvirtadie
nį, kai kylo ekspliozijn, o iš jb 
gaisras šokoladu dirbtuvėje ad^ 
rėfeu 536 West Čermak road.

■ Nužiūrima, kad1 greitai su- 
kančw gimus mėtė žiežirbų, o 
žiežirba uždegė dulkės cęcda, 
;iš kurios Šokoladas dirbama.

SWėtšta nelaflhėj |ėši asme
nysrimtriiv Jų tarpe yra lie
tuvis Charl'eš Gėškis, 34 me
tų,. 1729 SU; Union Avį Dėliai 
ekspliožijos Geskis ne tik ap
degė, bet prisibijoma, kad jo

, <!.'■■ .I. -II........ » I.III Ui ,l,| ,, į.,0 , j

Lietuvių Dienos
Ženkleliai

■ • ’ ‘ . . ' • _ - J

Birutes Daržo šokių 
Svetaine skubiai 

statoma
I ■■■' •. u

Kaip jaU žinoiųA, liepos 6 
;4. pyte. įasj ten kerštu padėge 
Birutės daržo šokių svetainę, 
kurios savininkė yra p^riia M. 
^fakutieniehė. Svetainė sudegė 
ikipamato,

‘ Teko patirti iš penios Ma- 
kutėniehes, kad ji neturėjo ap- 
draudos ant svetainės; i$t ir 
pridaryta jai daug nuostolių^ 
ApdraUda Justice Park yrri 
sUnkū gaifti, kadangi < vanduo 
nėra suvestas.

...... .  - - ■ . .. M- . <

Tavernų savininkų 
dėmesiui

150 agentų paskirta specia
liai priežiūrai, kad tavernos 
prisilaikytų įstatymų reguliuo
jančių jų biznį. Ypač bus žiu* 
rimą, kad jo# turčių laisntius. 
Vajus prasidės nuo ateinančio 
pirmadienio.

Jaunavedžiams metai 
kalėti — bausmė pa

keista probaėija
Teisėjas Borelli paskyrė 

bausmės neseniai vedusių nu
distų porai 1 metus kalėti. Tai 
p-nui ir £-na Wallace. Nu- 
bausti juodti tapo už tai, kad 
Chicagos pasaulinė) parodoj 
ėmė šliubų nuogi, Vos tačiau 
paskyręs šių bausmę, teisėjas 
pakeitė jų matais laiko prdba* 
cijoS (probatidh) .

X

Tdd&. Viši

VAIKAI, MERGAITĖS

Visi vaikai ir visos

gali dainuoti, ateikite ir 
prisirašykite prie Pa- 
šaulio Parodos 'vaikų 
choro. Turėsite progų 
pamatyti Pasaulio Pa
rodą ir pasirodyti Lietu
vių Dienoj rugpjūčio 
5 d.

Ateikite mokintis dai
nų penktadieni liepos 
13 d. Woodman salėje, 
kampas 33-čios ir Lintė 
st., 7:30 vai. tek.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS.

BOYS AND GIRLS -•

SIUSKIT FER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo LietiMKžnratėsir 
Sįp pataria Uefcivosbmkj

|HHfc£ku h U. A. .

šonkaulis tapo perlaužtas, kai 
ekspliožijos jėga perbloškė 'jį 
ant grindų.
■Mitt.AWAY<ii,*V..rt..-r'iiį

A Gay Reminder I
i&K rUHROW in yorir į 

f riends mornmg mail next 
Wėk vvilj remind them that p 
yml are One of those charm- Į . 
bg, peoplė who think of them 

ift sriiall thiiigš as well as big. Į
Of ėourse yotfll have to|^ 

feWy, Mt that only adds to 
the fun of ik Stend mailing in- 
ėtmtions and 50c to THĖ 
LFTHUANIAN Y0U1M SO- 
CIETY, 3259 So. /Halsted St., 
6Hica«Oį. m. ...* -

tai n. riJtebšffiTitf ii

. • - .j .V

z- 
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P. CONRAD1
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollywood. šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Amerikoi Lietuvių Daktarų

Tel Ofice WentWorth 6380 
Rea. Hyda Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų Ir vaikų ligų specialistą 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak.
liskyraa aerėdomialt4ili.lt

<

m.^iUna,<

Vata-lBiSO A. M. iki 8:80 P. M, 
\ . Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. S.TAT E S T. . ■

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis 

Optometrieally Akių Specialistas. Į 
Palengvins akiu itempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, i 
svaigimo, akių aptemimo, nervunta
rno. skaudamą akių karių, atitaiso 
trumparegystę ir toUregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sii 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
das. Speciale atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valaftdės nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj 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

dr/b«h
756 W. 35th St 

Cor. of 88th and Halsted Sts. 
so valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 

Nedildieniais pagal sutarti.

G
Lietuvi*

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8. 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

.B*Li.'.M‘ /.irrss
Lietuviai Daktarai

M

!•

įsigykite dabar lietu- 
viu dienos ženklelius.

Lietuviu diėhos ženk*- 
lelis duoda teisę turėti 
režettnot^ vieta lietu- 
viv dienos programe 
rU^iučiC5. ■ '

Siu. Lietuviu dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

ženkleliai parsiduoda
po 35c. : /f -;; ....

Draugijos ir kliubai 
gali infjtti savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
ątolaidąsr|i, < . t

ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324, So. 
Leavitt M, telefonas 
Canal 1678.

■ ■ r . i .i. ■ —

Mrs. Ahelia K. Jaruszj 
Physical TherapY 

! and Midwife 
6109 S. Albany

< Atehue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo narnuo
sė4- ar ligoninesė, j 
duodii' inuąsage 
eleetirie tu e a t* 
ment t ir magnC- 
lic blankets it tt. {
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dotanaik

j.i.hJ .....^ta-**-*

Gra^o^į^
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaš
Modemiška Koplyčia jDoVahai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina . prieinama.

3319 Lituaiiica Avenue 
CHICAGO, ILL.

‘ Į < 411 •<. 1.1 I. —i...

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West ^5th St

kampas H'alšted St.
Valandos nuo -*10—4, nuo 6 iki 8

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokią akių

ir Tėvas
Jeigu rtorite dailumo if nebrandumo

5340 So. Kedžie Avenue 
(Neturime sąryšių sji firmą tuo 

pačiu vardu)

Jei kenčiate huo galvos, skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei' spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr.John J. Smetana
optometristas

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

Pastebekjte mano iškabas
| Valandos nuo 9j3O ryto iki 8:30 va

karo. Room 8; Nedėlioms uždaryta. 
Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

I ■^)i^jį»wįilJ1iiAiiiifc iįj jiiHiMi bfejHKį- ...... iii ui,Į

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių ] 

gijos . Nariai. 

a'Ji'oi   i

Wa j
pavojinga

Tiktai pag^hiintae diržas ir pritaikintas prie nlplutas, jumfe
ghli suteikH palengviniiną.. .ir Apsaugoti PUO operaci jos. Mes esame tre- 
ti, generacija Diržų (TritesV išdlrbgjų, — ateikite pas mUs dčl diržo su 
Ta?pgiPELA^IČ !ŠTOCKlNGS (Guminį W gyslų,
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintai kahfog nfedjiėiftš lietūviaini kostumė- 
riams.

CHICAGO ORTOkRDiC COi 
ė 183 West Lake St., Afti Wells ML

' • ' 1 '' -;i' .

Vfei Telefonai:

Yards 1741-1742

«S3~«

*.U4.i.fc

Ymt are itttited to 
sing in the children’s 
choras at the 
Fair oft the Llthuaniart 
Day, August 5.

Please Cortle to learn 
the songs Friday, July 
13y at 7:30 P< AL, 
Woodmah*s Hali; coftu 
er 33rd and Llmė sts. I j 

UTHVAmAN t>AY 
COMMITTEE A CĘN*

.ii > - -.y, - ' i

J. F. RADZIUS
LIETUVIU0 s grahoRIUs 

Palaidoja už $25.00 if dugščiau, 
Moderiiiška koplyčia, dykai. A 

668 W. 18th St. Tėl. Cataal 6174
W CHICAGO, ILL. '

Į*l ĄUitJlJ.A.H t > . ..... —, t. i—-J—^4.., 11 .uir, r , , ,i

Simon M. Skirias
GRABORiUŠ if BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras^ ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tef. Monroo 3377

...'•lili' liULi'.Ht, I <• 1. H Į— Mi.Į

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

................... r 4111 M H '< >i

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
> , ..................... . ■' .......-

A. MONTVID, M. D.
West ToWn Stata Bank Bldg. 

Ž400 Weisti Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas B’funsvrick 0597

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

, 4605-07 So, Hermitage Avenue

U^’ Tek Lafayette 8572 
» Ja Liulevičius 

GRABORIUS ' IR 
r halšamuotojas 
’ Patarnauja Chica

gO je ir apielinkėje 
Didri^ ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Ofiso Tek Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Ste.> 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 

TeL Vlctory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuot 7*^9 

Nedėldieniais pagal sutarti.
■ n .i t!i, > i i , . ...A..,.'.-------- 1 11 r - iii V.|...

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South VVestern Avenue 

, Tel Lafayėtte 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis 
GAS DENTISTAS X-RAY 
4148 Archer aVM kamp. FranehH# av.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
'Įmetus kaipo patyręs gydytojas chi- 

I rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligai, 

“Įvyrą, moterų ir vaiku Pagui hųu- 
________ jausitis metodus X-Ray ir kitokius 
Daktaru WW-|e^lrV^tairUlabon<t<nifa: , ’

1034 W. 18th SU ntioh Motom 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

UUO 6 iki 7:30 vak tukare. 
TeL Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:■ ,
Hfde Park 6755 at Central f<64 

_ - • - - .---- r - —‘ - i-rrT-T

Dr. Charles Segal 
4729 Su. Ishlahd Avė. 

ž lubos 
CHICAGO, ILU 

OFISO VALANDOS:
NUO 16 iki 12 vAL ryto, ŪUO 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 VaL 
Vtrkftro. NedMiOmlš hUO 10 iki 12 . 
valandai dieną.

Phone MIDWAY Ž88G

Dr. M®® KAHN
4631 South Ashland Arento - 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki < po Pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 11d 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Į Ofiso Tėl. Cahmtet 6898

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti
1..- , o-.., -- - - ■ L ,

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUfc 
Telefonas Virginia 0036 

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

R4s. 6600 South Artėėiart AvėnttC.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL, ,I .M. . .„^1 ......

DR. V. A. ŠIMKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nup 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliotais nUo 10 iki 12 
3343 South fetaletėd St.

Tel, Boulevard 1401
| — T * ' . . ____ į.„l-

Phone Canal 6122

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų. Vaikų te visų 

Chroniškų ligų *
Oftets 8102 SO. Katelei St» 

arti Slst Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai vak, Ne-. 
diliomis if šventadieniais 10—12 

dieną.
■■I III I ■, I I II a.Į—I III IĮIIĮĮ. imm—

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis AdvttkatM 

4631 South Ashland Ave< 
Tel. Boulevard 2800

I. J. ZOLP
jGRABORIUŠ

1646 West 4«tft St.
Tel. BoUtevaM 6Ž08 ii> 841S

1327 S#. 49th Ct. , 
Tel Cicero 3124. KW<i4 dykai. 

, ——,u.jut     ft.!ira i ,i 111.41111.11' ■■■.* 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarųauja u laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikalu ftieldžiatae ateišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., ChicagO 

Tel. Ganai Ž515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, RL 
m Cicero ttoft 

‘i - “ • ‘ ■■-■■■J-. I
Tel. Cicero M09

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410So.49Ct

I

Mk

Tel. REPUBLlC 3100
LAIDOTAM NE PIGIAU NEGU KITI

LiUdriOjC yalaftddje ituish patarnavimas yra vertesnis 
AmbhTartcė, 2 Koplyčia^ Vargonai, Karai if mrtsų ttittldnus 

patarnavimais dieną ir naktį.

J. J. Bagdonas 
Jauniausi. Lietuvių Direktorius 

10734 S. Mit-higan Avė. - 2ū0<i w. 63 St.
' . ' ■ ;>■ ... .

S £

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
B^tėddmls ir msdri. pagal atitarti. 

Refc 6681 So. Californtii A vemia 
Telefonas Renublie 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS , t 

2Ž0t W. Cetmak Ro»d (W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Papedčlio, Sėredoa ir 
pgtnyMds 6 nti 9 

Telefonas Ganai 1175 
Namai: 6459 S. Rodoren Street 

Telefonas Repablic 9600

■ i ■>! i.ttii i hnKMSii *fti <mir-ii-r h i. iiU.1 ....... i......... i # 1 IT 11W 1DR. STRIKOL’IS Joseph V. Mockus
Gydytojas ir Chirurgas LnE^SendlfiW
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 168 W. tfashingtoui St
Ofiso vai: Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 Kambarys 402 Tri, Dearbora 9(k 

vak Nedčlfoj paeal Sutarimą Rėš. 5849 s.°* A*®*

Gydytojas ir Chirurgas
dSo

OHSO Boulevard 7820’
Namų TeUProspect 198Q

Jeaibon 9047 
cm »v. d^iftltttfce A-re. 
Vakarais Ubo 6 iki 9 

Tel Prospect 1610 ,, / J
«.■,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BUS TIK VIENA 
LIETUVIU DIENA 

-RUGPJŪČIO 5

Buvo gtaži muzika, tik žmo- 
ics atpratę ant žolės šokti.

Abelnai tačiau turiu pasa
kyti, kad tokie linksmi išva^ 
žiavimai yra retenybė. Kepė 
aviną, paršą, raudonąsias deš
ras, naminių' dešrų su kopūs
tais buvo užtektinai, o kas 
svarbiausia, tai. visiems davė 
už dyką valgyti, tik gėrimas 
teko nusipirkti.
. Gaila, kad visų parėmusių 
šį išvažiavimą pavardžių neži
nau. Bet žinau, kad ALTAIS 
pirmininkas E. Chepuliš auka
vo kilbasas, kopūstus ir hot 
dogs. Kiti, kas ką aukavo, jau 
buvo minėtį Naujienose pir
miau. jčia tiek pastebėsiu4: vie
tos biznieriai gausiai prisidėjo 
prie pikniko surengimo ir pa
sisekimo.

1 ... Ci.M.VJJ.'. A .*. art • • .

Kai kur esama paskleista 
melagingų paskalų, jog lie
tuvių diena Pasaulio Paro
doj busianti kokiu tai kitu 
laiku, o ne rugpjūčio 5, ar
ba kad dar busianti kita lie
tuvių diena po* lietuvių die
nos rugpjūčio 5.

Pasaulines Parodos ad- Programas buvo trumpas 
ministracija dėl šitų irtela- susidėjo 
gingų * paskalų mums pa- imant, išvažiavimas buvo lirik- 
reiškia, kad jokios kitos lie- smas. Atrodė, kad tyrėjo lik- 
tuvių dienos Pasaulinėj Pa- R gražaus pelno skridimo per 
rodoj nebus ir kad bus tik Atlantiką naudai, 
viena lietuvių diena rugpjū
čio 5, kurią rengti yra pa
vesta Lietuvių Dienos Ko
mitetui.
Panašius kenksmingus lie

tuviams paskalus apie lietu
vių dieną galėjo paleisti 
tiktai kokie nors blogos Va
lios žmonės, kurie yra ne 
kas kitas kaip lietuvių tau
tos priešai. Į tuos paskatos 
visuomenė neturi kreipti jo
kios domės.

Kl. Jurgielionis, 
Lietuvių Dienos' Komiteto 

Pirmininkas.

iš kalbų. Bendrai

\Brighton Parko lietuviai it 
iš visos Chicagos svečiai skir
stėsi velydami p-nui Vaitkui 
laimingos ir sėkmingos kelio
nės. Povilas.

Sunkiai serga

General Lazaro Cardenas .

kuris tapo išrinktas Meksikos 
prezidentu. Jis buvo valdančio
sios. revoliucines partijos kan
didatas. Rinkimai pr&jo ra
miai. : , ,

Lietuvių Dienos Di:- 
jų atstovų ir liuos- 
norių darbininku 

susirinkimas
, r i

Susirinkimas įvyksta penk
tadienį, liepos 13 d:

labai

.................. . ......... ......
■ ■ ’ ■ <’ ■ ■ 

Giria Naujieną ra
dio programą ir P.
Jakavičiaus dai

navimą
, ...l. I l. ' I

Naujienų radio programas 11 
d. liepos man labai patiko. Pra
nas Jakavičius gražiai .padai
navo. Jo bąlsas ilgai skambėjo 
mąno ausyse. Buvo gaila, kad 
tas pusvalandis taip »greitai 
pasibaigė. ' » I

Tariu ačiū Pranui Jakavičiui 
už taip aiškų padainavimą. No
rėčiau ir daugiau tokių pro
gramų girdėti. / ■ 1 frf M -

Suzana Čepulienė, Chicago.

Visi išrinktieji draugijų 
atstovai ir vėliavų nešėjai 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
celebracijose, o taipgi. visi, 
kurie sutiktų pasidarbuoti 
lietuvių dienos ruošime,'^ra 
kviečiami susirinkti penkta
dieny liepos 13 d., 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted str.

Bus išaiškinta parado 
tvarka ir ką kas turės da
ryti parade ir programoj.

Lietuvių Dienos Komite
tas reikalauja didelio skai
čiaus darbininkų pagelbėti 
lietuvių dienos ruošime. "

Reikia moterų ir mergai
čių, taipgi vyrų ir vaikinų 
lietuvių dienos ženkleliam^ 
pardavinėti iš anksto, o 
taipgi ant vietos lietuvių 
dienoj. -r

Reikia moterų ir mergai
čių, lietuvių dienos progra- 
mams pardavinėti ant vie^ 
tos lietuvių dienoja į

Reikia tvarkytojų ir pri
žiūrėtojų.

Visi, kurie nori prie šitų 
darbų prisidėti, ir pagelbė
ti, kad lietuvių diena kuo- 
puikiausia praeitų, kąrtu 
su draugijų atstovais, kvie
čiami atsilankyti į susirin
kimą penktadiėnj, liepos 13 
d. 7:30 vai. vak. į Lietuviiį 
Auditoriją.

Draugijos, kurios dar hė- 
išrinko atstovų, bet mano 
dalyvauti, taipgi kviečia
mos dalyvauti.
Lietuvių Dienos Komitetas.

Brighton Park, AL- 
TASS Skyriaus išva. 

žiavimas pavyko

P-nia Antanina Skamarakie- 
nė, tėvų pavarde Feravičiutė, 
sunkiai serga. Turėjo rimtą 
operacijų liepos 7 d. ir dabar 
randasi Michael Reese ligoni
nėj, East 29 St. ir Ellis Ave.x 
kambarys 444. Jeigu4 kas no
rėtų aplankyti p-nią 'Skamara- 
kienę, tai tegul kreipiasi aukš
čiau nurodytu adresu.

Nors operacija buvo
sunki ir pavojinga, bet p-nia 
Skamarakienė jaučiasi gerai ir 
tikisi greitai pasveikti.

čia turiu pastebėti, kad p- 
nia Skamarakienė yra plačiai 
žinoma tarp Chicagos lietuvių 
kaip gera (Jąiųininkė, ypač 
Westsidės apielinkėj, nes ten 
ji yra gimusi ir augusi.

Dabar ji gyvena Lock Haven, 
Pennsylvanijoj, ir tik parva
žiavo trumpam laikui aplanky
ti savd seną tėvelį, kitus gi
mines ir draugus. Neužilgo, ma
no vėl grįžti i Pennsylvaniją.

Nuo savęs veliju p-niai Ska- 
marakienei greitai pasveikti.

— A. K. Sargas.

RADIO
Žodis apie Naujienų 

radio koncertą
Dainavo Pranas Jakavičius, so 

listams ir kaimiečių kvarte
tui pritariant

begalėjo būti smagesnis 
koncertas kaip šis, ku‘-

Liepos 8 d. Brighton Park 
ALTĄSS skyrius turėjo sėk
mingą išvažiavimą į p-nios 
Šimkienės parką; Vieta išva
žiavimui graži ir paranki. Tik 
gaila, kad nebuvo platformas 
Šokiams.

radio
rį mes girdėjom praeitą sere- 
dą nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro 
iš'stoties W.S.B.C.?

Programo pradžioj Kl. Jur
gelionis perstatė kalbėti į stu
diją atvykusį svečią Frank Bu- 
law’ą. Jam kalbą baigus, bu
vo girdėtis susirinkusių kai
miečių plojimas ir tuojau pa
sigirdo baritono P. Jakavičiaus 
daina* “Abejotinas Asmuo”. Su 
mažomis pertraukomis sekė 7 
skirtingos dainos, pritariant tai 
kaimiečių, tai kvarteto gru
pėms, kurias sudarė žymus ir 
visų mėgiami dainininkai so^ 
listai V. Tarutis, P. Pūkis, pdės 
S. Rimkaitė ir Albina Trili- 
kaite. |

Einant prie pabaigos progra- 
md Kl. Jurgelionis pakvietė P. 
Jakavičių prie kavos puoduko, 
čia ėjo pasikalbėjimas apie lie
tuvišką žyduką, ir tąip progra
mas baigėsi, palikdamas gerą 
įspudj radio klausytojams.

Ir sekamą trečiadienį su
lauksime tokį' jau, o gal ir sma
gesni programą iš stoties W-S-

D. Beausig.

•R*

i./ ■:

*—»■

M. Batutis, prpt. rašt.
užklausimai, kada ir kur bus laiko- ; Jurps taipgi bus malonios žemos kai
mas “Michvest States*’ organizacijos nos, (teka kurių jus ne mažai > galė-

site sutaupyti.

*

malonėkite - dalyvauti,'

CLASSIFIEDADS

Reikalas
D. Girdvaini®ne.

TreČiaš^Mėtihis -f 
Pikhiltaš! z

Penktadifenis,. liep. 13, 1934
puųun.ųB . **' gjunciico, mes noi'ime< 

juhi3 pomįnti, Kad šiandien ir rytoj 
IfMidNvęšt Stores*’; įvyks specialis iš-, 
pardfevimas. Perskaitykite skelbi
mą, kuris telpa šios dięnps ląikraš- 
Čio laidoje. Jums patiks maistas, 

Jau per daugelį savaičių plaukia Kuris parduodamas £iose sankrovose.

piknikus . Mums prėnešartid, kad 
piknikas įvyks nędėlioj liepos 29 d. 
rietą OAKS G&OVE, 119-ta ir Ar
cher Avė.

Tai ne bus tik paprastas piknikas. 
Matomai Midwest Stores organiza
cija rengia ka tai nepaprasto, to- 
jei taip daug žrnbhių ir žingėidauja.

Kaip iMrtfiheša šios kompilnijds ve- 
^•įas.’ P^ikui^a-.dideli ir jųomus. Tai ne bus tik. na-, 
prasti žaidimai, • lenktynės,muzika 
<r šokiai bęt ten bus didelį paroda 
/algių ir ‘grosėrių. Šimtai didelių 
manufaktūrų ir iŠdirbgjų jah ren
kasi prię šio, įvykio, užsakydami 
cioskus, kuriose daugelis Produktų 

bus parodoj dėl atsilankiusio^ pub
likos. 1/ęmOnstratoriai išaiskins at
silankiusioms kaip tie valgiai pada
ryti ir kata, prirengti. Įvairus nė 
menkos kainos dovanos bus išdalinu 
cos svečiams^. ;. • , ■

Todėl, ne sunku sd^rasti šį didelį 
susidomėjimą pjknikg,. Tai ne tik- 

Itai gera ,prpgą visai Šeimai išva-. 
Šluoti ant šviežio eoro< bet ir pamo- 
kinąnti paroda —• |r> todėl atsilankyti 
į št pikniką buš. nė tik smagu, bet 
ir naudinga. v .
Įžanga į pikniką bus su tikieįu. 
Bet tie tikietaj nieko ne kainuoja. 
Kostiumieriai Juos gali gauti atsi
lankę į Urtimiąusią Midvvest Storėti 
savo apylinkėje; Kiekvienas šio 
laikrąščio skąitytėjaą yrą kviečia
mas apsilankyta if prašoihaš pafė- 
lefoiĮūOta i•.Mid^ėst .Stdtas .1* parei
kalauti įžangos tikįetą.

Kuomet mes kalbanle apie maisto
" ' Vi. I .1(111 iiiy<w»Wi«<)r‘ii<,ji ! .Ą i |>« . ............ ..........................

Ar esi Altais nariu?

Ap^kalb.

PRANEŠIMAI
/. _____

Piknikų > ir išvažiavimų 
|Į’^'M?.rėngėjams '

■ .<

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus veL 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį bizn|, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pinanešiitiįlls. -

Taigi ątėity prisiUnčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms UŽ Kokius pranešimus skai
tysime po 75 c* už 1 colį. '

Naujienų Administracija.

‘Peoples” programai 
patinka klausy

tojams
Gyvenant kad)8 gadynėj, 

kiekvieną minutę laiko oras yra 
pripildytas gižiausiomis dai
nomis, muzika^ kalbomis ir .dai*- 
gybe kitdkių įvairenybių. Lie
tuviai irgi nępašilieka, nes ir 
lietuvių/radio programai ėink 
oro bangomis sykiu su kitų 
tautų programais. O “Peoples” 
leidžiami radio programai gal, 
būt daugiausia malonumo it 
garbės teikia lietuviams, neš 
mat s šie. programai yra pildo
mi geriau išsilavinusių daini
ninkų, muzikų bei kalbėtojų.

‘f ...
Kad ir praeitą y antradienio 

vakarą, kam .gi nebuvo malonų 
nusistačius savo radio klausy
tis gražių dainų, .kurias pildė 
žymus dainininkai, kaip tai po
nia H. Bartųšh, O. . 'Skeveriu- 
te, J. Kušleika, A čiapas ir jų 
gerai ? sutaikytas ir išlavintas 
Peoplęs Radio kvartetas ir du* 
etas. Prie* to, “Čalis Kepurė” 
pasakė i daug gražių juokų. 
Taipgi ir rinktina muzika da
vę kiekvienam linksmaųs pasi
klausymo. Pagaliau, kam gi 
nebuvo įdomu žinoti, ką musų 
drau'gijos veikia ir ką lietuvių
bizniai turi pasiūlyti sąvo pir
kėjams. , z

Vienas iš klausytojų.

Visi nariai
nes turim daug- svarbų reiKaių dei 
aptanrtio4 taipgi bus išduotas rapor
tas iš praėjusio pikniko ir pusme
tinės acsKaitos. Nepamirškite pa- 
kalointi naujų narių prirašyti pne 
knubo J 

t ' ' r v- *
Amerikos Liet. Piliečių Kliubo 12

Wąido susirinkimas įvyks sekma-1 PAIEšKAU apšildomo kambario 
dieny, liepos 15 dieną, 1 vai. po South Sidėj, prie mažos teisingos 
pietų K. Grąmonto svetainėje, 4535 šeimynos, geistina, kad ir valgį pa- 
Sp. Rockvvell St. Narių pareiga yra; gamintų Rašykite Box 136, Naujie- 
skaithngai atsiląnkyti ir išgirsti. nos, , 1739 So. Halsted St 
daug naujų ir naudingų padarytų ta
rimų pusųietmiame susirinkime, kad 
pasKUi nereiktų išmėtinėt, kad ne
žinojote kas .yra kliube veikiama, 
uet atsilankytumėte ir visi padėtu
mėte Kbubo tarimus vykinti.

P. J. Petraitis,-rašt. ,
Kupiškėnų susirinkimas įvyksta 

šeštadieny, liepos 14 d., 7 vai. vakare 
Gįrdvvaimų name, 8223 S. Halsted 
St, Visi kupiŠKenai malonėkite bu
ri susirinkime. Reikalas svarbus 
būtent steigimas laisvų kapinių Ku
pišky.

PARAPIJOS RlKNIKAS
- Rengia 

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA 
8501 Union Avė. 

DAMBRAUSKO DARŽE 
NĘDĖLIOJ LIEPOS 15 D.

Bus duodamos dovanos tiems kurie 
laimės lenktines, bus visokie žaislai 
ir tt.

Trokas stovės prie bažnyčios 11 
vai. ryte. Kviečia \

KUN. LINKUS IR KOMITETAS.

Business Chances
,. r _ < Pardavimui Bizniai____

PARSIDUODA alins arti gatve- 
karlų bamėš, bizhis išdirbtas per 
daug metų.

6818 So.. Ashland Avė.

—O
PARSlbUODA bučern? ir grose. 

n£. parduosiu Už kiek kas duos, .ki
tos btfčerhės arti- nėra. Priežastis 
pardavimo feeriaivė. 4 kmbariai pa
gyvenimui . Renda pigi $25.00.

k500 So. Union Avė
Matykite savininką greitai, nes čia 

yra bargends.

PARSIDUODA aludg — 
kampas, biznis, išdirbtas per 
geli Alėtų. r Galima nupirkti 
pildai, beveik UŽ vendą.

2001 Canalport Avė.

geras 
dau- 
labai

L.: Soc Sąjungos Chicapos Centro 
kuopa rengta draugišką išvažiavimą 
į Indianos, .smėlynus knt ežero kran
to, vadinami MiUer. ®each, tik 33 
mylios nuo Chicagos, liepok 15 d, 
9:80 vai. ryte, nuo Naujieny,Aofiso. 
Draugai ir rėmėjai ytakviečiapii pri
sidėti . Norintis važiuoti busais už
siregistruokite; Naujienose iki penk
tadienio pietų, kainuos 90 centų ypa- 
tai už round ,trip kelionę. - Southsai- 
diefciai Šl^irink^ : ■'ant Halstėd ir 79 
St. 10- vai. ryte, mio ten sykiu trauk
sime iki pat Palangos Vilios, prie 
Millers Bėach,' Irid.

Rengimo Komisija.
■ Kriaučių Lokąlo 269 A. C. W. oi 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lie
pos 18,d. Amlgamated^Center name, 
338 So. Ashland Rlvd., 7:30 yal. vak., 
Malonėkite, dalyvauti visi. Tai,bus 
reguliaris ir ppęcialis susirinkimas, 
neš teks balsuoti įnešimas padidinti 
unijos Ękzėkutyvį komitetą.

' —. Vaidyba.
. Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” svar

bus susirinkimas. šiuomi pranešu 
kad Dr-jos . ‘‘Lietuvos Ūkininko”. 
Svarbus -pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienyje, liepos 15 d., 1 
vai. po pietų, p. Barausko svetainė
je, 2242-44 W. 23rd Place.

Visi draugystės nariai-rės būtinai 
kviečiami atsilankyti į šį susirinki
mą ir malonėkite užsimokėti užsili
kusius mokesčius. ; \ <

Serijos visu smarkumu yra par* 
davinėjamoą ir prašoma pinigus pri
duoti šiairtO susirinkime arba pik
nike. Taipgi pranešu kad draugi
jos narys,. graborįąs S. D.. Lacha- 
wicz aukuoja $5^1.6.caąh, tam» kuris 
daugiausia serijų išparduos. Tat, 
malonėkite naudotis šia nepaprasta 
proga; . , Ieva Lukošiūtė, fią, rast.

■■ ■ * . . ' ■■■■■■' j/ ’■

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj’ susirinkimas įvyks liepos 
15 <d.,/12 vai. d. X-- Garbužio svet., 
3749 So. Halsted St

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
< Tel. Victory 4965

naudotis šia nepaprasta 
Ieva Lukošiūte, fią, rast.

Ciane Coal Co.

2762

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už toną

TEL, REPŲBLIC 8402

REAL ESTATE
■ f. 'r : • ■, ■

Bizniu 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.,

5332 §0. Ldhg Avė.
Chicago. I1L

**

„MORTGAGE

Laiškai Pašte
■ ■■ —---- --------------- ■,

šie j laiškai '.yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nučihd | 
vyriaųšiJU pašlą Adonis
gatvių^* atsįmtt Reikia klhusti įrte 
langelio, kur padėta iškaba ^Advet^- 
tfsed Wjndow? lębėj ' nuo Adams 
gatvės, pasąkant laiško NUMERĮ, 
kaip kad štamą sąraše pažymėta.

508 PMiliųs Ona -
515' Stancini C. Jonni

2762 —’,Praktišką' vasarinė sukrė
tė iš paprasto perkalįo. JI yra bū
tina kiekvienai namų , Šeiipininkei. 
Sukirptos, mieros 36, 38, 4ft, 42, 44, 
46 ir 48 calių per krutiną.

Norint gauti/ Vinilą Air dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašpiųę iš^ir^ti įduotą kiau
kutu arka priduoti |)&^yzdžio 
numerį ta#?ynieti 4hiėrą įi$- 
kiai parašyti shvo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekviėtao pa
vyzdžio kąina 15 čęntųr (gali
ma pasiusti pinigus arįa paš
to ženkleliais kartu su užįąky- 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 

1 Naujienos, Pąttern Dept,‘i/39 
So. Halsted SU Chifeagė, III.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaru
ai netekau 10 tvarų i 
Žinau kaip ji Ir rekom 

Kad nnltnM riebuma

Laikas apsirūpinti
Laikąs apsirūpinti koltai esam 

sveiki ir drūti ,kąd ligai atėjus 
.būtuiitem tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaib daktarui už gydymą apmo
kėsime, Hgonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt. ;

CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie- 

*tuVių cTghnizacijų Chicagoje. kuri 
tinkamai aprūpiną savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6. $10 ir $16 savai
tėje* . Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DĘĄUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą. 1789 South 
Halsted Si Qfisas atdaras pą- 
neųėly yisą dieną nuo 9. iki 1 vai. 
vakaro ir ketverge nuo • 4 iki 7 
yal. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117: musų atstovas at- 
vjdks"frašyti Jus Draugijom

nuo 9 iki 7v vai.

Arba telefonuokite 
; musų atstovas at-

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Mąža 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 OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

.......

PARSIDUODA alinė,, renda pigi, 
I geras biznis, laianis išpirktas, gra- 
- žiai ištaisyta. Į 5 dienas parduo
siu, kas pirmas, tas laimės. Gali
ma savininke taatyti po pietų.

7121 Halsted St.I ■!., —I——..1.1. „■      '.I ■■  ...................... . ....... ...... ............

/PARDAVIMUI alaus tavern. 5 
kambriai pagyvenimui, gera išdirbta 
vieta, parsiduoda pigiai.

2122 W. 63 St.
.....  —■ i*     -i   ....................,.——— į. -   1

RESTAURANTAS ir Tavern par
davimui, gera apielinkė, Savininkas 
važiuoja Europon.

I ■ 1457 S. Šangamon St.
I >iriįj»i*i.įĮ..III Iir I I *« ii,I'.y » > 1* .uiii.i—ii.4—II.......... ...... . .... . . ...........

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$50ą į savaitę* Nebrangiai. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu noringa. Atsi- 
sišaukite 4342 So. Ashland Avė. 

........ . . „ .......... .......

DEL tabai s 
parsiduoda ge 
ant didelės bizt^ .. 
eina labai gerai. Priežastį pardavi
mo persunku vienai moteriai apsi
dirbti. 1706 W. 47 St.

labai ‘ svarbios ' priežasties 
. .irai, išdirbtas^ tavern, 
zniavos gatves. Biznis

YANKE^m^DUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

FoUntain Įrengimų — Ice Cream 
Konų — Pretzel’ių 

3645 SO. WALLACE STREET 
’ Tel. Yards 4996

; Chicago, III. .. - .

w TeL Yardi 3403
VICTOR .BAGDONAS

Perkradstome ant vietoš 
. Nuvežamą ir j tolesniam vietas 

Supakąvimas, Storage, Cratina - į 
, . ■ . Persiuntimas 
RAKANDU IR - PIANU , 

PEKRAUSTYTOJAS /
<858 So.. Halsted St. Chicago. H) 
* Ofisas 3406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas - PratuStinti Vieta. 
250 naujų 2 6m. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti.* Gražus pasirinkimas apdan
galų ir f ramų, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius. .
$ 50.50 2 šm. setai dabar ;_______ $29.95
$ 70.50 2 6m. setai dabar _______ $34.95
$125.00 2 6m. setai dabar $39.50—$49.50
Daugelis kitų bargenų, studio couches, valg. 
kamb., mleg. kanib. ir kitų.

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

Duodame apskailllavimus dėl storam ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181. /

PARDUOSIU arba išręnduosiu 
Saldainių. Icą Ortam, mokyklos reik- 
rtiehų, Ciga hj b visokių smulkmenų 
krautuvę'.'. 1734 S; Uriioh Avė. Tel 
" ■ , ; .. Z,, . ...

——.——— ------------—■—r

PARSIDUODA pusę tavern biz
nio Cicerpj, pas dirbtuves. Biznis 
ge*ai eina, pusininkas priverstas 
pasitraukti dėl' kitų . biznio ryšių. 
Norintis gal ifekvisą pirkti. Kreipki- 
tėk'Wesu.v * fA

5801 W. RoOsevelt Rd.
■' Pirm pietų .. .. ‘ 1

■ Klauskit A; VASlL
’ 1 X J*" "> '■ ! " ' ' ' . , '

'PARSIDUODA bučemė ir groser- 
&• Biznis iSdirbtas per daugelį

.. Renda Nebrangi. ; Daromas 
geras biznis, parduosime nė- 

brangiaį, iš priežasties partnerių 
nesutikimo, 3953 ; S. Rockwell St.

' . • į * ■ * • . ' ’

DlDELfi, švari ir aprūpinta geru 
staku vaistinyčia .arti svarbiausios 
Pasaulinės Parodos bromos, fountaip, 
lučiui kaUnteris. Apleidžiu miestą, 
priverstas tuojus parduoti; Atsišau
kite Box 138, Naujienos, 1789 So. 
Halsted St.

Į--—.'i'...... . ..........................  ■ii.U.y.

TAVERN in lurtch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime' pigiai.

7013 S. Western Aye.

Gemai 1180.

«ta

BARO FIKČERIAI — šaldytojai— 
:ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio ištaigų. i

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas

ARCHER & STATE ST.

GARADŽIUS — Turiu didelį 
“Indiana” Highway garadŽių ir ga
zolino Stotį. Kainavo $24,500. No
riu default morgičiu arba Chicagos 
nuosavybę.^ 736 -W. 18 St. Tel. 
Canal 4847. * z

Help Wanted—Malė

REIKALINGl “beef bonerai”, dar
bas nuo štukų — gera mokestis, nuo
latinis darbas. Guggenheim Pącking 
Co. 87 St ir Iron St.

Farms For-Sale
Ūkiai Paidavimui

100 AKERIV FARMA arti Win- 
nemac, Ind. mainysiu ant biznio ar
ba namų. • 5422 S. Washtenaw Avė. 
Tel. Hemloęk 0018.
inMi M iii-i 11M *iMii>l^li|ilii<iaa|ii|l <1   m

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ auginimo 
vieta — vienas akras su namais. 
Pilna kaina $120Q, išmokėti $650. 
5985 S. Massasoit Avė. Telefonas 
Hemlock 0013.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
turi truputį kalbėti, lenkiškai.

2894 Archer Avė.

Partners Wanted
* Pusininkų Reikia

■!t REIKALINGAS pusininkas i alu
des bizni, vienai moteriai perdaug 
darbo, 7005 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai geras ūkis, 
80 akėriu už $4000, arkliai ir daug 
galvijų. GyVepu’ čia 21 metus. Da
bar skubią! turiu vykti Lietuvon. 
Kas norėta pirkti prašom man pa
rašyti IkiŠką, aš paaiškinsiu apie vis
ką. Mano adresas

WALTER BUTKUS
< Cornell, Mich.

For Rent
Real Estate For Sale

RENDON Storas su aludės-barais . įBSKAU PIRKTI NAMA» kad 
ir Gražia svetaine 5 kambariai na- butų geroj kartinės ver-
Jranimui- Renda tari 4581 So 0 S*1 sutaisysiu

P g ’ ir $2000’ kad PrisiųskitePaulina St. laišką ką turite.----------------------------------------------- Box
Naujienos,

1739 So. Halsted St.
ii 1 ■■ ■ ■ ■ ■ ■■■..ii. ■ ii.  

RENDON Storas tinkamas dėl Beer 
Tavern, 4 dideli kambariai, Renda 
pigi. 2540 W. 45 PL 2 lubos.

PRIVERSTAS parduoti namą gra
žiausioj Chicagos lietuvių apielin- 

i.r- Ant lengvųTšmokesniu.’ gė- 
> namas Bridgeport rAnj žmogui jeigu noris. Rašykite šąukite^pas savinin- Box 136 dienos, 1789 South 

. 1 Halsted S t
■;> ...... .....................

y STORAS- rendon, gera vieta dėl
sauliuno. išdirbta per daug metų. I kėj ir pigiausia visęj Chicagoj, tik 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var- Į $2450. Ant lengvų išmokesnių, ge- 
toti. Kampinis 
apielinkėje. Atsišaukite 
ką. 3841 So. Halsted St,

ĮM»

B. C. nuogai

-‘KmmcImmb—I 
neliikine jue. kad

■ m -—— —m m Kra*Vy
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