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Naciai Austrijoj 
Nugalėti

Nacių likučiai pabėgo Jugoslavijon. Kanc
leriu liko princas von Starhemberg. Italija 

sutraukė kariuomenę pasienin ir yra 
pasiryžusi ginti Austrijos fašistus

KOVOSE AUSTRIJOJE ŽUVĘ 300 ŽMONIŲ
VIENNA, liepos 26. —Nacių pučas pavirto į platų suki 

limą pietinėse Austrijos provincijose. Apskaičiuojama, kad mū
šiuose žuvo 300 žmonių, neskaitant kelių šimtų sužeistų. Vien 
tik Styrijoj 260 žmonių užmušta. Pirmame mūšyje Coripthia 
žuvo 9 žmonės.

Pirmą kartą šiame sukilime liko panaudota Austrijos ar
tilerija.

Naciai ūkininkai mobilizuojasi Styrijoj ir 
ma rimtų siliirėmimų.

Loeben miestas liko paimtas valdžios po 
nuolėmis, kurios išvijo nacius.

RYMAS, liepos 26. — Užsie
nio reikalų ministerija pareiš
kė, kad koncentravimas Italijos 
kariuomenės Austrijos pasieny 
yra patvirtinimas nusistatymo, 
kad Italija netoleruos svetimos 
valstybės (Vokietijos) maišy- 
mosi į Austrijos vidurinius rei
kalus. (

Į pasienį Italija sutraukė 48,- 
000 kareivių, prirengtų greitam 
perėjimui Austrijos sienos, jei 
Austrijos fašistams butų rei
kalinga Italijos pagelba. Bet 
ministerija nemano, kad Itali
jos kareiviams tekg pereiti^sie
ną, nes padėtis Austrijoj da
rosi kiek ramesnė: Bet kariuo
menė bus pasiųsta tuojaus, jei 
padėtis pablogėtų.
Styrijos naciai pabėgo 

slavijon

VIENNA, 1. 26 — Naujoji 
Austrijos valdžia sutriuškino 
nacius, kurie vakar nušovė 
kanclerį Dollfussą ir šiandie’ 
bandė pradėti sukilimą Styri
joj, kur visą laiką naciai buvo 
tvirčiausi. Bet ir ten jie liko 
nugalėti ir jų likučiai 
Jugoslavijon.

Valdžios kariuomenė 
RatgersbUrg, Styrijoj,
naciai laikė per 24 valandas, 
bet iš jo pasitraukė pamatę, 
kad jie yra nugalėti, šimtai na
cių pabėgo per tiltą į Jugosla
viją ir ten pasidavė valdžiai.

Tečiaus maži mūšiai dar ei
na keliose kitose Styrijos vie
tose ir 15 policistų liko areš
tuota. Valymas policijos tęsis 
ir toliau.

Rintelen nusišovė
Dr. Anton Rintelen, Austri

jos ambasadorius Italijoje, kurį 
naciai buvo numatę 
kancleriu, bet kuris 
džios suimtas, pats 
Taip skelbia valdžia,
žmona spėja, kad jį suimtą nu
šovė heimwehriečiai.

Nebuvo visuotino nacių 
sukilimo \

Kai vakar naciai puolė kanc
lerio rumus, nušovė Dollfussą 
ir buvo suėmę kelis ministe- 
rius, jie buvo paskelbę per ra- 
dio, kad jie pasiėmė valdžią į 
savo rankas. Tečiaus tame puo
lime dalyvavo tik 144 naciai. 
Visuotino gi nacių sukilimo ne
buvo. Tiesa, maži nacių vai
kų būreliai triukšmavo gatvė
se, bet buvo aišku, kad jie ne-; 
turi tinkamos Vadovybės ir or
ganizacijos.
Vokietijos ambasadorius paša

lintas ‘

šis nacių sukilimas labai sų-

Jugo-

pabėgo

užėmė
kurį

Austrijos 
liko vąj- 
nusišovę. 
Bet jo
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Vokietiją. Darkompromitavo 
labiau Vokietija liko sukom
promituota, kai tie 144 naciai 
apsupti kanclerio rūmuose ir 
pamatę pralaimėjimą, sutiko 
tartis apie pasitraukimą, bet 
pareikalavo, kad visos derybos 
butų vedamos per Vokietijos 
ambasadorių Rieth. Tasis iš
siderėjo, kad pučistams butų 
leista be kliūties išvykti j Vo
kietiją.

Pučistai pasidavė. Tada ap
saugos ministeris Fey, kuris 
vadovavo socialistų skerdynėms, 
pasijuto labai drąsus ir atsi
sakė savo. prižadą.' pildytir bet 
visus nacius suėmė.

Hitleris irgi nepalankiai pa
žiurėjo į neapgalvotą nacių pu
čą ir pašalino iš vietos amba
sadorių Rieth už yedimą dery
bų apsuptų nacių išgelbėjimui.

Fey bailumas
Apsaugos ministeris Fey pa

sirodė dideliu bailumu. Jis drą
siai skerdė socialistus, bet ka
da naciai jį suėmė ir kariuo
menė apsupo kanclerio rumus, 
tai jis ėmė maldauti kariuome
nės nacių nešaudyti, kad jie 
neužmuštu paties, Fey.

Heimvvehro vadas-—kancleris
Nors vakar buvo skelbiama, 

kad prezidentas Miklas naują 
kabinetą sudaryti pavedė Schu- 
shniggui, tečiaus kanclerio vie
ta teko vyriausiam heimwehro 
vadui, princui von Starhem
berg.

Socialistai atvirai sako, kad 
Dollfuso mirtis buvo “dievą 
bausmė“, nes dieną prieš tai 
jis buvo pakoręs jauną socia
listą Geri ir areštavęs 1,600 
socialistų.

Nėra abejonės, kad Dollfuss 
krito dėl savo klaidos, kurią 
jis padarė vasario mėn., leis
damas Fey suruošti socialistų 
skerdynes. Dollfuss tikėjosi 
tuo sustiprinti savo poziciją, 
bet išėjo priešingai. Jis netę- 
ko visų demokratinių ir libera
linių elementų paramos ir pa
sidarė tiek silpnas, kad ir na
ciai galėjo jį pulti.

Bet ir naciai pasirodė visai 
silpųi ir neorganizuoti. Jei 
jiems nepasisekė pučas vakar, 
tai niekad nepasiseka ir galbūt 
kitos tokios progos neturės.

Del nacių pučo Austrija bu
vo atsidūrusi dideliame pavo
juje ir galės kilti naujas ka- 
rą$. Italija buvo prisiruošusi 
Žygiuoti j Austriją ir gelbėti 
Austrijos fašistams. Bet Itali
jos įsibrovimas galbūt butų pa- 
kurstęs ir Jugoslaviją pulti Co- 
rinthia. Jugoslavija irgi, buvo

Nors generalinis streikas ir tapo atšauktas, bet San Francisco laivų ir dokų darbininkų streikas tebesitęsia, streikie- 
riams ir samdytojams nesusitaikant dėl arbitracijos. Thomas G. Plaut (kairėj), kuris atstovauja samdytojus, Joseph Ryan, dar
bininkų atstovas ir meras Rossi (sėdi), peržiūrinėja įvairias sutartis, kurias samdytojai buvo pasirašę, bet jas visas sulaužė. 
Dešinėj — garsiosios San Francisco prieplaukos, kur streikas tebesitęsia ir kurios dabar yra saugomos kelių tūkstančių tan
kais ir kanuolėmis ginkluotų milicininkų. Milicininkų yra sumobilizuota 7,000, kuomet streikierių yra 27,000, — beveik po 1 
milicininką ant kas 3 streikierių.

Minneapolis, Minn., Texa» kaubojai šau
streike paskelb
tas karo stovis

Bet civiliai teismai ir toliau 
veiks, karo stoviui apimant 
tik streiko paliestas vietas

- MINNEAPOLIS/ Minn., lįė- 
pos 26. — Samdytojams neį
stengiant , susitaikinti su strei
kuojančiais trokų draiveriais, 
gubernatorius Floyd B. Olson 
mieste paskelbė karo stovį ir 

‘įsakė 4,000 milicininkų vykti į 
miestą prižiūrėti tvarkos.

Karo stovis liko paskelbtas 
po to, kai strekieriai priėmė 
valdžios tarpininkų nustatytas 
taikos sąlygas, bet samdytojai 
priėmė tik niekurias sąlygas ir 
tai su rezervacijomis, o pasiū
lytą algų skalę visai atrhetė.

Gubernatorius paskelbė, kad 
nežiūrint karo stovio civiliai 
teismai nepaliaus veikę, nes ka
ro stovis palies tik tas apielin- 
kes, kurios yra paliestos strei
ko ir kur pereitą penktadienį 
buvo kruvinų susirėmimų su 
policija, laike kurių vienas 
žmogus liko nušautas ir 67 ki
ti sužeisti. Susirėmimas išti
ko kai, policija bandė apsaugo
ti streiklaužių 
trukus ir šovė į 
kai pastarieji tuos 
dė sulaikyti.

Dar nėra aišku,
teiks apsaugą streiklaužių ope
ruojamiems trokanis, ypač kad 
streikas tęsiasi dėl pačių sam- 
dytoj ų kaltės ir dėl j ų' atsisa
kymas taikintis su streikie- 
riais.

Jei ir milicija teiks pagelbą 
streiklaužiams, tai galima tikė
tis naujų kruvinų susirėmimų.

operuojamus 
streikierius, 
t rokus ban-

ar milicija

Per

No. 176

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos tranzitas 
eis pro Antverpe

no uostą
KAUNAS. VI. 27. Elta. — 

Gautomis iš Briuselio žiniomis, 
Belgijos vyriausybe sutiko be 
ypatingų formalumų ar apsun
kinimu praleisti vežamus gy
vulius (kiaules ir t.t.) iš Lie
tuvos j Franci ją ir Saro kraš
tų pro Antverpeno uostą.

Išaiškinta teroristų 
kuopa Klaipėdoj

*1
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do gyvulius
FORTH W0RTH, Tex., 1. 26.

Texas . kaubojai kasdien 
sauja po 1,00( 
gelbėti juos nuo

nu- 
galvijų, kad iš- 

> troškulio ir 
bado mirties. Per 6 ar 7 pa- 
starąsais savaites tokiu budu 
liko išžudyta 61,000 gyvulių. 
Bei dar nė ^'aląs, dąt daug reb 
kės iššaudyti iki bus išgelbėti 
išlikę, nes toli ne visiems gy
vuliams užtenka vandens ir ga
nyklų.

Virš 30 žmonių žuvo 
audroje Texas pa

kraščiuose
HOUSTON, Tex. ,1. 26. — 

Galbūt daugiau kaip 30 žmonių 
žuvo uragane, kuris vakar per
ėjo, Texas pajūriu, nuo Gąlves- 
liai ki Corpus Christi. Nuosto
liai yra dideli.

Manoma, kad
žmonių žuvo Bay City 
kėj, kur jura išsiliejo 
liejo visą plotą per 6 
nuo kranto.

daugiausia 
apielin- 
ir ųž- 
mylias

8 vaikai užmušti 
traukinio

SHELDON, Gonn., 1. 26. — 
Septyni vaikai ir viena mergai
tė, 10-14 amžiaus, liko užmušti 
tavorinio traukinio, kai jie gry- 
žo į miestą po maudymosi Hous- 
tanic upėje.

Kiek žinoma, jie ėjo skersai 
geležinkelį. Užgirdę garvežio 
švilpimą, jie nušcko ant kitų 
bėgių, bet nepastebėjo iš kitos 
pusės ateinančio traukinio ir,vi
si liko užmušti. Tik t vienas 
vaikas liko numestas į griovį 
ir gal mirtinai sužeistas. Trau
kinys taip greitai ėjo, kad tik 
už mylios spėjo sustoti.

pradėjusi , pasienyje mobilizuo
ti savo kariuomenę.

i » ' i , ■ ■

Habicht irgi neteko džiabo

BERLYNAS, 1. 26. -
radio liko paskelbta, kad Aust
rijos nacių vadas Vokietijoje 
Theodore Habicht, kuris diri- 
gavo visą nacių veikimą Aust
rijoje, liko iš tos vietos paša
lintas.

Prasidėjo nuginklavimas .ir 
Austrijos legionierių Vokietijo
je, kurie jau ruošėsi eiti per 
Austrijos sieną gelbėti pučistus. 

I * . * f ■"

Karščiai praėjo; dėl 
jų mirė 1,212 žmonių
Vien Chicagoj mirė 277 žmo

nes. Klaiki padėtis Oak Fo- 
rest prieglaudoj, kur mirė 31 
žmogus

CHIŲAGO. — Visą savaitę 
kąnkinę Chicago. dar, negirdėti 
karščiai, vąkar praėjo ir žmo
nės lengviau atsikvėpė. Bet 
karščiai praėjo tik Chicagoje, 
nes daugely kitų vietų jie vis 
dar tebesitęsia. O ir Chicago 
susilaukusi tik laikinę pagelbą. 
. Apskaitoma, kad delei karš
čių visoje šalyje pasimirė 1,212 
žmonių. Daugiausia žmonių 
mirė Missotfri valstijoj —330, 
po to seka Illinois — 316, Ohio 
—127, Nebraska—60, Iowa — 
72 ir' t.t.

Vien Chicagoj nuo karščių 
mirė 277 žmonės, daugiausia 
paskutinę karščių dieną—116.

Karščiai iškėlė pasibaisėtiną 
padėtį Oak Forest prieglaudoj, 
kur nemažai yra ir lietuvių. 
Ten nuo kaitros mirė 31 žmo
gus. '•Pasirodė, kad pati prie
glauda yra nepaprastai perpil
dyta ir joje yra sutalpinta 
apie 1,500 žmonių daugiau, ne
gu yrą vietos. Be to ir laike 
karščių įnamiams buvo duoda
mas tokis valgis, kuris tinka 
tik šaltam laiku4!. , Kiek svei
kesni įnamiai buvo verčiami 
per . visą karščių laiką dirbti 
laukuose saulėje. Daugiau to, 
per karščius įnamiai turėjo dė
vėti šiltus žieminius rubus. Ne
stebėtina, kad ten mirtingumas 
buvo labai didelis. Valstijos 
prokuroras ir koroneris pradė
jo tirti prieglaudoj esančią pa
dėtį ir ieškoti kaltininkų.

-r—
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Chicagąi ir apielinkei federa* 
lio oro bįurąs šiai dienai prana
šauja: x

Dalinai apsiniaukę, gal bis- 
kj šilčiau.

Saulė teką 5:37, leidžiasi 
15.

8

Chicagos firma nete 
ko Molinojo Aro

WASHINGTON, 1. 26. —NRA 
administracija vakar atėmė 
Mėlinąjį Arą iš Bear Brand Ho- 
siery Co. iš Chicagos, už ne
pildymą NRA kodekso, šalini
mą iš darbo unistų ir atsisaky
mą kolektyviai tartis su dar
bininkais. ;’ _ • r*'

Molinasis Aras liko atimtas 
ir iš didelės vyrų rūbų firmos 
Li Geif & Bros, iš Baltimorė, 
kuri turi siuvyklas įvairiose ry
tinės valstijose Ji buvo išga
vus! iš teismo injunetioną, bet 
tas neišgelbėjo ją nuo praradi
mo Mėlinoj Aro.

Rusija tariasi dėl 
mokėjimo skolų 

Amerikai
WASHINGTON, 1. 26. —Va

kar Rusijos ambasadorius Tro
jano vski ir valstybės sekreto
rius Hull turėjo ilgą pasitari
mą dėl sovietų Rusijos mokėji
mo caro skolų Amerikai. Dery
bos bus atnaujintos kitą savai
tę, kada Trojanovskis bus 
vęs Rusijos atsakymą.

3 žuvo gaisre

ga-

26.BELCHERTON, Mass 
—Mrš. Anna Willette, Myron 
Thayer ir Ernest White visi 
trys seni žmonės, žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų ūkio namą.

Savp

4 žmonės prigėrė
CHICAGO. — Užvakar besi- 

maudydam-i Chicagos apielin- 
kėj prigėrė du vyrai, viena mer
gina ir vaikas .

—————... .... .
Nušovė 2 smuklėj
CHICAGO.—Modern smuklėj, 

722 S. Halsted St. liko nušau
ti policistas Wm. Penney įr 
tūlas Ąrthur Butęhęr. Spėja
ma, kad juos nušovė vienas 
smukles savininkų, Stephen 
Vironas.

KLAIPĖDA.— Paskutinėmis 
dienomis valstybės saugumo 
policija Šilutės apskr. išaiškino 
“Sovog” teroristinę kuopelę. Iki 
šiol jau4 išaiškinta kad toji kuo
pelė šių metų vasario 10 d. ap
šaudė Grabupiu jaunųjų ūki
ninkų ratelio susirinkimą ir 
gegužės 14 d. kėsinosi nužu
dyti pil. Lopsą kurį įtarė esant 
saugumo policijos agentu. Į 
Lopsą nakties metu buvo iš
šauta iš kariško šautuvo ta
čiau Lops buvo tik sužeistas. 
Paskutinėmis dienomis teroro 
kuopelė rengė atentatą prieš 
vieną centro valdžios įstaigą. 
Iki šiol valstybės saugumo po
licija yra suėmusi Johaną WaL 
lat Ernstą Wallat, Augustą Wal- 
lat ir Hermaną Petereit. Pas 
suimtuosius buvo rasta ir atim
ta vienas kariškas vokiškas šau
tuvas su 90 šovinių. Du kariš
ki revolveriai “Parabęįum“ su 80 
šovinių, "vietas. fnažas Revolve
ris su šoviniais ir viena ranki
nė vokiška kiaušininė granata. 
Valstybės policija įvykį aiški
na.

Plento sargas užmušė 
žmogų

PARYŽIUS, L 26.
namuose netolr Paryžiaus pa
simirė pagarsėjęs kvepalų fab
rikantas Francois Cody, 60, m. 
Jis buvo korsikietis ir jo pra
turtėjimas buvo nepaprastfti 
greitas. Vienu laiku jo turtas 
siekė $34,000,000, bet didesnę 
pusę turto pasiėmė jo buvusi 
žmona. Paskui jis daug pi
nigų išleido politinėms ambi-įjįr 
cijoms ir leidimui laikraščių. 
Jis buvo išrinktas senatan iš 
Korsikos^ bdt neteko senate ■ 
būti, nes liko- įrodyta, kad jis 
pirko korsikiečių balsus. Pas
taruoju laiku jis rėmė Frąn- 
cijos monarchistus.

;.)NEW YORK, 1. 26. - 
ėjus j 
veržė j A 
žymiai m

ns, kad Italija
Šerai

■

f*';

■

UTENA.—Birželio iš 16 į 17 
naktį Grybelių vienkiemio ūki
ninko Petronio tarnas Rukšle
lė—neva šeimininko liepiamas 
prie plento prisirišo arklius ga
nyti, kurie, matyti, sieke plen
to zoną.

Tuo metu plento Jasonių ka- 
šarkos sargas Bernotas kartu 
su kitais “švęsdamas” Grybelių 
plytinės tradicinę “plytų pe
čiaus šventę“, išsigėręs suži
nojo, kad ten ganoma, su pil. 
Jankausku nuėjo ir Bernotas 
smarkaudamas smogęs Rukšle
lei iš žemės ištrauktu vagiu, 
prie kurio retežių buvę pririš
ti arkliai, pataikydamas kakton 
ir sužalodamas. Gydytojui su
teikus pagelbą ir konstatavus 
langvą ku4no sužalojimą. Darbš
tus tarnas visą savaitę dirbęs,\ 
tik vėliau silpnai kalbantį at
vežę ligoninėn, kur VI. 22 d. 
rytą mirąš nuo kraujo užkrėti
mo. Bernotas pasislėpęs.
įi;,\ ........ q

Dabar geriausias 
laikas važiuoti

LietuO
Važiuokiteį su Naujienų 

irsijomis, su visais Lietu- 
Tarpe savųjų jausitės 

feamie. Gausite patogius 
Abarius. Reikalingi doku- 

bus sutvarkyti tinka- 
d, per patyrusį laivakorčių 
griaus vedėją.

$

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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THE CHAMBER OF 
COMMERCE.

iš rarsBURGH’o 
PADANGES

liberalini g pažiūrų 
profesorius

Pasimirė Ona Gutauskienė

Lietuvių Mokslo Draugystė 
rengia vidurvasario piknikų 
rugpiučio 5 d* Lietuvių Ūky* 
je. Įžanga paprasta. TrokSs 
veltui veš ir parveš. Išvažiuos 
nuo LMD. 12 ir 2 vai. po pie-' 
tų. — Reporteriai

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANT 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, TU.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Liepos 5 d. policija padarė 
generalę medžioklę ant taip 
vadinamų spykižių, kurios vis 
dar po senovei kupčiauja “mė 
nesėlio spinduliais” ir ant taip 
vadinamų kliubų, kurie daž
nai yra vieno žmogaus kont
roliuojami. Tarpe kit’ų, papuo 
lė ir komunistų kliubas į tfū-

Remarks have been heard 
lately that
Chamber Of Commerce is be- 
coming somewhat lethargiė 
again. Whėth'6f this is abso- 
lutėly true dr not wc caiinot 
say alihough frOm all appear- 
ancės the organizatioh doėš 
tidf šėėni td bė fUnctionirig aš 
a body of this type shotild.

About x four years agd a 
gfottp df btisiness men inter- 
ested in the commdn benefits 
tjiey could rėcėive from a 
United group 6f similariy

Lietuvių pažangusis jauni 
mas veikia

Tragedija lietuvių šei
mynoje

Praeitų sąvaitę Ona Maura- 
giutė — Morris pasikėsino at
imti sau gyvybę ir revolverio 
šuviu persišovė krutinę.

Nugabenus ligoninėn pasiro
dė, jog jos žaizda krutinėję nors 
ir pavojinga, tačiau nemirtina, 
— tikimasi, jog ji pasveiks.

|?er ilgą laiką p. M. slėpė 
saužudystės priežastį tačiau pa
skutiniuoju laiku, policijai klau
sinėjant, pareiškė, jog norėju
si nusižudyti vien dėl to, jog 
buvusi sunkioje ekonominėje 
būklėje ir, negalėdama darbo 
gauti, priėjusi prie šio tragin- 
go veiksmo. Vienok policijai 
abejoja apie jos pareiškimo tei
singumą.

Komunistų Kliubas papuolė į 
trubelį.

Liepos 23 dieną, 8 vai. vaka
ro, liet. paž. jaunimo dr-ja, 
“Naujoji Aušra”, p-lės N. Kat- 
kutės namuose turėjo susirin
kimą, kuriame dalyvavo visi 
nariai. Pirmininkas ir kiti val
dybos nariai išdavė plačią apy
skaitą iš žiemos sezono veiki
mo. IP-Iė J. Plūkiate pranešė, 
jog iš rengtojo bankieto lakū
no F. Vaitkaus pagerbimui 
gauta gryno pelno devyni do
leriai, kuriuos šią savaitę pa
siųs Chicagon. Reikia pasakyti, 
jog šį parengimą, rengė patys 
jaunuoliai be vyresniųjų pagal
bos, ir tame parengime išimti
nai jaunuoliai dalyvavo.

Yra daromi žygiai dar šią va
sarą sušaukti visų jaunimo or
ganizacijų bendrą susirinkimą, 
kuriame butų galima pasitarti 
dėl bendro tolimesnio darbo.

Nutarta padaryti bendrą jau
nimo ekskursiją j Pasaulinę Pa
rodą ir prie progos susipažinti 
su “Naujienų” štabu ir jų įstai
ga, kuri nuoširdžiai remia pa
žangųjį jaunimą ir jų raštus 
savo laikraščio skiltyse talpi
na.

Ateinančio mėnesio 19 dieną 
įvyksta laivu “Washington” pa
sivažinėjimas upe Allegheny. 
šiame pasivažinėjime galės da
lyvauti Visi lietuviai prieinama 
kaina
tai sužinoti, kreipkitės į J. Plu- 
kiutę.

Kadangi vasaros laiku dau
gelis “N. A.” narių išsivažinė
ja atostogom, tai nutarta jokių 
susirinkimų nelaikyti iki ru
dens, t 
šio.

, Redaktorius: P. DARGIS,
43 Strauss Street, N. S. Pittšbttfgh, Pa. Tčl. Cėdar 9888

reakcionieriškus 
r prieš turtuo- 

kurie nau 
rųšies mė* 
darbininkų

Kun. Žukauskas nueina į sa
vo miegamąjį kambarį ir te
nai ne tik durys išmuštos, bėf 
ir kunigo privatiški daiktai, 
kurie nieko bendro neturėjo 
su užtraukta buvusio klebond 
Viparto paskola, (dabužtah 
batai, laikrodėlis ir pinigai) 
irgi dingę. Pašaukta policiją. 
Bet policija viską apžiūri, ale 
nieko nedaro. 5 Kun. Žukaus
kas prašo šerifo ir Jono Kaz
lausko, kad grąžintų jam jo 
privatiŠkus daiktus ir $15 do
lerių, kurie buk ėšą paimtti iš 
jo kambario. Kazlauskas ir 
šerifas sako, kad jie nieko 
nežiną apie privatiŠkus daik,- 
tus ir apie pinigus. Tačiau 
kurt. Bukauskas tuo nepasi
tenkina ir 
Kazlauską 
už įsilaužimą į stubą ir už pa
sisavinimą jo privatiško turto 
Stirnoje $277. 
Mėškunas t 
po keletą tūkstančių dolerių.

Liepos 18 d. pas aldermaną 
William J. Connor įvyko teis
mas. Prisirinko daugybė žmo
nių. Netik aldermono ofisas 
Buvo pilnas prisigrūdęs, bet ir 
ant gatvės stovėjo minia, kuri 
daugumoje susidėjo iš tautiš
kų pafapijonų ir kun. Kazėno 
šalininkų.

Aldermonąs išklausinėjo 
kun. Žukauską ir jo liudinin
kus, šerifo deputy, kuris vyk- 
dino tą “sale”, J. Kazlauską, 
Jurgį Meškuną ir da kelis ki
ltis. Paskui bylos nagrinėjimą 
atidavė teismui. Koks bus tei
smo sprendimas, tai sunkti 
pasakyti. Bet kas bus, kas nė- 
bUš, o advokatai tai pasipel
nys ir pasidarys daugiau iŠlaU 
dų, negu tie klebonijos rakan
dai verti. i.

Well, jei šerifo “salė” ndbut 
vykdoma pėthyčidj ir dar 13JU 
dieną, tai gal nebūtų “ateiti*

Liepos 20- d. pasimirė Ona 
GutaUskienė, Vinco Gutausko 
žmona (2123 Eorbes st.) 'Ve
lionė paėjo iš Lietuvos, Ru
daminos valsčiaus, Laucių k. 
Amerikon atvyko 1906 metais 
į kietųjų anglių apylinkę. Po 
tėvais vadinosi Ona Akšo- 
miUtė. Vėliau atvykusi į Pitts- 
burghą, ji apsivedė su Vincu 
Gutausku.

Paliko dukterį Bertą, 20 mėT 
tų amžiaus ir sūnų Albertą 16 
metų. Vincas -Gutauskas kelis 
kartus buvo išrinktas LMD. 
prezidentu. Jis nemažai daly
vauja lietuviškame veikime.

Velionė Ona Gutauskienie 
buvo palaidota Šv. Kazimie
ro kapinėse SU bažnytinėmis 
apeigomis. Didelis būrys GU- 
tailškų draugų ir pažįstamų 
ddlyvavo/ laidotuvėse, teikda
mi paskutinį patarnavimą ve
lionei. Laidotuvėse patarna
vo lįėtuvis graborius Adomas 
Marčiulaitis.

Paneles Giliutes vestuves
Liepos 25 d. šv. Jurgio Tau

tinės parapijos bažnyčioje įvy
ksta panelės Giliutes ir Latike- 
vičiaus vestuvės. Kunigas X. 
Žukauskas suriš juos amžinu 
ryšiu. Jaunasis Laukevičius yra 
sūnūs plačiai žinomo Povilo 
Laukevičiaus, gyvenančio 4414 
Plummer street.

Prieš keletą metų p. Lauke- 
vičių vyresnis sūnūs vedė jau
nosios sesutę Marytę; na, o da
bar ir vėl Giliai su Laukevi- 
čiais jungiasi, taip kad gimi
nystės mazgas dar labiau su
tvirtės.

P-lės Giliutes, taip kaip ir 
Laukevičiukai dalyvaudavo lie
tuviškam veikime, ypatingai 
daug dirbdavo buvusioje -Liet. 
Meno Dr-joje, kur p*lės Giliu- 
tės pasižymėdavo kaipo gabios

Vitą šią Savaitę nu<> Mainė 
iki Californijos grosernin- 
kai pardavinės Blue Ribbon 
Malt (salyklu) specialėmis 
kainomis. Pasinaudokite šia 
projya ir apsirūpinkite «ry- 
na miežiu sAiykla. Atdmfh- 
kfte, BIU6 Rlbbdrt ym vi
suomet trijų svarų—tai yra 
20% daugiau negu 2% sva
rų skardinėje,—ir apart to, 
Blue Ribbon yra maištin
gesnis — tvirtesnis ir sun
kėtais negu kiti ir absoliu
čiai grynas.

Lie^s 13 d., pėfnyčioj, Lie
tuvių TautiŠkpą Šv. Jurgio 
bažnyčios klėboriijoj, >105 So< 
19th St., buvo įvykintas taip 
vadinamas šerifo “salė*’ kle** 
bdiiijbs rakandui aiit kutii| 
buvęs kiebohas kun. Vipaftas 
buvo tižtf'aiikęs paskolų, iŠduo 
damdš veksėiiušž Šerifas 
pardavimą turėjo įvykinti diė 
hą ankščiau, liepos 12. Tą 
ną ktm. Žukauskas laukęs še
rifo ir buvęs prisirengęs prie 
to ' taip vadinamo “sale” (iš
pardavimo).

Kai Šerifas nepasirodė, tai 
tai ant rytbjaus kurt. Žukaus
kas užrakino klebonijos du* 
ris ir išvažiavo į mieštą su 
kokiais tai reikalais. Pagrįžta 
kun. Žukauskas • iš miesto už 
kokios poros valandų (apie 
11 Vai. prieš piet) ir randa 
didžiausią minią žmonių aps
tojusių kleboniją, 
durys atidarytos, 
langas išmuštas, 
kambario dUf^ J 
jau visi rakandą! 
Jonas Kazlatiškaš 
PittsbUrghd ųęlgtlftpjdmO tur
to biznierius, ir Jurgis Meš- 
kunąs; kartu su šerifu ir da 
su keliais kitąįs vyrais vežasi 
paskutinį “lodą” klebonijos 
rakandų. Kurt. Žukauskas nė 
tik randa Vistis rakandus iš
vežtus, bet negailestingai viš* 
kas suversta.. 1

IšdfrbiirtniX _
alaPs Galima pirkti keltais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainuris 
ir 4 galionų, irišžomis bačku
tėmis.
fRANK

gali parodyti, au tikrumu, kokia 
ju«n Mgm prtefewb«.
egzaminacija dykai
Oaanie prieAingi aurfitom r a tom, ku* 
ima fc&ikurie nrdytojai fr stačia- 

i. Varicur Institute, kaip turtingi, 
enS. *aH jrtlnai pMinaU-

Tai jau ir prabėgo kelios 
savaitės po Detroito SLA. 
seimo^ Dafiar tenka laikraš
čiuose skaityti visokiausių 
komentarų apie buvusio sel
ino darbus. Vieni giria, kiti 
peikia. Tačiau visgi prisilai
koma Šibkių tokių ribų tiek 
gyrime, tiek peikime. Bet skai 
tam sattdariečių organo “San
daros” No. 27 ir 28 taip vadi
namus MeditorialUš’* apie Det
roito Seimo darbus, tuoj prisi- 
mena ’ “graudus verksmai” ir 
“pribukite į padėjimą...” Su
sivienijimas, pašak “Sanda
ros”, yra “žuvęs”...

O Jei jųš nevlėriileji Tamo
šiui da nehOtėtiifri^t manim 
vieryti, tai Štai aš jtims pas
kaitysiu iš “Sandaros“ ką po
nas redaktorius Mikas Vaidy- 
la rašo: “Bet Detroito ‘pažari- 
gleji' turėjo sudarę ne tik 
Žvalgybą, bet tikrą “črezvy- 
čafką'. Kur liėpašistik, ten ra
si vieną žiopšAfttį Afiipą, kuris 
klausos ką priešinga 
kalba.“

žinoina, “Šnipai” ir “črež- 
vyčaika” baisus dalykus. Bet 
to niekas kitas, tur būt, Det
roite rtematė, kaip tik p. Val
dytos serganti vaidertlUVė. 
Tbliau p. Vaidyla štai kaip 
sielojasi: “Socialistų-komunis 
tų ir kitų revoliucijinių gai
valų blokas, kuris dabar turi 
SLA. savo kontrolėj, lietuvy* 
bei yra taip tolimas, kaip mė
nuliui. Jie pasiskubino pakei
sti patį čaftėtį it išmesti iš jo 
visus tautinės dvasios pedsa* 
kus7r

Matote, ne tik jau “pražu
vo” Susivienijimas, bet yra 
užduotas baisus “širiUgis” ir 
lietuvybei. O jei jums, sari- 
dariečiai, da to nebūt gana, 
kas yra parašyta pono Valdy
tos, tai nuvažiuokite į Netv 
torką, kur SLA. Centras ran
dasi* Vaidyla sako: “Netižilgo 
iš SLA. centro pastėbėšim net 
kėletą raudonų šviesų, kurios 
ro^ys keltą vedantį į Maskvą.”

Ponas Vaidyla tuose saVo 
verksmuose ptiruktioja didelę 
daugybę ir kitų nebūtų daly
kų, įkurie lemia “pražūtį” 
SLA*

Kad Vaidyla yra nepaten
kintas Detroito Seimo dar
bais 
rybos rinkimų 
tai suprantamas 
aš, kaipo buvęs 
draugas, pilnai 
Širdies skausmą. Tik man ne
patinka, kad tas mario buvęs 
draugas, kaip kad amerikonai 
sako, suka apie krumus ir 
nepašako kahiė dalykas.

Geriau butų, kad pasisakytų 
atvirai, jog jis mehedžiariavo 
fSm tikrai kandidatų grupei į 
Pildomąją Tarybą ir pralošė 
“gėmį”. O prdlošus “gėmį“, 
supramama, negalimu gerai 
jaustis. Tačiau yra labai blo
ga, kad nesijaučiant gerai 
imama plunksna ir rašoma 
apie tokius svarbius dalykus, 
kaip SLA. seimas.

—S. BakanaS.

ypač Pildomosios Ta- 
pasekmėmis 
dalykas, h 
p. Vaidylos 

atjaučiu j c

mirided individuals orgariized 
what We now know as the 
Pittšburgli Lithuanian Cham- 
ber of Commerče. For about a 
yeur the chamber 
smoothly enough 
novėlty. wote off 
became fewer, the 
at its meetiftgs dropped and 
things did not appear so 
bright. Then one of the mem- 
bers, Sėeing the need for some 
(ype of work within the or- 
ganization to give the mem- 
bers some new line of en- 
deavor suggested that ihė 
chamber (akės steps in organ- 
izing the youth of Pittšburgli. 
The prbposal met with the in- 
štant approval of the iriėm- 
bers and a banųuet Was ar- 
rangėd to whičh were invi- 
ted as many of the yoUhg 
peoplef as possible* The en- 
thusiasm Xvith which the 
young people greeted the ef- 
forts of the Chamber of Com- 
mercez > was astounding , witll 
the net result that soon after 
and as a direct result of thė 
Chapiberiš iVork the Lithua- 
rtian Intetcollegiate Club was 
organized. Interest in the 
Chamber of Commerče was 
rehėived ivhen the membėrš 
saw the fruitful results of 
their efforts, and soon other 
ideUs, with broader aspects 
than had hithetto been the 
subjeets of discussion at the 
meėtiiigs, were intrdduced. 
Thė Chamber was then ftihc* 
tioriihg more or lešs accOrdihg 
to the št-andards of other 
chambėrs of commerce. It 
was beginning to see that an 
,organization such as itself 
eould only exist whėn their 
iintėrests were ėxtendcd be- 
yortd the immediate confines 
of its owh membership.

The Lithuaniahs fitšt heard 
of the possibility of having a 
Memorial Room i n the Cath- 
edrdl of Lėarning at a meet- 
irig of this Chamber of Com- 
mefee tvhen one of its mehi- 
bėrs inttoduced the idea for 
eonsideration. The idea met 
with enthusiastic sdpport and 
soon contact was made with 
the Univėrsity and dfter tho- 
rough explanation was madė, 
the Chamber voted that thė 
Lithuanian should fUrnish a 
Memorial ’Room and that 
work was to begin as soon 
as pošsiblc. The local Me
morial Room committee \Vas 
formdd and their work has 
gone along smoothly evėr 
since. The Chamber has givcn 
their unštinted support to this 
projėct and it is a work iii 
tvliich all mcmbcYs of the 
Chamber of Commerce may 
be jUštly prdtid.

The organižation has been 
idėntified vrith seVeral other 
undertakings cach of whfcli 
has also bėen commendable. 
At present and for the pašt 
several nionths the Chamber 
of Commerce sėems to have 
draVm back iiito its shėll and 
rėfusėd to čome out., lt sėėmš

paliuosavi- 
inas iššaukė protesto balsus 
prieš Pgh’o Universiteto va* 
dovyfrę ne tik darbo žmonių 
masėse, bet ir Pa. valstybės 
gubetnaturoje. Pa. gubernato
rius Pinchot pareiškė, jog dėl 
Dr. Tutnerio paliuosavimo jis 
darysiąs investigaciją it, jeigu 
pasirodytų, jog Pgh’o Univer
sitetas paliuoSUUja savus pro
fesorius vien dėlto, jog jie yra 
liberalinių pažiūrų it už jų ko 
vas darbo žmonių sąlygų pa
gerinimui, jis (gubernatorius) 
darys žygių, jog Pa. valstybės 
teikiama Universitetui pašal
pa butų atimta.

Labai gerai gubernatorids 
Pinchot padarytų, nes kokia 
prasmė remti tokį universite
tą, kuris tarnauja didžiųjų in
dustrijų magnatų interesams, 

šiame Universitete yra stei
giamas liėttivių kambarys, ku
rio įsteigimu rūpinasi vietinis 
liet, komitetas; prisibijoma, 
kad šie įvykiai gali pakenkti 
pačio kambario reikalams, 
nes laisvesnicji žmonės nepa
norės savų centų dėti į tokį 
nniversitdtą, kur laisva mintis 
nepageidaujama, nors lietu
vių kambario steigėjai ir nie
ko neturi sh minėtais įvykiais 
ir turi gerus norus.

Rašydamas šį strapsnį, ne
turiu noro jiiekam pakenkti, 
tačiau paduodu įvykius taip, 
kaip jiė tikrenybėje yfa.

— Laikė. Skaitytojas.

LIEPOS 22-28
YRA 

NATIONALE 
BLUE RIBBON 

MALT 
SAVAITE

We invite comments, criti- 
čisms or items of interest 
particularly frįm the young 
jieqple in ahd about Pitts- 
bufrgh. .? . ’

^—fcdivarcl'&alt rudaitis 
205 Seneca Street.

Queensville Spėriai 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fdx Head Wattkesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsiu bė- 
<ra po 30060 gaHoiūi i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino Ir 
anrmonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja- 

HEAD BRAVORO

IĮ imi* ~IH l lĮIlĖlta Į
I iiitefeĮ*ii'""“lįĮįtaKM

Niekas negali sakyti, kad 
komunistų kliubas, kurio pa* 
talpa yra prie Medley st. ir 
kur randasi centras ne tik A; 
P. L. A., bet ir viso Pitts- 
burgho lietuvių komunistinio 
veikimo, yfa vieho žmogaus 
kliubas. Komunistų kliubas 
yra daugelio žmonių kliubas 
ir tenai esti pakabintas ne 
vienas čarteris, ale keletas. 
Nors, tiesa, tie patys žmonės 
priklauso visoms komunistiŠ- , 
komis organizacijoms.

Bet ką tu žmogus padarysi, 
jei ta nelaboji policija nepai
so jokių’ čarterių. Ji pasiėmė [ 
kliubo prižiūrėtoją A. Garizą 
ir išsivežė, o komunistų kliu- 
bą kaltina tuo, kad nelegaliai 
pardavinėja gerąjį alų, reiš
kia, neturi leidimo/Nors lei
dimas dėl alahs pardavinėji
mo kliubams, kurie turi čarte 
rius, yra nebrangus, bet musų 
komunistai,' būdami ekonomi
ški žmonės, nepasirūpino jo i 
gauti ir manė, jogei taip ap
sieis.

Už kliubo prižiūrėtoją A. 
Garizą reikėjo li'žštatyti kau
ciją ir byla bus nagrinėjama 
teisme.
Ne Oien komunistų kliubas 
papuolė į trubelį, bet ir dau

giau lietuvių biznierių.
Ne vien kdmunistų kliubas 

nukentėjo — nukentėjo ir dau-; 
giau lietuvių šioje apylinkėje, 
pas kuriuos bUVO atsilankiusi 
policija ir rado keletą bottku- 
čių naminio alaus afba kokį 
lašiuką namifiėlės.

Nors musų tautiečiai pa
puolė į trubelį, ale apsiėjo be 
korto. Neturėdami pinigų už
simokėti pabaudą, kurią pa
skyrė policijos teismas, jie nu 
sitarė, kad geriau eiti atsėdėti 
po keletą ar kelioliką dienų 
kalabuzėje.

Tą pačią dieną policija bu* 
vo padarius nelauktų “vizitų” 
ir kelioms lietuvių įstaigoms, 
bet nieko nepešė.

—au?.',?.
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MtriitiMfatartus •. StAStS BALANAS, ;
2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710

Mas 

ria< 
lietai 
taip fr' bti  _ . ..  
dotl musų paee&mihru gydymu.
Ar Jta sartato RREUWaT!»MU. INKS
TU. KEPENŲ* KRAUJO, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS. VAR1C0CB GISLOM. 
PILĖS, PROSTATIC — arba bite ka
ria 6ių ūmių arba kroniiku lfg-ų. vtau 
arba moterų! Tai ateikite į Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių* 

REIKALAUKITE DtKAl KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
84 W. RanMiih St 

4tos Ribos—Garrick ThtaUe Bldjt.
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posšible that the rumblings 
heard from some of the mem- 
bers may be dUe 
this withdrawftl of 
activities outiide 
organization. We 
voty sorry to hear 
Chamber of Commerce has 
intended giving up their nob- 
ler work and if sueh is not 
the case then it is here sug
gested that the officers take 
time out to discover 
some of their members 
disgruiitled and take steps to 
coTrečt tlie conditions caus- 
ing the rumblings. Do not lot 
thė Pittšburgh Lithuanian 
Chamber of Commerce sepa- 
rate itself entirely from the 
life of Lithuaftians outside 
their own group.

Ne paslaptis, jog Ipittsburgho 
Universitetą valdo ir direguoja 
asmenys,, kuriems pažangioji, 
liberališka mintis nepageidauja
ma, o tos minties skelbėjai yra 
šluojamL lauk iŠ paties Univer
siteto. Paskutiniuoju laiku iŠ 
minėto Universiteto tapo paša
lintas profesorius Dr* Ralph E. 
Turner, istorijos lektorius.

Kadangi proL Turner buvo 
populerus ne tik studentų tar
pe-, bet ir civilinių laisvių dr- 
jose ir darbininkų unijose, tai 
jo pašalinimas sukėlė milžiniš
kų protestų bangą.

Šiomis dienomis “American 
Civil Liberties Union” ir “Co- 
Operative Political Conference 
of Allegheny Counfy” kurion 
įeina nariai “Railroad Bro- 
therhoods”, unijos priklausan
čios Amerikos Darbo Federa
cijai ir “Pennsylvania Secur- 
ity League” išleido dėl Dr. 
Turnerio paliuosavimo iš Pit
tšburgh Univ. seaknčio turį 
nio pareiškimą:

“Dr. Turner, P. Universite
to verčiamas pasitraukė, kai
po pirmininkas iš Pa. valsty
bės Sčcurify League, tačiau 
apsiėmė eiti pirmįmųko pa
reigas toj pačioj organizaci- 
joje • apskrities ribose, pasilik
damas ir Co-Operative Polit. 
Conference.

“Musų įsitikinimu Dr. Tur- 
nėr buvo paliuosuotas nuo sa
vo pareigų Pittsburgho Uni
versitete Vien dėl to, kad jis 
aktyviai dirbo Security Lea-‘ 
gue, kuri kovoja prieš darbi* 
ninku išnaudojimą sweat-ša* 

, pose ,prieš 
politikierius 
liūs industrialistus 
doja biauriausios 
todus kovoje su 
unijomis.”

Prof. Turnerio

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

j. M *,i • ' ' * i
... .. .

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip Hr4t jus. sergate, 
nei kas suklido jūsų liroje. Jetrn jus 
rimtai norite būt Įlydyti, Jįs pasitei
raukite. Varicur rydynio 
steiR-fi tnfcetAnčtaipe ®n<n_  __
komis ligomis sergančius j sveikatą.
; SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ 

Tiktai nuodu trims fizHkas iftegrzamfni 
mas 
yra



Penktadienis, Liepos 27, ’34
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

SLA. 200 kuopos susirinki
mas įvyks rugpiučio 5 d. ru
sų svetainėje.—Visi nariai at
vykite Seimo Rengimo Komi

sijos raporto išklausyti.

tie nariai neprivalo sauva 
liauti ir dalintis pelnu. , 

—Vincas Karpšlys, 
kuopos sekr.

Detroit, Mich
J ’ ; ’ Šis' tas

Sekamas kuopos susirinki
mas bus itin svarbus. Todėl 
visi nariai privalėtų jame da
lyvauti. Nariams ypač svarbu 
bus išgirsti iš Seimo Rengi
mo Komisijos pilną atskaitą 
ir raportą* Iš vieno tos komi
sijos nario teko patirti, kad 
prieš kiek laiko komisija tu
rėjusi susirinkimą, kur paaiš
kėjo, jog iš parengimų pelno 
likę $300 su viršum. Esą, ko
misijos nariai nutarę tą pelną 
pasilaikyti sau už * sugaištą 
laiką.

Kai patyriau apie tai, tad aš 
kreipiausi į komisijos pirmi
ninką klausdamas, ar tai tie
sa. Pirmininkas atsakė, kad, 
girdi, mes tik juokais reika
lavome padalinti likusį pelną 
ir pradėjome bilas rašyti. Esą, 
norime pažiūrėti, ką nariai 
pasakys. '

Kadangi pirmininkas buvo 
linksmai nusiteikęs ir juoka
vo, tai buvo sunku suprasti, 
ką jis iš tiesų nori pasakyti. 
Bet štai kelioms dienoms pra
ėjus tas pats pirmininkas pa
darė pareiškimą, jog komisija 
užsakiusi vėliavą, kuri kai- 

. nuosianti apie $140. • Tai jau 
daugiau nei juokas.

Komisija savo laiku kreipė
si į Pildomąją Tarybą klaus
dama, ar ji turi vėliavą. Gavo 
atsakymą, kad vėliavą turi ir 
ji bus į seimą atvežta. Komi
sijai ta vėliava nepatiko, nes 
ji buvo nublukusi ir papuošta 
kryžiais. Vadinasi, ta vėliava 
buvo pasilikusi nuo tų laikų, 
kai katalikai valde Susivieni
jimą. Tąsyk komisija paskoli
no porą tinkamų vėliavų iš 
vieno kliubo ir sumokėjo jam 
$10 nuomos. Tom vėliavom 
buvo papuošta svetainė.

-Seimui besigaigiant kažkas 
amerikonišką vėliavą nukniau 
kė. Todėl komisija užsakė 
naują vėliavą. Viskas, žinoma, 
tvarkoje. Tačiau aš negaliu 
vieno dalyko suprasti: kiek 
man žinoma, kliubui pavog
toji vėliavo kainavo apie $50, 
o tuo tarpu musų komisija 
rengiasi išleisti beveik tris 
kartus tiek pinigų naujos vė
liavos nupirkimui. -

Ką tai reiškia? Nejaugi ir 
tai yra savo rųšeis juokas?

Jeigu taip, tai komisijos 
nariams pravartu butų “su
rimtėti” ir atsižadėti nuo to
kių juokų. Per daug toli eina
ma su tokiais šposais.

Prileiskime, kad komisijai 
tie parengimai nebūtų pasise
kę ir, vietoje pelno, butų pa
sidarę nuostolių. Kas tame at
vejyje butų nuostolius paden
gęs? Aišku, kad komisijos na
riai iš savo kišenės nuostolius 
nebūtų padengę. Tatai butų 
reikėję padaryti kuopoms.

Išeina, kad rizikavo ne ko
misijos nariai, bet kuopos. O 
prie tokių aplinkybių ir pel
nas turėtų tekti kuopoms, ku
rios prie rengimų prisidėjo.

Tiesiog keista, iš kur pas 
komisijos narius atsirado drą
sos reikalauti, -kad pelnas 
tarp jų butų padalintas.' Mes 
rinkome į komisiją tokius na
rius, kurie turi liuoso laiko ir 
turi noro pasidarbuoti Susi
vienijimo gerovei, o ne savo 
naudai. Aiškus daiktas, kad 
kai kuriems komisijos na
riams turi būti atlyginta už 
sugaištą laiką bei pakeltas iš
laidas. Atlyginimas turėtų 
būti tinkamai nustatytas, ka
dangi vieni dirbo daugiau, o 
kiti mažiau. Tas pat atsitiko 
ir su išlaidomis: vieni jų tu
rėjo daugiau, o kiti mažiau. 
Tačiau komisijos nariams tu
rėtų atlyginti kuopos. O todėl

gyvenimo rimtimi

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje seimo senai nebėra, bet 
atsimenu 
dvelkiančią valandėlę.

Apšvietos Komisijos, > žila, 
Baltrušaitienė, (ji taip prime
na rašytoją Pleirytę-Puidienę”, 
“Vaidilutę”—kaip ji pasirašę, 
Kaune),. taip rimtai, (kaip yra 
rimtas pats laikas ir gyveni
mas), sako:

“Tokie suvažiavimai — gerai! 
Be savo organizacinės reikš
mės, jie turi ir gyvenimišką 
gražią reikšmę. Vienam seime 
matai jaunus —vyrus ir mer
ginas, kitame—žiūrėk
turi kas nors iš jų savo šei
mynas, gyvenimo draugus... Se
nieji per tuos du metus labiau 
pražyla, kai kas dingsta iš gy
vųjų tarpo... Tie suvažiavimai 
yra kaip ir musų gyvenimo pa
tikrintojai, paradai...”

Taip maždaug kalba maloni, 
gyvenimo dienų rmatyta, gyva 
ir gana jaunai sumeti ir vikri 
komisijos narė, o rankoje vis 
tas vėduoklis (nuo kaitros), 
kaip koks kinų mandarinas į 
tave kalbėtų... O tie gyvenusio 
žmogaus žodžiai, kaip kokio 
Konfucijaus, .aforizmais tekal
bančio...

Malonus atsiminti šis asmuo! 
(Tai, juk, matai tipišką Ame
rikos lietuvių visuomenės gy
venimo “stulpą”, kurie palaiko, 
per visas sroves, tą, ką vadi
name “Amerikos lietuviai”) / ’

Palmer {Park’e einu vis pro 
šalį apžiūrėto Amerikos “senų 
dienų” namo—ir maloniai dvel
kia iš praeities rimtis, tylą, 
patriarchališkumas... Girdi elek
tros vežimus gatvėje, bet pro 
medžius jų nematai, ir— taip 
gera butų, grįžus iš moderniš
ko miesto, čia gyventi, paskai
tyti, rašyti, tuose paprastuose 
kambariuose, rytą nusiprausti 
iš sunkaus, dubenio (“bliudo”) 
ir iššėjus pro duris rasti besė
dintį tikrą, ne iš laikraščių, fil
mų arba istorijos, indėną, su 
kuriuo išrukyt “taikos pypkę”... 
Bet grįždamas su tokiomis 
svajonėmis žiūrėk, kad nesuva
žinėtų automobilių srovė (ne
be paskiri jie), kuriems
leista lėkti keturiasdešimts pen
kias “mailes” per valandą...

Kaip toli “Amerika” nuo 
“Amerikos”! čia keturiasdešimt 
penkios “mailes” per valandą, o 
Už kelių dešimčių žingsnių — 
buvusios Amerikos gūžta, nutei
kianti svajoti apie tikrą, “ne
kultivuotą” musų dienose, in
dėną...—Arėjas Vitkauskas.

P-nas Valskis yra 
veikėjas ir priklauso 
Star kliubui bei 
Lietuvių Draugijai.

Linkėtina ponams Vaiskiam 
toliau laimingo gyvenimo.Pasaulio Kermošius ir

Laiškai PašteKW\WWItlU

■V.

RUPTURA

Tarptautine Paroda

10®

darbštus 
Morning 
Chicagos

YRA 
PAVOJINGA

tų metų ir turėti kitą tokį iš
važiavimą. “N.” RaSėjas.

Garsinkite “N-nose”

World’s Fair

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
, t .t«* i.n
... r f >• i A * . S* • ’

aęyiCAGc

jaU

jokių svečiai®

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE

KAVA

2 v0-2-* 35c■" kenaiPYČES

nei tru- 
pastaty-

lietu- 
lietu-

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver* 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

920 Movcavus Tomy

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .

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

Rusiška ir
Moterims seredomis iki 7. v, V.

A CENTURY 
OF DBOStTC//

Kiaušiniai
“Midwest” Rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose

No.'F’KOKYBES Al A
švieži T7 '9 I P 

Tiesiog iš Farmos ■ !■

Tuz. 25c

''MidmesV9 j|
Puikiausi Golden Santos I
3 sv. maiŠ. 550 S v. Maiš. I V

MILKAS Evaporuotas “Midivest” aukšt. ken. 170 
“DRIFTWOOD” TOMATĖSa No. 2' ken. 100
“RED GLO” TOMATĖS    No. 1 kenai 2 už 130 
“Arterial” SALDUS ŽIRNIAI No. 2 kenai 2 už 250 
“Midwest” PORK and BEANS ................   kenas 50
BANANAI ..........         3 svarai 190

tas nėra vertas vadintis 
viu ir turi išsibraukti iš 
vių tarpo. r

Gėri lietuviai nepaisys
nematuotų pliauškalų. Visi da
lyvaus tą dieną ir gražiai pa 
sirodys. > < o;-

' ’ _ . Aš lietuvis.

Lietuvių Diena
Rugpiučio |

Lithuanian Day—August 5

International Exposition
* ‘' ■’ , . * ; *■ * *

Šimtmetis Progreso
. ” ’ - ■ . ■ • , • '

A Century of Progress

bai gražus straipsnis apie 
lietuvių dieną pasaulinėje pa
rodoje ir ^teinantį karalaitės 
rinkimo balių, kurs įvyks rug
pjūčio 1 dieną Lietuvių Audi
torijoj.

Straipsnyje sakoma, jog lie
tuviai j ieško į savo dienos 
karalaites tokios mergaitės, 
kuri atatiktų lietuvių daino
se apdainuotam tipui: gelton
plaukės baltos mergužėlės, 
darbščios audėjėlės, rūtų vai
nikėliu ir gintarais pasipuo- 
šusios.i .. . . ,

Toks, puikus Lietuvių Die
nos Karalaitės*:/.rinkimo ba
liaus skelbimas anglų laik
raščiuose be abejo patrauks 
visą musų jaunimą į tą nepa
prastą balių; kur visi pirmu 
syk patirs kas bus lietuvių 
dienos karalaitė, ją pamatys, 
pasveikins, linksminsis ir 
šoks. ■ ;

Rugpjūčio 1 d. Lietuvių 
Auditorijoj bus daug gražaus 
svietelio.

Kurie iš šių tikri lie- 
tuviai?-Spręskite

Atsakymas nėra labai sunkus 
— jei perskaitykite

čia

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CICERO. — Vietos parapijos 
klebonas H. J. Vaičiūnas perei
tą sekmadienį bažnyčioje išrė
žė savo parapijonams aštrų pa
mokslą, kad nei vienas iš jų 
nedalyvautų Lietuvių Dienoj, 
pasaulinėj Parodoje, rugpiučio 
5 d. Ten, sako, nebus jokios lie
tuvių Dienos ir lietuviai nepri
valo dalyvauti, Komitetas, esą, 
susideda iš šaikos bolševikų.

Truputį keista, nes visi, ku
rie seka laikraščius, labai gerai 
žino, kad bolševikai tą dieną 
kaip tik boikuotoja, kaip ir po
nas klebonas. Aišku, kad nei 
vieni, nei antri nežino ką kal
ba.

Vaiskiai minėjo 5 
metų ženybinio gy
venimo sukaktuves

N0RTH SIDE. — Liepos 21 
d. Antanas ir Marijona Vais
kiai, 3341 Evergreen avė., pa
minėjo sukaktuves penkių 
metų savo ženybinio gyveni
mo. , '

Susirinko didelis būrys p-ų 
Vaiskių draugų-gių į jųjų 
namus. Kadangi Vaiskiai yra 
ramaus budo ir vaišingi žmo
nės, tai visi susirinkusieji li
ko iki sočiai pavaišinti val
giais ir gėrimais.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos, Mes esame tre
tį generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varieose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti Wells St.

ATIDARYMAS GARDEN GRILL
įvyks July-Liepos 28 d., 1934

Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus. 
Bus skanus užkandžiai, šalti gėrimai, linksminsimės iki antkstyvo 
ryto. — Geriausios rūšies alus Bismark, kurio pardavinėtojas yra 
M. Dzimidas, 4138 Archer Avenue. Kviečia savininkas

J. Brazas
10835 So. Michigan Avė

*>. ■ * • ' ’

Cicero ‘tavernų’ sav, 
pasekmingas išva

žiavimas
CICERO? !^4- Lietuviai '“ta

vernų” savininkai turėjo meti
nį Įšvažiąvim’ą antradienį, lie
pos 24 d., p. Dambrausko uky- . ■ »> ■ ■ ■

Dabar dienos karštos ir la
bai saulėtos. Visur išdžiuvę, 
sausa. Labai sunkų , rasti gerą 
vietą, kur nebūtų dullyų. Dam
brausko ūkyje kaip tik“ yra

daug pavėsio, o dulkių 
pūčio. Tik ten reikėtų 
ti kokią palapinę alui.
Cicero viršilos garbės

Apie patį išvažiavimą neten
ka daug kas šakyti. Rengimo 
komisija stengėsi iš širdies sa
vuosius ir svečius patenkinti ir 
galima pasakyti, kad jai tas 
pilniausiai pavyko. Aš nebūčiau 
priešingas, jeigu tokie piknikai 
butų rengiami kas mėnesį. “Ta
vernų” valdytojai • galėtų tai 
lengvai, padalyti, tik reikėtų 
apsirųbe^įųpti nuo pašaliečių, 
kurie sukelia perdaug nesma
gumų.

Garbės svečiais piknike buvo 
miešto viršilos ’ir keletas čekų 
ir slovakų. Rengimo komisijon 
įėjo, V. Mikutis, J. šemetas, V. 
Gildžius, J. F. Šoris ir Leo. 
(Švėgžda.

Laimingai jiems sulaukti ki

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, LIEPOS 27 ir 28 . d

Anglų spauda žingei- 
dauja kas bus Lietu
vių Dienos karalaitė

Vakar Chicago , American 
patalpino paveikslą keturių 
musų gražuolių, kurios kan
didatuoja į Lietuvių Dienos 
karalaites, būtent Albinos 
Trilikaites, Julės Saduljutės, 
Jankauskaitės ir Adelės Ra
kauskaitės.

Kartu su gražuolių paveiks
lais tame laikraštyj ė tilpo la-

“Grynas lietuvis” “par 
excellenęe”

Jeigu bolševikai taip elgiasi, 
tai nėra nieko, stebėtino,, nejs jje 
lietuvystės nepripažįsta, bet iš 
kunigo Vaičiūno tai -labai ste
biuosi, nes jis visur afišuojasi 
“grynu lietuviu’’, dažnai parei
škia, kad tas, kuris niekina ar
ba kenkia savo tautą ir tautos 
darbus nevertas vadintis lietu
viu, etc.

Visi gerai žino, kad rugpiu
čio 5 d., kaip tik ir bus Tau
tos Diena, kuri bus užrekor- 
duota į Pasaulio Parodos isto
rijos lapus. Tai lietuvių darbas. 
Tadu kas eina prieš tą dieną,

swimming pool. 
m ir turkiška pirtis

‘l VVISSIG,
Specialistas ii, 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ AR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslčs, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir jSgya# 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, .
4200 West 26 St. Kampas. Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

I LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS | 
ilMi? KONTESTAS i

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
I kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
| 2324 So. Lęavitt St., Chicago, 11L y . j
V/ ■ ■ ■' . :

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

| Mano vardas ir pavardė .
| Amžius  ............ ........i......

Užsiėmimas ............. .
|
■ Kur mokinausi ............j.........

| Ądresas  .........  ..........

■Į>>

r

“Midwest” 
Puikios Califomijos

SLYVOS “Midwest” No. 2% kenai ......................... 160
“Midwest” PEANUT BUTTER .......... sv. džiaras 150
“Harding’s” CORNED BEEF HASH..........  kenas 150
“Midwest” KIAULIŲ KOJOS ......  14 unc. džiaF^T170
“Holsom” PALTIS LAŠINIŲ ...................  svaras 210
“Drexel Farms” BAKED MEAT LOAF svaras 190 
“Midwest” Piccalilli ar Sweet Relish 16 unc. džiar. 15< 
MINKŠTA SALAMI DEŠRA..... ..................... ...
COCOMALT Maistingas gėrimas...... sv. kenas 21«
“Bosco” Maist. gėrimas—free game 20 unc. džiar. 390 
“Beech-Nut” VIRTI ŠPAGETAI~............ 2~ kenai '19*
“POST TOASTIES” .................................... pakelis 7^
“GRAPE-NUTS” FLAKES ..................... g> pak. Į7^
“JELL-O" Visų skonių ........     jį pak. 11^

A QTT KĖKSŲ MILTAI 2% svarų 97A 
OVFl? A /AOIAjav. Prisiųsk 10c ir pakelio viršų pak. » ■ V

pas išdirbėjus ir gauk setą Chromium druskos ir piprų “šakerią” 
LEMON TEA^WAFER COOKIES .................  sv. 17<
“COMET11'RYŽIAI ........... ........................  sv. pak. ĮQ~0

_______ 3 žmot. 130 
milž. šmotai 5 už 230

svaras 200

HARDWATER COCOA MUILAS 
^tfCTAGON” MUILAS _
UIT A DTY’” JAUTIENOS ŠUNŲ KiAistAS O ke- rAKD Svaro kenas naifcwW
“Midwest” BLEACH kvortinė bonka 100 prid. depozit. 
“SHINOLA” Baltas čeverykam Šveisti pališas bbnk. 90
ark TA A 5 ROOT BEER “Midwest” O OEa
bUDA GINGER ALE (plūs dep. už bonkaš) W ug W V

“SEMINOLE” Bathroom Tissue .............. 4 rolės 250
“GOLD DUST” dideli pak .............  150

“American Family”
MUILAS ...................................  šmotas 5^
SOAP FLAKES  ............   pak. 17*

’ Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Miduiett Storu” turi ir mėtot tkgritu, kur jut 
galite pirkti getą mėtą, paukitieną ir tt. ui iemiautiat kainatt,

MIDWES1WSTORES
NVCStOKHOOt srusu300 INMtaNMNT
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Nort.h Dąkotą turėjo gubernatorių vardu William 
Langer, kuris, užjausdamas fanperiams, keletą kartų 
paskelbė valstijoje moratoriumą farmų morgičįams. JBet 
federalis teismas surado p. Langerį kaltu pasisavinus 
pinigų iš valdžios šelpimo fondo ir nuteisę jį į sunkiųjų 
darbų kąlėjfrną- Vyriausią^ yąlstijbs teismas tuomet nu
sprendė, kad gubernatorius toliaus nebegali pasilikti’ sa
vo vietoje. /

Einant valstijos konstitucija, gubernatoriaus urė
das tokiame atsitikime tenka leitenantai gubernatoriui. 
Leitenantas gubernatorius Ole H. Olson atvyko į valsti
jos sostinę ir pradėjo eiti gubęrnątoriąus pareigas. Ta
čiau Danger atsisakė pasitraukti iš savo vietos, ir tokiu 
budu Norta Lakota susilaukė dviejų gubernatorių. Ku
ris jų yra tikras, o kuris ne, dabar eina ginčas tarpę 
žmonių ir tarpe legislataros narių. >

Kadangi senasis gubernatorius skolų moratoriu
mais įsigijo daug pritarėjų valstijoje, tai naujasis gu
bernatorius sumanė pavartoti tokį pat įrankį, tik dar 
plačiau. Jisai paskelbė moratoriumą ne tik prasiskolh 
nųsjęms ūkininkams, bet ir visięms skojininkąms, kurie 

, šiuo laiku nestęngią mokėti savo skolas. Tokių skoliniu, 
kų, žinoma, yra labai didelis skaičius, nes kuri# žmogus 

; šiais depresijos ląjkąis neturi skolų? Todėl veikiausią 
jisai trumpu laiku įgis ir daug rėmėjų, gal būt daugiau, 
negu Langer, (

Pasirodo, kad varžytinės dėl gubęrnątoriąus vietos; 
kąi kam yra naudiųgaą dalykas.

“heimwehr” gaujoms užpulti Vienos ir kitų miestų administracijas, kurias kontroliavo socialdemokratai. Ir kada užpultieji Šitam smurtui pąęiprięši- no, tai jisai pasiuntė prieš socialistus policiją ir kariuomenę su mašininėmis kanuolėmis ir armotomis ir išžudė daugiau kaip tūkstantį nekaltų žmonių.Tai buvo ne tik žvėriškas smurtas, bet tai buvo ir kvailas žygis politikos atžvilgiu. Nes, armotomis sunaikinęs ištikimiausius Austrijos respublikos gynėjus, Dollfussas sustiprino hitlerininkų poziciją. Tie hitlerininkai jį dabar ir nudėjo.Darbo žmonės pesįgailės to kraugerio, kuris ž.udė nekrito žmones, veidmainingai prisidengęs krikščionybės maską.
KAUNIETIS TURĖJO PA
SIKALBĖJIMĄ SU PIR

KAIČIŲ.Vienas Kauno žurnalistas, p. Cezaris Petrauskas, nuvažiavęs į Vilnių, susitiko gatvėje su “garsiuoju” Jeronimu Plečkaičiu ir turėjo su juo tok j pasikalbėjimą:“— iP. Plečkaiti! Kaip gyvuoji?!“— Aš tamstos nepažįstų,— tyliai atsakė.“— Aš esu C. Petrauskas, iš Kauno.
•J“.

KARO PAVOJUS - AUSTRIJOJE.
liujf    - :  '

Austrija yra ta vietą, kurioje gali būti įnešta kta 
birkštts j parako statinę.

1914 metais senoji Austrijos imperija uždegė pa
saulio karo gaisrą, Dabar mažiukė Austrijos šalis gali- 
vėl auvąidinti tą pačią rolę. Ji pasidarę pavojinga tarp- 
tautinei taikąj nuo tos valandos, kada joję tapo sytriušr' 
kinta demokratine santvarka,

Austriją faktinai kontroliuoja dabar Italijos fašiz
mas. PoJlfusso kruvinoji diktatūra'buvo Mussolinio įna
gis kovoję su Vokietijos hitlerizmu. Jeigu “naciams” bu-į 
t^ užvąkąr pasisekę ne tik nugalabinti Pollfussą, bet ir į 
pasigrobti į savo rankas valdžią, tai Italijos armija jau ■ 
butų jmaršavusi j Austriją. Bet italą Įsiveržimas Aus-; 
trijon butą paskatinęs ir Jugoslaviją siųsti savo armi
ją Į tą Dunojaus valstybėlę. O tuomet butų sujudusi Vp-I 
kieti ją, paskui ją— Franci ja, .Čekoslovakija ir kitos> 
šalys.’ '' > ;

Katastrofa tuo tarpu buvo išvengtą, bet pavojus pa-! 
sdieka, kad tie įvykiai gali prasidėti kada nors netoli- i 
moję ateityje. Patekusi į fašizmo nagus, Austrija pa
virto pavojum viso pasaulio taikai,

šiandie aišku kjękvfejiąm, kad tik demokratijos ąf- 
steigimas Austrijoje gali tą pavojų pašalinti. Bet demo
kratijos Austrijoje (kaip ir kitose fašistų smaugiamo
se šalyse) nęątsteigs niekas kitas, kaip tik organizuotas 
darbininkų judėjimas. - ; //.

I I iii . .......i W H P V WI|H I Jtfiyi HIII1LIĮ..
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UŽMOKĖJO -GYVASTIM
Už SAVO SMURTO ŽYGI.:Vienas Amerikos koręspoų- deatas, kuris Jąfcaj simpatizavo: bųy, Austrijos kancleriui Doll-; fussųi, šitaip atsiliepia apie jo ( nužudymą: * • • ‘“Nėra abejonės, kad Doil-: fuss užmokėjo tragišką bau* smę už savo vasario klaidą, kada jo artilerija sutriuškino socialistus. Teoretiškai tas manjevras tarėjo sustiprinti jį prieš narius, bęt tikrumo* j e jisąį davė visai priešingą pasėką. Vasario žudynėmis Dollfyssas pražudė demękra^ tinta ir liberalinių elementų paramų ' krašte, kuomėt tie

turėjo būti stipriausioji jp atramą tokioje; neramioje i padėtyje, kur jisai buyo nuolatos atakuojamas narių”,.
■ / • ' mTikra tiesa, kad .tas Austrijos diktatorčlis užmokėjo savo gyvastim už savo piktadarybę, atliktą vaąario mėnesį. Krista tačiau, kad korespondentas laiko tą klerikališką žvėriuką t dideliu valstybės vyru. Ką gi jisai yra gero padaru savo kraštui ? ,.Jisai pašalino žmonių išrinktą atstovybę tiktai dėl ta, kad Jisai neviaųomet surasdavo joję daugumą sąvp sumanys mams, • .Jjsąi sutempė krašto kon&ti- tariją<kiįriri jtari Dtayp vąr^ du buvę prisiekęs t(o jtari juk buvo Jabai dięyobrimtagas žiųo- gus1)\ ’Jisai leido savo ginkluotoms

Labai mąlpųu,..“Aš pradėjau jį klausini, ti. Į klausimus jis atsakinėjo lakoniškai (trumpai. — “N/’, Red.) ir paklausė: 'fĄš tamstos asmeniškai ųepažinoj.ąy/ bet tamstas pavardė mąn žĮnopią. Nepyk .ąaį mMięs, parp^ ffląn pąsą.., perskaįtas, Prašneko jtaikmąu, s
H -- ‘Nepyk, peš ąš ęsų jau nukentėjęs Ubai daug, užtai ataargpmp d.ėjiąi ir norėjau įsitikinti.

r Kąįp gyveni dabar Įr, 
-paklausiau. ,Rą vejkj?“— Gyvenu iš pašalpos,, kurią gaupn įš Raudonojo. Kryžiaus, 45 riolųs per mė^ nęsį. Kata aš gyyęnų, galiu, parodyti, čia netoli Vokiečių gatvėj,e yra Sokojovskio vieš-; būtis, kuriame gyvęnm Prą-į Šau užeiti. i“Nuėjai Parode jis man savo kambarį, kuris be pę-, čiaus ta elektros šyįesos. Toje vietoję b.uyo koridorius, o dabar vienučio šeįpiininkė duodanti jam ta kampą neJ mokamai/ $?rią sienos stovi sulužus lovą, kuri vos telpa kambary, mažiukas sulūžęs staliukas ir viena sena kėdė.°— Pasakyk tiesą apie tą garsią savo laiku organizaciją, —• paklausiau.“— Tai daug butų kalbos. Dabar turėdamas laiko rąžau biuletenį apie tą organizaciją; pradžią jau parašiau, iŠ į kurios bus aiškų viskas,”Toliaus Plečkąitis dar klausęs .apie sąyo žmoną ir vaikus, kurie gyvena Lietuvoje. Bet Po Petrauskas atsakė jam nepaži-; nąs jų ir nieko apie juos ne/’ girdėjęs.Prieš keletą metų buvo daug rašoma ąpi.ę “plečkąįtininkus”. Ypač juos ‘•‘bps'Mudayo” Vrid^-į maras, kuris skelbė, kad ple&-t kaitis suorganizavęs Vilniaus krašte “armiją”, kurią jisai ketinąs yęsti j Kauna ir su tankų PMriba “užkariauti” Lietuvą. Paskui Voldemaro žvalgybą paskelbė, kad Plečkaitis esąs provokatorius ir jau seniaį pradėjęs gauti ąlgą iš Lietuvos policijos. 'Pagaliaus, Plečkaitis su keliais sėbrais buvo suimti įPru- suose. Sako, kad j ta neŠęsi gurbą, prikrautą bombomis, kaip bulvėmis, Už neteisėtą sprog- stančiųjų medžiagų laikymą jie buvo nubausti kalėjimu.Iš itų Plečkaičio avantiūrų butų neblogas materįolas km tamiems paveikslams.

Kurpikų Meška arba Meškys
' —TAr pažįnojoįe Kurpikų kaimo (prie pat Prūsų sienos, tarp Vtabaliaųs ir Vištyčio) gyventoją sepį Juozą Mešką arba Meškį ? kas čia pažinos! O reikėtų pąžtaęti, Jam šiemet (1934 iųJ apie sekmines pasimirus niekas laikraščiuose nė nekrofago neparašė, nors mes, lietuviai, dabar visokių laikraščių turime kaip šieno vidurvasaryje. Pasimirė žmogelis, Jųpzas Meška, giminės ir kaimynai susirinkę senoviškų vyskupo Valančiaus rašytų giesmių pagiedojo, nu-j vežę į kapus, Užkasė ir išsiskirstė, kaip nieko nebuvus. Taip, sako, nuo amžių buvo, taip yra ir taip visiems įųs, Ir baigtą...Bet seniau, prieš kokią 30- 40 metų, tai buvo <Uug žmonių, kurie Kurpikų Meškų labai gerai pažinojo, jį tankiai minėdavo, apie jį ųet lietuviški laikraščiai rašė (koki buvo laikraščiai toki, kad ir dabartiškai sakant lapeliui, bet vįjjgi buvo laikraščiai) -tas rusų deržimordiški valdininkai ilgas bylas prieš jį vedė, daug iegų ir ‘‘kazionho** popieriaus išeikvojo prieš jį bekovodami, jį lietuviškame darbe trukdydami.Tai buvo ne dabar, kai pilni patvoriai lietuviškų laikraščių. Tuomet mažiausias: spausdintas lietuviškas lapelis buvo labiau branginamas, ne*; gu šiandien šimtlitinė. Matote, lietuviška spauda buvo uždrausta. Lietuvystė pasmerkta išnykti, o lietaviai žm0Mės! ^atabrkti paversti į rusus,! vokiečius, lenkus. Tuomet buvo supkųs lietuviams laikai.,.Bet atsirado nedidelė saujelė lietuvių —4 Basanavičius, Kudirka, ŠJtapAs ta keletas drąsių vyrųr kurie pasakė, ėška nebuvo

mė, tardė, laik£ kalėjime, bet nieko nepešę^-paleido. Lietuviško judėjimo banga vis pla- tin plito ir, kartą pradėjęs, J. Meška nebegalėjo atsilaikyti —pasidavė likimui. Knygų gabenimas pro jį ėjo. Emigrantai pro jį į užsienius plaų kė. Maskoliai iš kailio nėrėsi,Vieną naktį sieną saugojan- tieji maskoliai pajuto, kad pro jų miegais apimtas nosis, praspruko į vieną pusę lietu* viška kontrabanda, į kitą pusę pulkas “amerikontų”, suvisai pašėlo, kad nieko nepaėmė* Jr beŠylntant padegė Kurpikų JųQZP Meškos trio- bas. Triobos degė, liepsnojo, durnai su kibirkštimis į viršų kilo, tarsi kokia senoviška auka už lietuvystę. Maskoliai nieko neprileido gelbėti, nė gesinti. Tik apstoję aplinkui baisiausiai keikė ir laukė, kol “visa litovskoja svolač sgo- rit”. Laimei tuomet nebuvo nieko Meškos triobose pasislėpusio ir niekas žmonių gyvas nesudegė. Tik iš vargšo žmogelio turto paliko pelenai ir medžių kelmai. Patį Mešką maskoliai išbugdė per Virba- liaus, Vilkaviškio, Mariampo- lės kozus į Kalvarijos kalėjimą.Čia truputį stabtelkime ir į- sivaizduokime lietuvio žmogaus jr j# žųųmos melais yjkata ppdėtį/f taflMHėvąą fcątajimę, peleflųęęe, Žm.bPa ta ęįgetęs, O mąs,kębaįfuoja! Tokių atsitikimų spaudos draudimo taifesta - bpvp, gaųą dąųg, įmonių ųu|tė^tajp gana daug, jr įkas bęsųskri- tys, kas brivęrttas, kas berašys visą taį j įtatavos atsi- gąįyąljąyimo istariją, kąs?Sugrįžęs iš kalėjimo Juozas Meška kaip stovi taip ilgas, kaip guli taip turtingas, sų palaužtasis, iegpmjs įr pagriauta sveikatai ilgus metus dirbo, vargo, rausėsi kaip vargo pelė savo išdraskytąmę lizdelyje, kol atstatė triobąs ir savo apleistą ūkį į tvarką atvedė. Užuagino gražią šeimynėlę. Sulaukė spaudos leidimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo.Iškilo karas, vėl J. Meškos ūkį apnaikino, vėl vargai ne-

laimės prasidėjo. O sveikata ir iegos kasdien mažėjo, nyko. Pądąlitto sąvo vąikapis turto likučius, o pats užlindo už krosnies "senatvėj e karšintis.Išgirdęs, kad setfovės darbuotojai ieškomi, renkami, jų gyvenimai ir darbuotės surašoma, jiems net pensijos skiriamos, J. Meška ir buvo bemėginęs rūpintis apie pensiją. Gird/, sunkUs taikai* Vaikams nelengvai gyyeų^si.*; Maisto ir apdaro, rųapi <’į gįįrdi, užtenka bet kad nors fkajkada cukraus Svarelį įj? tabąko pakelį tų*“6’

peųktačliems, Liepos 27, *34Čiau už ką nusipirkti. Bet kai nebuvo didelių žmonių, kurie jp darbuotę dabartinięms galiūnams butų galėję paliudyti, tai vargšas nieko nesulaukęs ir pasimirė, Prieš mirtį, paklaustas apie praeitį J# Meška, galvą linguodamas, kretančiu takumai) pasakė: “Daug ųiauo syeįkatos ir turto tie lęnygnešiaį 'ir amerjkontai (emigrantai) ir visokį maskoliai išėdė, oi daugi Ir kad ųops kada kas būt dėkui pasakęs... --=? Pranės Brojis. ♦
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SANINAS
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kąd Lietuvą atgis ir ji atgijo.Senis Jųožašj^ėška nebuvo koks tai did^iS ^.patriotas ar abai susipratę žmogus, bet pirma buvo iš-prigimties gry- iąi lietuvis, d^antra *— tok.s, <ad pro jį biivo '/itdari vartoj.
užsienį ir iš ilŽsienio į Lietu- 

vą. Ir to iš jo užteko, kadį i Jętuva galėtų žengti į Nepriklausomybę. Visu Prusą pasieniu šimtai, gal tūkstančiai' gyveno lietuvių, bet tokįų, .pro kuriuos būt buvę .ajdąri : 
nartai, nedaug buvo- P«*n Juozą Mešką eįdąvo lietuviškos knygos, kalendoriai, laikraščiai, liet, atsišaukimai su o- balsiais “Broliai ir .Seserys, nepasiduokime maskoliams!” ir visa, kas tuomet Betųyiąm iš miego kėlimui buvo būtinai rėįkalinga. Jei nebūt buvę pasieniuose tokių, kaip J. Meška, nebūt galėję lietuviški laikraščiai ir knygos Lietuvą iš užsienio užpĮus.ti.Negana to, pro J. Mešką ,ei-į dayd (neęidavo, bet bėgte be-! gdavo) maskolių , vąjdžįos1 gaudomi lietuviai į užsienius? Aš manau dar. ir dabar daugį ats.irąstų gyvų Amerikoje lįę*! tuvių, kurie prieš kelias dešimtis metų iš po ruso letenos! išsprukę, smukdant i Ąųierį-1 ką, Kurpįkų Meškos kluone šiauduose • kiutodaml lauke patagios valandėlės, kai gajūs: pro 'maskolių caro sargų kąjl-! įkąs prasprukti į užsienį.Yra manoma, kad ir Ošką- balių Jonas Basanavičius įr Būdviečių Vincas Kapsukas įr daugybė kitų * bėgiodami nuo maskolių valdžios į užsienį, bus po Kurpikų Mešką pęr, sieną perskridę, nes ten labai patogi -vieta takiems pęrsktir dinoms buvus,... Tokiems iie* tuvių darbams Juozas Meška pritarė, daug pagetačta lr to jokios medžiaginės naudęs sau nesudarė, bet vargo, ąe- malonumų, vjspkta ■ baimių ta nuostolių daug turėjo. Kaista buvo labai gudrus ir blafyųs žmogus, tai maskoliai kad ir numanė jo veikimą, bet nięko J negalėjo jam ^Jarytt Sįė-

Tfr’IT"(Tęsinys)Ivanovas nekreipė į juos jo- k.ę dėmesio, o Saninas apsimainė su jais juokais ir visas kelias pralinksmėjo skambių moterišku juoku.Pradėjo kaitinti.
. r >■ • , ... ■Aut galo, ąnt priemenės vyno sandėlio, nedidelio bąltp naiųo su skaisčiai žalių stogų, pasirodė pardavėjas, aukštas žmogus, apsivilkęs tik bruslę- tu. Barškindamas užraktais ir žiovaudamas, jis atidarė durta, Moteriškė ąu rajųdųną skaraite įsmuko' vįdun paskui jį- i—-Kelią# riAirųdytas!bilo Ivanovas: — eiva, kų!Juod.u užėjo ir nusipirko, degtinės, o nuo tos moters, sų raudona• skaraiteršviežių žalių agurkų.—O, tu gi, drauge, turtingas: žmogus! — Ivanovas pastebė-’ jo, — kai Saninas išsiėmė sa-. yd pinigus.—Ąvąųsąę! — §ąųjną$. nu- ąijųnkė? — ta 4l4ričs gėdos dėl sayb motinos, gąyąu darbą: už sekretorių pas apdraujos’ agentą.;, ir kapitalą ir motihoš skriaudą ant syk atgąyąu...—Na, dabar, ąesųlyĄinamąi dąug patogiau! — lyanovas; pasakė, —- kai juodu vėl išėjo! ant kelio. ; v—>Ta-ip... O kad dar ir batus nusiimtam? '/ ; i—Gerai! ; ( '■Juodu abudu - nusiavė ko*1 pasakė jas ir, ėjo bšisi. Kojos giliai

ii.......... . i. i /'i. . i

t....... . * ■"?!***■.....y,Tlindo į šiitą minkštą smėlį ir smagiai mynė pėdas po šiltų sunkių batų, šiltas smėlys pilstysi tarpę pirštų įr nętryne, bet glostė kojas.—Gera,— Saninas patenkintai pasakė.Saulė kaitinę yjs labiau h ląblaų- Juodą išėjo iš miesto ir kelių nuėjo tolyn. Tolumoje matėsi paslaptingas mėlynas if permatomas rūkas. Ant stulpų, kųrię stovėjo šą|ę kelio, skambėjo telęgrąfas, ir ant plonučių vielų draugiškai tupėjo kregždės. Pro šalį» ant pnyn**, tanko, lyg p.ąįvąirini- mui jų kelionės, pąsažięrįpis traukinys, su žaliais, mėlynais įr geJtoųąis vagonais. Languose ir durų tarpuosę matėsi užmiegoti,5 apsiblausę’' žmonių veidai. Jie žiurėjo į juos ir jie greit išnyko iš jų akių. Paskutinėje platformoje stovėjo dvi mergaitės,-šviesiuose kepeliušuose, su j aunais, šviežiais nuo rytinio oro, rūsčiais, veidais, - Jos užsispyrusiai ir su nusistebėjimu leido per akis Įinksmius basus vyriis. Saninas ■nusljubfcė* joms ’ir ant smėlio pašoko basomis kųjomis, kąd net jo pliki padui aukštai ore švytavo. Toliau tęsėsi pieva, kur žolė buvo tiršta ir graži ir per ją taipjau buvo malonu ir smagu eiti basomis kojomis.—Malonumas! — Ivanovas
yOKIETIJOJ«JUODOS BIENOS

(Bus daugiau)

t



Daktarų

paskendo

DR. VAITUSH

GYD
1241

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

PAMOKOS
Pilietystes

Grdbotiai Ofiso TeL Lafayėtte W0

'teki, gtteefežior

nite pavis Store, 2d Floot

gra

TeL
nuoLAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

2800
Koplyčia dykai

Street

Prospect

Nušoko nuo 19-to aukšto Bam 
kers Building, kur tardymas ėjų

bortu 
fonas

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Rinks sveikiausią 
Chicagos mergai

tę ir berniuką

Ofiso valandos 2
Ofiso telefonas

Vakar rytą prie Albion gat
ves ežero kranto paskendo 19 
Rietu mergina PKlis Clark, 646

Ofiso Tek Calumet 6898
Ros,. Tel. Dteaol 9191__ _

Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 
4605-07 So. Hetmitage Avenue

>■ lll!<į>T«

Jis buvo žymus advokatas ir 
buvusio Chicagos-majoro Mason 
anūkas.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokiu akiu

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehltnd Ate. 
Tol. Boulevard 

Re*. 6515 Ik Ro 
Tek Bepubllc

Adams boulevatd, Oak į Park. 
Jį pagriebė sūkurys it nutrau
ki j ddgną. Dū vyriškiai ban
dė ją išgelbėti* bet .patys vės 
nepaskendo. Panašiai mirė tū
las James Fuėflte, 26, 5415 Mag- 
iidia avenue 
CalVary Beacli maudynėse

756 W. 35tK 8L 
Cor. Of 86th and HaUted Sta.

Ofiso valandos nuo 1^8 nuo 6-80-8:80 
NedfldienlAh pagal nutarti.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Kriygvedysfės 
Stenografijos , 
Mašinėle Rrišyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijoj 
Geografijos

Policija užvakar vakare su
ėmė John Capone* Al Capone 
brolį ir tūlą Joe Fusco, kuomet 
jie atsilankė Pasaulinėje Paro
doje. Policija juos tfžtiko Old 
Mexico koncesijoje.

SIUSKIT P Ek 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Nusižudė svarbus liu
dininkas Dillingerio 

investigacijoje
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo., nervuotn- 
mo. skaudama

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Rakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nUo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. UUo 10 iki 12 a. m.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tėleforfas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 L
6-8 v* v* Nedėlioj pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. SIRKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
CIHMM/f '

Ofiso vai
So. ASHLAND AVĖ. 
g 2 ®

U Boulevard .7820 . 
ei Prospect 198Q

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

tus tūkstančių dolerių* kuriuos 
banditas pelnė apiplėšdamas 
bankus.

Probasce buvo giminaitis 
J. Ėowler, sanitarinio distrik- 
to prezidento.

Sūkurio pagriebta pa 
skendo 19 metų mer

gaitė

Parodoje suėmė Al Ca 
pone brolį

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

' Savo ofise, prie biufro sėdėjo 
ir darbavosi advokatas Hoswell 
B. Mason, 140 South Dearborn 
street. Staigiai susvyravo ir 
sukrito kėdėje. Mirė širdies

Mirė žymus advokatas 
Roswell Mason

Kriminalio teismo teisėjas 
Philip J. Finnegan vakar įsakė 
Cook apskričio grand jury pra
dėti investigaciją į Illinois 
Ęmergency Relief Comihission 
darbuotės netikslumus, kurie 
yra keliami aikštėn per kai ku
riuos Chicagos laikraščius.

Eina gandai apie vagystes* 
falsifikacijas ir graftą bedar
bių šelpimo organizacijose be
darbių ir Illinois gyVėiitojų są
skaitom

GAS DĖNTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francis** av.

To prašo Lietuvos Žmonėsir 
tepataria Lietuvos batikai

Iki B po pietų 
8 Vhkafd. 

ntete nuo 10 iki 19

K. Jarasz 
Rhysical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse* 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir mdgne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir met- 

gtinoms patari
mai dovanai.

2201 W. Cermak
Ofiso valandos: 1 

vakarais: Pan 
PėtnyČios 6 

Telefonas Cai
Na»ah 6459 S. Rt,_______

Telefonas Repnblic 9600

MAGDALENA ŠLAŽIENfi 
po ' tėvais DiokaitS,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 24 dieną,-11:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr. 
Žagarės par.* Gaudikių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, 4 gunus Juozapą, 
Steponą, Vincentą ir Pranciš
kų, marčią Antaniną, 4 anūkas 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Aleksandrą, seserį Benediktą 
BerŽiniene ir gimines. Velionė 
buvo narė “Rdyal Neighbors”, 
šv. Onos. šv. Agotos/ Gyvojo 
Rožančiaus, Apaštalystės Mab 
dos, Akademijos Rėmėjų dr-jų.

Kanas pašarvotas, randasi 
Mažeikos Koplyčioj, 8319 Litu- 
antea Avė.

Laidotuvės įvyks petnyčloj, 
liepos 27 dieną, 8 vii. ryto iš 
koplyčios i šv. Jtirgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines. ■

Visi a. a. Magdalenos Šla
jienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse h 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ii* atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai-ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. . .

Po ilgo kvotinio, i n ves t i gate
riai išėjo iš’kambario trumpam 
laikui, palikdami Probasco vie
ną. Kuomet sugrįžo jo nebuvo. 
Rado langą atdarą, per kurį pa
žiūrėję pamatė bepavidalę ma
sę ieloje, šalę Bankers Building. 
Tai buvo Probasco, jau nebe
gyvas. Manoma, kad mirda
mas* Probasco nusinešė daug 
sekrtų apie Dillingerį, ir šim-

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos, nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutarti.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų* Valkų it visi 

chroniški 
Ofisas 3102 So. 

arti 31st

Tel. Cicero 2100
Antanas Petki

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

Joseph Stėlmačh 
Artesian avenuė, elektros me- 
OhAnikas buvo nuteistas išsėdė
ti kalėjime 30 dienų u’ž ėmimą 
pašalpos po melagingu preteks
tu. Jis be to, buvo priteistas 
grąžinti 111., Emergeiicy Relief 
Commission $96.65, kuriuos ga* 
vo kaipo pašalpą.

Tel. Cftital

1439 S. 49 Ct, Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

A. MONTVID, M- D. 
Wėst Town State Bank Bldg, 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunstvick 0597

Netrukus Chicagds sveikatos 
direktorius Dr. Herman Buii- 
desen paskelbs smulkmenas 
kontesto, išrinkimui sveikiau
sios Chicagos mergaitės ir svei
kinusio berniuko^ Konteste ga
lės dalyvauti visi berniukai ir 
mergaitės, gyveną Chicagos ri
bose. v

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollytvood šviesom^. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

Road (W. M-M

James Johnston Probasco, 
svarbus liudininkas nušauto 
bandito John Dillingerio inves
tigacijoje, vakar prieš piet nu
šoko nuto 19-to aukšto Bankers 
Building, 105 West Adams st., 
kur tardymas ėjo, ir užsimušė. 
Tai dar viena gyvybė Dillinge- 
rio sąskaitom

Probasco buvo suimtas ir at
gabentas į federalio investiga- 
cijos biuro ofisą. Ten jį kvo
tė Melvin Purvis, biuro viršinin
kas ir Samuel P. Cowley, vir
šininko pagelbininkas. Probas
co buvo suimtas, kaipo asmuo 
nužiūrėtas turėjęs ryšius su 
Dillingeriu. Pasirodo, kad Pro
basco namuose, 2509 Notfh 
Crawford avenue, Dillingeriui 
būva padaryta veido operacija, 
kad policija jo negalėtų pažin
ti. Kas tą operaciją padarė ne
žinia.

tių karšti, atitaiso 
toliregystą. Pfiren- 

____ , iua. Visuose atsiti- 
kimuoėa egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia__
das. Specialu atvda atkreiptam i mo
kyklas vaikus, 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėtoj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av. 
Phonė Bouldvard 7589

POVILAS BALTRŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 24-tą dieną* 1934 m., 
sulaukęs pusės amžiaus* gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Salų 
parap^ Puantų kdime.

Paliko didėliame nuliūdime 
dukterėčias Kastanciją Yodelie- 
nę ir Ameliją Kubilienę, gimi
nes Juozapą Magilą, Petrą Bal
trūnu, Jonų Baltrūną, o Lietu-

VaL—8:80 AV) $- lkl 8:50 F. M, 
Tel. pARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

JONAS KUNCIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lieibos 25 diena, 2:45 valandą 
popiet 1934 nu, sulaukęs 42 
ihetų amžiais, gimęs Tiltaga- 
lių kaime* Subačiaus parap.* 
Panevėžio apsk, Amerikoj iš
gyveno 28 mė'tus. Paliko di
deliame riaiiudime moterį Elž
bietą ir dukterį Jennie, tris 
seseris Oną ir švogerj Tama- 
šiuną, Mortą ir švogerį Do
miniką Čebelį, dvi pusseseres, 
Ciciliją Galinis ir Mareijoną 
ir švogerį žubaučių, o Lietu
voje motiną Agotą, seserį Ka
stanciją, broli Anteną ir bro
lienę Oną. Kanas pašarvotas 
randasi 1151 WeSt 59 St.

Laidotuvės jvyks Su b a to j, 
liepos 28 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Gimimo Panelės 
švenč. parapijos ^ba^nyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už veliohio . sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
mierą kapines.

Visi A. A. Jono Kdncio gi
minės, drąugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Seserys ir 
Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tele
fonas Repūbllč 3100. .

Lietuvių Dienos 
Ženkleliai

Įsigykite dabar lietu-' 
vių dienos ženklelius. į

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programe 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

" Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

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

JONAS VALANČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 6:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 49 me
tų ^mžiaus, gimęs 1885 m. Pla- 
pelių parapijoj, Kretingos ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną Lietuvoj, sūnų Bro
nislova Lietuvoj, broli Juozapą 
ir broliene, pusbroli Antaną 
Butkų ir pusseserę Emiliją 
Grismanienę

Kūnas pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj 10734 S. 
Michigan Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
liepos 28 dieną, 2 vai. no piet 
iš J. J. Bagdono koplyčios i 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono. Valančiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame*
Moteris, §unus,
Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja 
borius J. J. Bagdonus, 
Pullnian 4151.

Laidotuvėmis rūpinasi

JONAS JANULONIS
Persiskyrė sū šiuo pasaulin 

liepos 24 dieną, 6 valandą ryto 
}934 m., sulaukęs 67 metų am
žiaus, gimęs Rokiškio apskr., 

Pandėlio par., Genešių kaime.
Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seseri Elzbietą Jnulevifcienę ir 
švogerj Jobą, tris sesers sū
nūs Joną, Kazimierą ir Pran
ciškų Janulevičius, pusbrolį 
Fetrą šiaUČhrtą ir giminės, ^o 
Lietuvoj btelj Juozapą, seserį 
Orią Šimkiene ir giminės

Velionis buvo narys šių ritau- 
?ijų: Šv. Jono — Burnsidėj, šv. 
Zidoriaus — So. Chlcagoj it 

šv. Vincento ir .Povilo — Ro- 
selande. -

Kūnas pašarvotas, randasi
9318 So. Woodląwn Avė.

Laidotuvės įvyks sūbatoj, 
liepos 28 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią* kurioje atsibus ge
dulingos pamldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.
Visi a.a. Jono Janulonio gimi

nės, draugai ir pažistenii ėitat 
nuoŠlrŽiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patamvimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, štogėris, Sesets
Srinai, Pusbrolis ir Giminės 

luvėee patarnauja gra- 
El. P. Mažeika, Tele- 
ąfd$ 1138.

Gramatikos' 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po‘ pietų* ir 

nuo 7; iki 9 vai. Vakare.

Ametlkoš Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

ta *.... .. ■liuli,.. . ■ Į rHK

OFISO VALANDOS: A 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 M 4 
vaį. Po pietų it nuo 7 iki 8:80 vaį. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2888

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Pūiki valgykla* skanus valgiai ir gėrimai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iŠ Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

‘'MOVIES’* rodomi šeštadieniais ir Sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Avė., Chicago, III.
“MOVIES” psdarjta Stanknno Studijai, 3315 S. Hdltted St., Chicago

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4M2 South W«itera

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valaiulai ryto 
nuo" 6 iki 9 valandai vakaęo.

J. F. RADZIUS
' Incotporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai, 
668 W. 18th St. . TeL Canal 6174 

ClilOAGO, ILt*

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
' Tel Boulevard 1401

Simon M. Skudas
IRAfiORlŪS ir BALSAMUOTOJAŠ 
Pdtafhdvimas tfetad ir . nebrangus

dCs^b&s 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez, 0631 So* CaHfornia Avenue 
Telefonas Renublic 7868

.. .   . — — ■ r į ■ ' į -

Dr. MAUrKėIaHN 
4031 South Asfelattd AVėhttš 

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

7 iki 8 vai. NddSL nuo 10 Iki 12 
Rež. Telephone Plaza 2400

DR. G. SERNER
LIETUVIS , 

^^^Tel. Yards 1829 
rtHBlįhk Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis ^^3X9^ Ištaiso.

zimierą Janulį ir Oną Janulis.
Kūnas pašarvotas, randasi 

Masalskio koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės i vyks subatoj, 
liepos 28-tą dieną, 1-mą vai. 
po pietų; kūnas iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilo Baltrdnoi 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

* Nuliūdę liekame. 
Dukterėčios, Sesuo ir ^Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Namų telefonas Pullman 
0237 — Antenas Yodelis.

Tau
tiška Draugystė Mylėtojų Lie
tuvos Brolių ir Seserų; 10831 
Edbrooke Avė., tel. Commodore

Lietuviai Daktarai 
Amerikos LiėtuviV Daktaru Drau-

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

Tel. Kenttood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

I. J . ZO1P
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. BOUleyard B20S ir 8418

Nubautas 30 dieni 
kalėjimą už paša 

pos ėmimą

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i 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 

Pastebėkite mano iškabas ,
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va- 
kato, Room 8. Nedalioms uždaryte.

) Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

m I I ...

Telefohas YardS 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3819 Litualnica Avenue
CHICAGO. ILL.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomiš Mieste 
tonSt. 
earbo:

TeL Ofiee Wentvrorth 6880 
Reą. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna A. Slakis 
Moterų ir vaikų lirų specialistė 
6900 So* Halstėd St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyra* teršdami*

i » >■ II I. «■ .1 I. IB Į

“Gold Front” aludės 
atidarymas

AėStsdletifliėROš 28 d., į- 
vykš Oold Front Tavetnos, 
ndrėsti 5413 VVenlvvoHh avė., 
atkkrytno Šutititis brillus.

šios 41tid& savininkais yra 
•plačiai bridgeportieČiams ži
nomi lietutidi Ceroline ir 
Armon. ’

Tai vieniiitėlč lietuvių alu
dė puikiai įrengta, kur Randa
si erdvi šokių svetainė. Minė
ta diena visi kviečiami į šių 
užeigą atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisite atidarymo ba
liuje. — Stefanie.

ette 8572 
n evičius 

GRABORIUS . IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apiehnkėje 

Didelė ir graži 
. koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, statas* išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas pr i rengimas ir musų malonus pa- 
tarnavinias liuandje valandoj^ — už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas 
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100 
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

Tel. Cicero 8724
ilį, lį7 .j-iiia

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patettiduja laidotuvėse kttopigiautiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, 0 mh- 
2311

Tel. Ckital 2515 Arbd 2516
, , SKYRlVSf

įvairus Gydytojai 

DR. HERZMAN 
13 KUS1JOS 
lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs, gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lt chroniško* ligai, 
vyrų, moterų ir vaUpi pagal nau
jausius metodus' X-Ray ir kitokius 
elektros prietaiso*.

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

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

Tėl. Catad 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 dr Cedtfal 7484

Dr. Charles Segal 
OFISAS^

4729 So. Ashland Avė.
2 lUbOŠ 

CHICAGO, ILL, 
ALANDOS:

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Maisteli St

Valandos: nuo 10 
ir 

______  
Phone Boulevard 8488

Tet Monree 8877
■ ■o —.......... irli'Ui.ir Ii ihJi

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
J Tel. Boulevard 4139

Halsted SL 
Street

Valandot: 2—4. 7—9 VaL vak. Kg- 
daliomis Ir Šventadieniai* 10—12 

dienų.

Advokatai

Viši Telefonai:

Yards 1741-1742

GYDYTOJAS ir chirurgas 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL. '

-■-   - - - ---2.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
LaidotUvese........Pašaukite.
REPiiblic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime Sąryšių su firma tuo

• pačiu vardu)

ižiatisias klai
dos akys atitai-
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Lietuvių Paradas
Rugpjūčio 5 dieną

rą, kuomet Ii j a kai iš kibirų, 
ir nupasakoja, kad turėsime 
praganę, su žaibais, griausti
niu ir gradais, bet būna gražu 
ir saulėta, tikėkime, kad ir šį 
kąrtę dievai vėl apvils jo pra
našavimus.

14-tos gatvės 
reikia ant pie- 
muzejaus laip- 
kaip 5:15 vai.

Lietuvių Dienoj pasaulinėje 
parodoje, prieš prasidėsiaųt 
programai, bus didelis įškij- 
iningas paradas/

Visi paroduotojai turės su
sirinkti ir susieiliuoti tarp 
Soldier Field ir Field Muse- 
iini, priešais 
vartus. Rinktis 
tų pusės Field 
tų ne vėliau 
vakaro.

Visos draugijos, kurios da
lyvaus parade su vėliavomis 
ar be vėliavų, privalo turėti 
ne mažiau kaip 12 savo narių, 
kurie maršuos prie savo vė
liavos. Pageidaujama, kad 
marštiotojai turėtų draugijos 
ženklus, o taipgi turėtų prisi
segę Lietuvių Dienos ženklą.

Parado galutiną tvarką nu
statys parado generolas De
veikis su Pasaulio Parodos ve
dėju. Tuo tarpu numatoma 
yra sekama tvarka:

Bubimj ir trimitij benas.
Dariaus Girėno Postas.
Dariaus Girėno Auxiliary. 
Cicero Kareivių Draugija.
Pasaulio Parodos, lietuvių 

vaikų choras.

Jaunimo Draugija.
Lietuvos Benas.
Birutės choras.
Pirmyn choras.
Chicagos Lietuvių Draugija. 
Raudonos Rožės kliubas.
Susivienijimo kuopos 
Amalgameitų unija. x 
Politiški kliubai.
Bridgėporto draugijos.
Cicero draugijose
West Sidę draugijos.
North Side draugijos.
Brighton Park draugijos.
Roselando draugijos;
Melrose Park draugijos.
Waukegano draugijos.
Kenoshos draugijos.
Paradas prasidės lygiai 6 v. 

vakare ir eis per Avenue
Flags nuo 14-tos gatvės iki 
18-tos, per tiltą, ir pasibaigs 
Court of States, kur bus lietu
vių dienos programas.

Tai bus labai gražus ir iš
kilmingas lietuvių pasirody
mas prieš pradėsiant dienos 
programą.

Kas nedalyvaus maršavime, 
turi susieiliuot vėliavų gatvė
je ir žiūrėti į paradą iš šonų.

Rubsiuvių Unija re
mia Lietuviu Diena

of

Iš Lietuvos sugrįžo 
chicagietis Juozas 

Darachunas

chicagietė, kuri dabar gyvena 
Grand Rapids, Mich. Ji buvo 
delegate į SLA. seimą Detroite. 
Atvykusi Chicagon, p. Edkins 
aplankė Pasaulinę 'Parodą, 
“Naujienas” ir draugus.

Lankėsi Lietuvoje apie du mė
nesiu; labai patenkintas kelione Jonas Kuncius stai

giai mirė širdies liga
Prie mirties prisidėjo kaitra; 

laidotuves šeštadienį

pasi- 
reika- 
vienę

Pereitą savaitę sugrįžo iš 
Lietuvos Juozas Darachunas, 
gyvenantis 5612 S. Savvyer 
avė., Chicago. Lietuvoje išbu
vo apie 2 mėnesius laiko.

Važiavo Francuzų linija ’ ir 
džiaugėsi, .kad turėjo labai.$pia- 
gię kelionę. Valgis nepapras
tai geras, vyno duoda su kiek
vienu valgiu užtektinai, tik, esą 
vynas truputį per rukŠtus.

Važiuojant per Franci ją, vi
sur kompanijos atstovai 
tinka ir sutvarko visufs 
lūs. Paryžiuje išbuvo
dieną, tad laivų komp. davė 
viešbutį ir valgį.

Niekur nedarę knatų
Taip pat ir per Vokietiją va- 

žiuojant neturėjo jokių nema
lonumų. Kratų niekur nebuvo.

Pervažiavus Franci ją ir Vo
kietiją ir prisižiūrėjus, kaip ten 
viskas tvarkiai sutaisyta, kaip 
miestuos, taip ir ant ūkių, tai 
atvažiavus į Lietuvę atrodo, 
ka^d ukininkai gyvena labai 
skurdžiai ir nekulturiškai. Va
žiuojant traukiniu pro kaimus, 
atrodo, kad ten šiaudų kūgiai 
sukrauti, bet gerai įsižiūrėjus, 
pamatai, kad tai triobos.
“Vagies’ 

su

Tarp daugelio, žuvusių Chi- 
cagos kaitroje, mirtis palppfo 
gyvybę ir spno musų - visuo
menės darbuotojo Jono Kun- 
ciaus. Nei rūpestingumas dak
tarų negelbėjo, nes jis mirė į 
keliatą valandų liepos 25 d.

Jonas Kuncius paeina iš Pa
nevėžio apskr., Subačiaus pa- 
arpijos, Tiltagalių kaimo. 
Amerikon atvyko 1906 metais 
ir apsigyveno Chicagoje, kur 
jis visą laiką gyveno ir užsi
ėmė prekyba.

Jonas Kuncius buvo pirmas 
Naujienų skaitytojas ir , pri
klausė prie SLA. ir kitų or
ganizacijų. Jis dalyvaudavo 
bent kokiam žymesniam vei
kime. Karštis paliko spragą, 
jį atimdamas iš gyvųjų tarpo.

Persiskirdamas su šiuo pa
sauliu velionis paliko savo 
moterį ir daugelį draugų. 
Laidotuvės įvyks liepos 28 
dieną, 8:30 vai. ryto. Iš namų; 
1151 W. 59 St., bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja J. 
J. Bagdonas. F. Balau).

Amalgamated Clothing Woi4k- 
ers of America unijos lietuvių 
skyrius Chicagoj, kuris įuri 
apie 1000 narių, savo regulia
riame mitinge, nutarė dalyvau
ti Lietuvių Dienos iškilmėse 
Pasaulinėj Parodoj 5 rugpiučio 
dieną ir išrinko atstovus ko- 
operavimui su Lietuvių Dienos 
Komitetu.

Amalgamated Clothing Work- 
ers unija yra viena pažangiau
sių ir tvarkingiausių unijų. Jos 
Chicagos lietuviškasis skyrius 
visuomet pasižymi gerais dar
bais ir pažangumu, nors čia pri
klauso įvairių pažvalgų ir srio- 
vių lietuviai. Neveltui yra sa
koma, kad rubsiuviams džen- 
telmoniškumo ir inteligentišku
mo nestokuoja. Atskiri nariai 
jau pradėjo ir aukomis remti 
Lietuvių Dieną, pirmasis jų bu
vo V. Pačkauskas.
Didžiuma organizacijų dalyvau

ja Lietuvių Dienoje
Kada- Chicagos Lietuvių 

Draugija su 1400 narių, rubsįu- 
vių unijos skyrius su 1000 na
rių, netoli visos Ciceros lietu
vių organizacijos, SLA. kuopos, 
Amerikos Legiono Dariaus ir 
Girėno postas ir daugelis kitų 
organizacijų aktyviai remia 
Lietuvių Dieną IPasaulinėj Pa
rodoj, ar nenudegs tik nagus 
tie kerštininkai ir biznieriai, 
kurie Lietuvių Dienai bando 
pakenkti ?» <k

Kadangi programuose bus 
atspausdintos pavardės visų tų,y 
kurie teikia piniginės paramos 
geriausio lietuvių pasirodymo 
tikslui Pasaulinėj Parodoj, pa
aiškės, kas yra lietuvių drau
gas ir kas priešas.

— A. M. '

Nutarė dalyvauti rugpiučio 5 d. 
iškilmėse Pasaulinėj Parodoj

NAUJIENOS, Chicago III.
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Nevykusiai pasibai
gęs vykęs Roselando 
parapijos piknikas

ROSELAND. Visų šventų 
parapijos pkinikas, įvykęs lie
pos 22 d.'Vytauto darže, buvo 
didelis, kuriame dalyvavo vi
si parapijonai, nes trokais 
buvo veltui vežami.

Piknikas buvo gražus,
gražiai, kol neįvy- 
incidentas, būtent, 
susiginčijo su Ignu 
tai ypatiškų daly-

visi

Admiral Okada
natijas Japonijos premieras. Jo 
kabinetas laikysis tokios pat 
militaristinės ir imperialistinės 
politikos, kokios laikėsi ir se
nasis kabinetas.

T

TheEnglishColumn1

of the Ford Motor Company on 
Saiturday, July 28, 1934. At 
that time the “Salute^Of The 
Nations” will be presented 
again. In addition to the pa-j 
radę, there wiil also be a pro- 
gram of dances and songs of 
che various nationalities.

The Lithuanians have been 
invited to paiCicipate and add 
thęir share of colorful dancing 
and music to this spectacle. A 
gfoup of young men and 
vvomen has been orgariized to 
sing and dance to the tunes of 
Uthuanian folk music. A mem- 
ber of Cicero’s Lįthuanian Sol- 
diers’ Society will again be the 
flag bearer for this group.

The performance will begin 
with a parade from the 35th 
Street gate at 2:30 P. M. Sat- 
urday, July 28. The nationality 
groups will lead the parade in 
and thrbugfi the Roads of the 
World and finally stop at the 
Ford symphony shell where the

PRANEŠIMAI
Litliuanians Guests 
of Ford Motor Com
pany at Wprld’sFair

The nationalities that took 
part in the operting day ce- 
remony at a Century of-Pro
gresą are invited to be guests

A Gay Reminder
your 
next 
that

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kae ateity pra
nešimų apie išvažiavimus ' vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokj biznj, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už ilokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.
THE FURR0W in 

friends morning mail 
week will remind them 
you are one of thc-se charm-
ing people who think of them 
in small things as ^ell as big.

Of course yoū’ll have 
hurry, būt thab/dnly adds to 
the fun of it. Serid mailing in- 
structions and 60c to THE 
LĮTHUANIAN YOUTH SO
CIETY, 3259 Sę; Halsted St., 
Chicago, I1L * •> f \

PIKNIKAS
Draugystė S. S. Petro zir Povilo 

ir Lietuvių Amerikos Ukėsų Klubas 
rengia piknikų 29 d. liepos, 1934 m., 
M. Dargužio miške.. Užkviečiame 
ir iš kitų kolonijų draugus ir 'pa
žįstamus į tų musų parengimą. Bus 
visokių lenktynių ir bus duodamos 
dovanos. Turime gražių muzika pa
sišokti tyrame ore.

Su pagarba, Komitetas.

, • '.4/

Midwest Krautuvių 
Piknikas Ateinantį 

Sekmadienį

Chernau§ka§ Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausių kainų . čia tu
rėsite hgood time”.
A. Chernauskaš Tavern

3204 So. Halsted St.
■ Victory 8477

ranka kišeniuje, bet 
“vagiu” sėbrauji

Miestuose jau atrodo šiek tiek 
gražiaus. Lietuvoje karčiamo- 
se pastebėjo visur įvairiausias 
iškabas prieš alkoholį. Sako, ge
ri bonką alaus ir skaitai iška
bą, kad tai vagis, kuris atima 
m.‘o žmogaus pinigus. O alko
holis atima pinigus ir sveikatą. 
Karčiamninkai už tokių iškabų 
laikymą dar turi užsimokėti ar 
nori ar nenori.

Visą tą laiką Lietuvoje buvo 
oras labai šaltas, apsiniaukę, 
tad ir maudytis neteko.

Ūkininkų produktai labai pi
gus, o importuotos užsienio 
prekės labai brangios. Abeln&i, 
P. Darachunas labai patenkin
tas visa kelione, nes jau nebu
vo Lietuvos matęs virš 20 me
tų.—T. Rypkevičia.

P-a F. J. Edkins lan 
kėši Chicagoje

Pagaliau, galėjome 
atsikvėpti!

Per aštuonias dienas 
chicagiečiai, braukėme prakai
tą nuo kaktų ir negražiais žo
džiai kalbėjome apie karštį, ku
ris be pasigailėjimo kepino visą 
miestą ir beveik pusę gyvento
jų nuvarė į ežerą ir į įvairiau
sius prudite ir ežerukus ieškoti 
pagalbos vandenyje.

Bet, vakar, pagaliau, saulė, 
kuri taip gausiai vaišino mus 
savo spinduliais, vakar tūrėjo 
sumažinti duosnumę, kuomet

mes,

linksminos 
ko mažas 
Antanas 
dėl kokių 
kų. Sakopia, kad net kumš
čius buvę pridėję vienas ki
tam prie ausies.

Jonas, pikniko darbininkas, 
nei prašytas, nei kviestas, pa
metęs savo darbą prieina prie 
Antano ir mauna jam į žan
dą taip skaudžiai, kad tasis 
parpuola ant žemės susibrai
žydamas veidą ir nežinodamas 
nei kodėl, nei už ką taip 
skaudžiai gavo. r

i

Antanas keršija
Antanas, sužinojęs, kad tas 

taip skaudus smūgis buvo gau
tas nuo Jono, atsipeikėjęs ei
na pas Joną atsilygiilti. Gra
žiai Joną užkalbinęs draugiš
kai išbara, kam šis pinas į 

į kitų reikalus. Jonas gerai

JaU kuone kiekvienas žino, kad 
Midwest Krautuvių organizacijos 
piknikas įvyks ateinantį sekmadienį, 
liepos 29 d., the Oaks Dirže, prie 
119 gatvės ir Archer avenue Ge
riausia pasiekti kalbamą vietą auto
mobilių, tąi važiuoti tiesiai Archer 
avenue. ,

Įvažiavimas į daržą sulig tikie- 
tais,. bet tuos tikietus galima gauti 
kiekvienoj Midwest krautuvėj Ne
reikia nieko , pirkti, o ir nesijauskit 
patenką po obligacija, kai atsilan- 
kysit tikietų gauti. M®s tik" pata
riame, kad, būdami krautuvėj, pas
tebėtumėt kokios aukštos rūšies gro
sernė ta krautuvė yra.

Tai rasi bus pirmas jūsų atsilan
kymas į Midwest krautuvę. Galit 
būt užtikrinti, kad jūsų atsilanky
mas bus malonus. Gal jums įdomu 
žinoti, kad krautuvė, kurią jus at- 
lankvs.it, yra valdoma natyrvR’o gro- 
serninko, kaip kad ir kitos Midwest 
krautuvės, ir tokių krautuvių ši or
ganizacija turi daugiau kaip tris 
šimtus.

Patarnavimas geresnis ir kainos 
Žemesnės Midwest krautuvėse todėl, 
kad jos, kaip grupė, valdo ir ope
ruoja didelius sndėlius. Reikmenės 
yra perkamos tiesiai iš išdirbėjų ir 
gamintojų ir gąbenąnip^ į šiuos san
dėlius. Po to, jos kasdien išvežių- 
jama krautuvėms. ,

Bet grįžkim prie pikniko. Jame 
turėsit smagų laiką, nes planai, ku
riuos mes sudarėm, numato smagu
mą visiems taip suaugusiems, 
taip jaunuomenei ir vaikams. Bus 
žaismių, lenktynių, bus muzika, šo
kiai, e te. '

Bus valgių; jeigu tačiau kas be
velys turėti savo valgius, tai irgi ge
rai.

Kitoj šio dienraščio vietoj šiandie 
telpa Midvvest krautuvių garsinimas. 
Atkreipkit į jį demėsįi
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GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

pradėjo pusti vėsus šiaurės ve-1 įsarmatintas, gal ir gailis taip 
jas ir per kelias dienas laukę pajaręs, nes Antanas 
savo progos debesys aplaistė draugiškai kalba, 
kai 'kurias Chicagos dalis.

Atrodo, tačiau, kad saulė

labai 
Bet Jonui

| atsisukus į kitą pusę, Anta- 
saule nas, pasinaudodamas proga, 

šiąurės vėją visgi nugalės, nes mauna Jonui taip smarkiai 
temperatūra, pagal Chicagos oro antakiu, kad tasis apsipilė 
orakulo C. A/ Donnel spėji- krauju, 
mus, vėl pradės kopti aukštyn.

ląbai dažnai išpranašauja gied-l

PROBAK
nuteikia

H^rzdaakutykloft 
komfortą 
akutimos 

namie
į..-,'''
Įi •. v. SM i

Pęnktaęlięnis, Liepęs 27, ’34
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Dotroit Symphony gives per-1 
formances every afternoon and 
evening. On this stage a pro- 
gram of dancing and music of 
the various nations will be pre
sented. This, no doubt, will be 
a very colorful and spectacular 
presentation. It will place the 
nationalities in such a position 
as to force each one to do its 
utmost in presenting the spirit 
of his or her nation, in song, 
dance and costume, to the 
judgment of the audience 
which in all probability shall 
consist, mainly; of American 
people.

In return for this perform- 
ance The Ford Motor Company, 
to show its appreciation pro- 
mises to entertain the perform- 
ers.

CLASSIFIEDADS
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Radios
PARDAVIMUI

Axford Chromotone 9 tūbų Radio 
su DVEJOPA1S KALBĖTOJAIS h 
Dviguba Kontrolę už $40.00. Kaš
tavo $pO.ęO< šeimyna persikėlė NeW 
Yorkan. Atsišaukite

GOLDMAN’Š FAIR STORE,
/ 3308 S. Halsted St.

Personai

E. M.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFINŲ 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku 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

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

KAM RŪPINTIS AUTOMOBI
LIŲ BĖDOMIS?,

Musų speciališkas patarnavimas su
taupys tamstoms nuo 30 iki 80 
nuošimčių.

Atliekam®
taisymus ir patarnavimus:

GAGE AUTO SERVICE
Day and nite 

Repairing and Welding 
912 W. 35th Street

Mekanikas P. Budvitis; 19 metų 
praktika.

Persikėlėm iš Roxie Garage 
Makuteno vietą 

Telefonas Bouleyard 6541

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų
Fountain įrengimų Ice Cream 

Konu — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už toną ' 

, TEL. REPUBLIC 8402

„MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
1 "V ,

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir 
"būtumėm 
žvilgsniu prisirengė liga pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

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

’ ■ Norint 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite ątvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St, Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

drūti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

mums bent sergant gal-

įsirašyti CHICAGOS

visokius automobilių

i

Tel. Y«rd« 3408 
VICTOR. BAGDONAS 

Perkraustome ant vfetog 
Nuvežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS 
Sd. Halsted St. Chicago, 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

11)

VINCENTAS BRONISLOVAS ME
SKIS (Maske), advokatas, 1443 
Wentworth Avė., Chicago Heights, 
III., apleido namus kovo mėnesį dėl 
nežinomos priežasties. Girdėjau, kad 
Mr Meskis buvo apsilankęs pas Lu- 
kasewicz, peikore, ir iš ten išvažia
vo į Omaha, .Nebraskį. Meskis yra 
dvidešimt devynių metu, penkių pė
dų aštuonią colių aukščio, sveria 
šimtą Šešiosdešimt svarų, tamsių 
plaukų, mėlynų akių. Kas žinote 
apie jį, prašau pranešti jo moteriai 
Stanislavai Meskienei adresu 1443 
Wentworth Avė., Chicago Heights, 
III. Turiu svarbų reikalą.

Financial 
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA pirmi morgičiai, 
$3,500 labai pigiai, arba mainysiu į 
tos vertės farmukę ar prapertę, ar 
biznį Atsišaukite — W. Bredelis, 
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtalsai

DIRBTUVES: URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstai Z___ 2„„ „
250 naujų 2 žm. parlor setai tuoj aus 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas a]

advokatas, 1443

fVVJLllJL OVV,f V/lllVCV^V *• 

Turiu svarbų reikalų.

t Partners Wanted
, _ _n_-

PAIĖŠKAU į partnerius vyrą ar
ba moterį, su mažais pinigais alu
dės bizniui. Patyrimas nereikalin
gas, bet turi būt tinkamas dėl biz
nio. Atsišaukite laišku — 1739 So. 
Halsted St., Box 142.

—o--

Prat užtinti Vieta.
i turi

. . , apdan
galų ir framų. kiekvienam asmeniui patin

gėtai dabar______  $20,95
$ 79.50 2 6m. setai dabar ______  $34.95
$125.00 2 6m. setai dabar $39.50—$40.50 
Daugelis kitų bargenų, studio couches, vplg. 
kamb., mieg. kamb. ir kitų.
\ JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 

5711-17 South Halsted St.
Duodame apskaitliavimus dCl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

karnas styliųs. 
$ 59.50 2 Sm.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $800 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedSlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—O—-
REIKALINGA moteris pusininkė 

aludės bizniui. Turi suprasti alu
dės biznį ir lohčiaus darymų. Biz
nis išdirbtas, pirmos rūšies. Kreip
sitės prie Seno Petro “Naujienų” 

telfonu ar laišku
Naujienos,

1739 So. Halsted St.
—O—

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 įstaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

. —O—
REIKIA partnerio i alaus biznį. 

Biznis gerai išdirbtas: vienam per- 
sunku apsidirbti; 2 nauji trokai. 
10419 So. State St. nuo 5 iki 6 va
karais. Tel. Pullman 8011.

Furnished Rooms k
PASIRENDUOJA šviesus fronti- 

nis švarus kambarys merginai ar 
moterei nebrangiai; ir valgį galite 
pasigaminti. Atsišaukite — trečias 
floras fronte, 903 W. 35th St., Chf- 
cago, III.

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold pioing 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų^ bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine, 
910-915 W. Madison St. Monroel710

For Rent
KAMBARYS 1 ar 2 vaikinam ar

ba vedusiai.,.porai, moderniškas, 6 
kambarių flatas su visais paranku-i • 
mais; 78th and Morgan St. 

Tel. Radcliffe 6144

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visą dieną, geras lysas, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St. Basementas.

PARSIDUODA alinė, renda pigi, 
geras biznis, laisnis išpirktas, gra
žiai ištaisyta, 
siu, kaą pirmas, tas laimės, 
ma

Į 5 dienas parduo- 
s pirmas, tas laimes. Gali- 

savminkę matyti po pietų. 
7121, So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ modemiškas na
mas su garažu, ant kampinio biz
niavo loto; parduosiu arba 
siu ant vaisinės Orange 
Floridoj.

7437 — 14 Avė., Kenosha,
Taipgi parduosiu čeverykų 

ve, išdirbtų per 14 metų, su 
mašinom: . ‘ " 7
ir namuku 14x18.

C. K. BRAZIS, 
7022 Sheridan Road, Kenosha, Wis.

mainy- 
farmos

Wis. 
dirbtu- 

■htų per 14 metų, sū visoms 
ns, modemiškais įtaisymais

GAZOLINO STOTIS ir Tavern 
pardavimui. 50 pėdų frontas. B. 
Phillips, 39 Sauk Trail & Commer- 
cial Avė. So. Chicago Heights, III.

BIZNIERIAI, numatykite šitų bar- 
geną, Storas <r 5 ruimai dėl pragy
venimo ir didelis garadžius; dabar
tės yrą grosernė ir bučernė; geri 
fikčeriai; Storas tinka ir kitokiems 
bizniams. Veikite greitai. Nupirk- 
site bemaž už pusę kainos. Atsišau
kite — 2502 W. 69 St.

NAŠLĖ parduos Tavernų arba pri
ims partneri. Matyki t savininkų bet 
kada dienos metu. Kreipkitės 

1288 West 59 St.

PARDAVIMUI grosemė ir viso
kių smulkmenų krautuvė labai pi-, 
giai. Parsiduoda dėl ligos.

1979 Canalport Avė

Real Estate For Sale
Namai-ĖemB Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
narnas, pečiais šildomas, 2 karų ga- 
radziųs. Kaina $1600 cash.

3954 S. Westem Avė.

VIENA SYK GYVENIME pasi- 
taikas didelis bargenas, Storas ir 2 
flatai. Savininkas priverstas par
duoti už pirmą mažą pasiulijimą. 
gera vieta dėl saliuno.

4641 Wentworth Avė.

Pavapijonas. ( PROBAK BLABE ) i
Trumpę laikę atgal Chicagoj 

lankėsi p. F. J. Edkins, buvusi

PARDUOSIU arba mainysiu biz 
niavą namų ant gyveųamo namo 
gražioje aajelinkėje. Pardavimas iš 
priežasties vyro mirties,

' 1Q851 Sp. Michigan Avė, "

ik

I

■> Tas incidentas, pagadino vi 
Bet, kadangi orakulas DonneLso pikniko gražią nuotaiką.

lankvs.it



