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Hindenburg mirė; Hitler pasiskelbė prezidentu
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Kaina 3c

Skelbia prezidento “rinki 
mus” rugpiu čio 19 d.

Hindenburgas bus palaidotas Tannenber- 
go mūšio lauke. Hitleris pakeitė konstitu
ciją, kad tik galėtų likti prezidentu
BERLYNAS, rugpiučio 2. — 

šįryt 9 vai. ryte pasimirė Vo
kietijos prezidentas fieldmar- 
šalas Paul von Hindenburg, 86 
metų amžiaus. Pasimirė jis 
savo dvare Neudeck, Rytų Prū
sijoj, netoli Freystadt. Mirė jis 
ramiai nuo įvairių ligų kompli
kacijos. Merdėjimas prasidėjo 
vakar vakare ir jis mirė neat
gavęs sąmonės. Prie mirties 
patalo buvo keturi jo daktarai 
ir visa šeimyna—jo sūnūs ir 
dvi dukterys, 
biama, kad jis 
dies ligos.

Tuoj virš jo

Oficialiai skel- 
miręs nuo šir-

dvaro liko nu
leistos iki pusės stiebo vėlia
vos ir apielinkės gyventojai su
žinojo apie jo mirtį. Tečiaus 
visa Vokietija štižfttojo-~apte jo 
mirtį ,daug vėliau,.jo mir
ties radio urnai nutilo ir neda
rė jokių pranešimų. Tik 10:15 
v. ryte propagandos ministeris 
Goebbels trumpoj kalboj pra
nešė apie konstitucijos pakei
timą, prezidento mirtį ir kad 
visoj šaly gedėjimas tęsis dvi 
savaites. Vėliavos turi būti 
nuleistos i>i pusės stiebo, val
dininkai ir Uniformuoti žmonės 
turi pešioti gedulo ženklus ir 
bažnyčių varpai turi skambinti 
du sykius į dieną.

Tuoj po paskelbimo pre
zidento mirties, laikiniu prezi
dentu pasiskelbė pats kancleris 
Hitleris ir kartu paskelbė, kad 
naujo prezidento visuotini “rin
kimai” įvyks rugpiučio 19 d. 
Bet tie rinkimai neturės reikš
mės, nes nebus kito kandidato, 
apart paties Hitlerio.

Hitleris taipjau įsakė kariuo
menei tuojaus sudėti priesai
kų naujam prezidentui—Hitle
riui.

Kad Hitleris galėtų likti pre
zidentu, prisiėjo pakeisti kon
stitucijų, nes einant konstitu
cija, laikiniu prezidentu turi 
likti augščiausio teismo pirmi
ninkas. Tečiaus naciai pasi
naudojo pernai kabinetui su
teiktąja galia keisti konstitu
ciją ir pereitų naktį įvykusia
me kabineto susirinkime taip 
konstituciją pakeitė, kad Hit
leris liko prezidentu. Bet tas 
pakeitimas įvyko ne be ginčų, 
kadangi kiti nurodė, kad da
bartinio kabineto sąstatas nėra 
tas pats, kuriam buvo suteik
ta galia. Tečiaus“išaiškinta”, 
kad jei “der fuehrer” (vadas) 
pasiliko tas pats, tai ir kabi
netas nepasikeitė. K

Neramumas visoj šaly yra 
ąiškUs. Propagandos ministeri
ja uždraudė laikraščiams svars
tyti konstitucijos pakeitimų, 
vien leido paminėti tų faktą. 
Visos biržos liko uždarytos 
dviem dienom, 1

Kol kas kariuomenės vadai, 
Goering ir Hitleris veikia iš
vien, bet ir tarp jų yra nesu
tikimų. Kariuomenės vadai, 
.daugiausia junkeriai, Hinden- 
burgo draugai, buk jau pada
vę Hitleriui eilę reikalavimų, 
kurie apsaugotų armijos savys- 
tovumą. Jie buk reikalavę dar 
ir to, kad Hitleris, likęs prezi
dentu, pasitrauktų iš partijos 
vadovybės.
Laidos Hindenburgą antradieny 
’• ■ ' * • ■ - •' « 4 >' -"U T ' ’ zv ' ■ ■'

Šiandie į Freystadt renkasi 
visa nacių žymesnybė, nes čia 
bus pamaldos už Hindenburgo 
sielą. Paskui pamaldos vyks 
ir kitose bažnyčiose.

Pirmadieny po piet 
operoj, Berlyne, įvyks 
apeigos, kuriose kalbės
ris. Tuoj po to jis išskris į 
Neudeck dvarą, kur pamaldos 
įvyks vakare. ' • ,

Hindenburgas bus palaidotas 
ne savo dvare, kaip jis pagei
davo, bet garsaus Tannenberg 
mūšio dideliame paminkle, pa
statytame mūšio lauke. Laido
tuvės bus antradieny, 11 vai. 
ryte. Tame mūšyje, kuriuo va
dovavo pats Hindenburgas, liko 
skaudžiai sumušti besibriovę į 
Rytų Prūsiją rusai ir po to mū
šio Hindenburgas lengvai už
ėmė visų Lietuvą., Tad to mū
šio paminklas kartu yra ir pa
minklas pačiam Hindenburgui 
todėl jis čia ir laidojamas.

VIENAS PASIMIRĖ, KITAS UŽĖMĖ JO VIETĄ

B

yon' Hindenburg, kuris pasimirė vakar ryte ir kanc-fieldmaršalas PaulprezidentasVokietijos
leris Adolfas Hitleris, kuris pasiskubino pasiskelbti naujuoju Vokietijos prezidentu. Jis kartu.
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ir toliau bus ir kancleriu.
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Kroli 
viešos 
Hitle-

Minneapolis samdy 
tojai jau siūlosi 

taikintis

Papa vasaroja

^vrsrioxi
Chicagai ir apielinkei' federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: -

Giedra, vėsiau.
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:- 

08.,

MINNEAPOLIS, Minn., r. 2. 
— Minneapolis streikuojančių 
trokų darbininkų samdytojai, 
kurie ikišiol griežtai atsisaky
davo taikintis su streikiėriais, 
nes jie buk nenorį sėdėti prie 
vieno stalo su komunistais ir 
komunistams miestų parduoti, 
dabar patys pasiūlė susitaiky
mui sąlygas. ' 1

Iš tos priežasties gubernato
rius Olson nebedruosiųs savo pa
reiškimų. Suimtieji streikierių 
vadai irgi liko besąlyginiai 
liuosuoti. *

Samdytojai siūlų netoli 
pačias sąlygas, kokias jau
miau buvo pasiūlę federaliniai 
taikintojai, bet kurias samdy
tojai pirmiau buvo atmetę. Jie 
siūlą pakėlimą algų, rinkimą 
darbininkų atstovų kolekty- 
vėms deryboms ir priėmimą j 
darbą streikierių.

pa-

tas 
pir-

Schacht-V okietijos 
ekonomijos minis- 

teris

RYMAS/ r: 2. — Papa Pius 
XI vakar nuvyko t į ypatingų 
miestelį Castel Gondolfo, Alban 
kalnuose, praleisti ten atsto- 
gas savo puikiajame dvare. 
Jis nuvyko į ten automobiliu. 
Tą miestelį papoš sukurė 1869 
m., kad jie turėtų kur vasa
roti.

Tečiaus keliosdešimt metų 
atgal kai Garibaldi nugalėjo pa- 
pos kariuomenę ir atėmė iš 
papų svietišką galią, papos už
sidarė Vatikane ir niekur iš 
ten neišeidavo, skaitydami sa
ve kaliniais. Dabartinis papa 
yra pirmas išvažiavęs už Vati
kano rybų. O tai todėl, kad tai
kos sąlygomis su Mussolini li
ko sukurta nepriklausoma ma
žytė Vatikano valstybė ir • pa
pos atgavo svietišką galių nors 
kelių blokų “valstybėj” Rymo 
centre.

Johnson Chicagos 
kalboj prašo vi
sus remti NRA

CHIGAGO.—NRA adminis
tratorius Johnson vakar kal
bėjo Chicagoj, Illinois kodeksų 
viršininkams. Jis kvietė visus 
remti NRA, kad tuo garantuo
ti atgaivinimą industrijos. Kar
tu įspėjo, kad nevyknimas ko
deksų “prives prie nepakenčia
mos biurokratijos ir valstybi
nio socializmo”.
/‘Nėra kito budo įvykinti 
NRA”, sakė Jonnson, “kaip 
viešoji opinija. To negalima 
padaryti pagelba snuperių ir 
tų, kurie mėgsta visur kištis. 
Mėlinas Aras yra ženklas ko
operacijos ir viešoji opinija tu
ri remti mėlinąjį arą arba pra
ras NRA. O dabar nėra lai
kas atimti NRA iš pradedan
čios pasveikti industrijos.”.

Astrologai apie 
Hitlerį

Per naktį skersai 
visą Ameriką

BERLYNAS,- r. 2. — Susir
gus ekonomijos ministeriui 
Kurt Schmitt, ir jam išvažiavus 
pasilsėti, ekonomijos ministerio 
pareigas eiti per šešius mėne
sius paskirtas reichsbanko pre
zidentas Dr. Hjalmar Schacht.

Policija ir milicija 
paruoštos kovai

Irgi streikas
CHICAGO.—Vakar sustreika

vo turtuolių Exmoor Golf Club, 
Highland Park, golfo lazdų ne
šiotojai, reikalaudami 
mokestį už . jų darbų.

Kadangi tų vaikų 
Vistiek nesustabdė
golfininkų, tai jie buriu nuėjo 
prie vieno upelio golfo aikštėj 
ir ėmė nuogi maudytis. Jaunus 
“nudistus” išvaikė policija. 
Streikuoji apie 200 vaikų Da
bar vedamos derybos dėl strej- taksų mokėtojams 
ko baigimo . . brangiai kainuoja

t ; ' ' '

pakelti

streikas 
niekurių

NEW ORLEANS, La., r. 2. 
—Kova tarp senatoriaus Long 
ir šio miesto mero pasiekė tą 
laipsnį, kad miesto policija ta
po pastatyta prieš valstijos mi-

. Milicija kelios dienos atgal 
užėmė registratoriaus raštinę, 
kur randasi balsuotojų sąrašai 
ir raštinės apielinkėj paskelbė 
kard stovį. Kulkosvaidžiai li
ko atkreipti prieš miesto salę. 
Tada ir mėras suorganizavo di
delę - specialę policijų ir ap
ginklavęs jų kulkosvaidžiais pa
statė prieš miliciją. >

Biznieriai protestuoja prieš 
tokių politikierių komediją ir 
žvanginimų ginklais, nes ji 

perdaug

CHICAGO.—Dabar Chicagoj e 
laiko savo suvažiavimą astro
logų draugija. Jie kalbėjosi ir 
apie Hitlerį ir nusprendė, kad 
Hitleris išsilaikys, iki ateinan
čio pavasai’io, bet tada jis, 
kaip ir. kiti diktatoriai, kris 
staigiai ir . kris smurto pagel* 
ba. Kiti gi Uštrologai mano, 
kad jis kris dagi/ankščiau, nė 
nesulaukęs pavasario.

Jaunuolis pasimirė 
' besimaudydamas

LOS ANGEDĖS, Cal., r. 2. 
—Didelis lėktuvas “Sky Chief” 
vakar pradėjo naktinį aptarna
vimą tarp New Yorko ir Los 
Angeles. Vakar, vakare jis su 
14 pasažierių išskrido iš New 
Yorko ir šįryt, prieš pusryčius 
buvo jau Los Angeles. Kely 
jis daro kelis trumpus susto
jimus.

CHICAGO.—Arthur Valshki, 
19 mėtų, 6Š26 Giddins St;., nu
ėjo maudytis Belmont jachtų 
prieplaukoj. Papalaukiojęs-tris 
ar keturias minutes jis sukniu
bo vandeny ir pasimirė. Atgai
vinti jį nebepasisekė. Spėjama, 
kad jis mirė "nuo širdies ligos.

■ : mH
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PORTLAND, Ore., r. 2. — 
Portland laukia prezidento 
RoosevėltOj kuris į čia atplauks 
rytoj ryte. Tuo baigsis ilga 
prezidento kelionė juromis ir 
iš čia jis automobiliu ir trau
kiniais gryš atgal į Washingr 
toną. ... 

> i.......... .......... . . ,■.

MEXIC0 CITY; r. 2. — Fe
deralinė valdžia liko pasiųsta 
į Matanzas numalšinti grupę 
ginkluotų sukilėlių, kurie išvi
jo miesto valdžių.

i

Elena Stankiutė

Elena Stankiutė-
Lietuvių Dienos Karalaitė

žymiausios lietuvaites iš
rinktos į karalaites paly
doves: F. Nausėdaitė, J. 
Saduliutė,, A. Rakauskaitė, 
H. Vespenderaitė, J. Jan
kauskaitė ir A. Kunigonis.

Dvejetas metų

Užvakar Lietuvių Auditori
joj tarp griausmingų delnų plo
jimų ir džiaugsmo išraiškų ta
po paskelbta išrinktoji Lietu
vių Dienos karalaitė.

.Ta laimingoji mergaitė yra 
Elena Stankiutė iš Brighton 
Parko, gyvenanti pas savo tė
velius adresu 4149 So. Camp
bell avė. '

Devyni teisėjai pripažino ją 
tipingiaUsia lietuvaite iš 66 
kontestančių. Ji yra naturalė 
šviesaplaukė, balto veido, mė
lynų akių lietuvaitė—kokių mu
sų dainos apdainuoja. Jr yra 
taip pat rimta, mandagi, ir 
išmintinga, išaugusi gražioj lie
tuvių katalikų šeimynoj. Mo
kslus ėjo šv. Kazimiero akade
mijoj, o taipgi Englewood Busi
ness College.
atgal ji lankėsi Lietuvoj, dau-’ 
giausia Žemaitijoj, iš kur jos 
tėveliai paeina. Ji labai gra
žiai kalba lietuviškai.

Kada jos išrinkimas į kara
laites tapo paskelbtas, šimtai 
susirinkusios publikos išreiškė 
didelį pasitenkinimą ir džiau
gsmą, ir kuo ilgiau visi j ją žu- 
rėjo, tuo labiau ji visiems pa
tiko.

Pasaulinėj parodoj Lietuvių 
Diezas karalaitė turės šešias 
garbės drauges arba palydoves. 
Į kšias garbingas vietas teisėjai 
išrinko šešias žymiausias lietu<- 
vaites. Jomis yra: •

Felicija Norbertą Nausėdaitė, 
žinomos lietuvių katalikų dar
buotojos ponios A. Nausėdie
nės duktė, baigusi šv. Kazimie
ro akademiją ir aktivi šv. Ka
zimiero alumnų organizacijos 
narė, puiki pianistė ir sporti
ninkė.

Julia Sadulaitė, įžymių Rose- 
lando lietuvių duktė.

Adelė Rakauskaitė, Pirmyn 
choro narė.

Helena Vespenderaitė, daini
ninkė ir aktorė.

Ju<ia Jankauskaitė, jaunutė 
studentė.

Aldona Kunigonis, registruota 
slaugė-nursė.

Išrinktoji karalaitė buvo čia 
pat apvainikuota. Garbė uždė
ti karališką diademą 
galvos teko Lietuvių 
Komiteto iždininkui 
Mackevičiui.

Išrinktąją karalaitę

cerest wishes that our Lithua- 
nians contirbute a mighty in- 
teresting chapter to the history 
now being written at a Centure 
of Progress exposition.

Nora Gugis”.
^Karalaites rinkimo vakaras 

buvo labai, labai smagus. Iš jo 
visi Sprendė, kad lietuvių die
na pasaulinėj parodoj turės 
milžinišką pasisekimą. Visi lie
tuviai be skirtumo pažiūrų ir 
tikėjimų eis pasirodyti ir kitų 
pamatyti lietuvių dienoj pasau
linėje parodoje.

Kidnaperiai nuteisti 
kalėjimai!

CHIGAGO. —Trys žmogva- 
giai, kurie nusiviliojo Toledo 
rūbų fabrikantų Welch į vienų 
smuklę ir ten j j kankino, kad 
išgauti pinigų, liko nuteisti 25 
metams kalėjimai! kiekvienas.

HOULTON, Me., r. 2.—šian
die čia buvo smarki audra ir 
ledai, kurie pridarė didelių nuo
stolių laukams. Tiek daug 
vo ledų, kad vaikai iš jų 
rėsi sniego boles.

bu- ♦ 
da-

Bcr 
nu-

ant jos
Dienos 

Justinui

pirmuti
nė pasveikino pereitų metų 
Lietuvių Jelenos karalaitė Jieva 
Paulekiutė., Publikai tas labai 
patiko. ;>yisi pastebėjo, kad 
abi karalaitės išrodo kaip sese
rys—abi tipingiausios lietuvai
tės.

Toliaus karalaitę sveikino po
nia V. Mackevičienė, karalaitės 
komisijos pirmininkė ir 
Jurgelionis, Lietuvių 
Komiteto pirmininkas.

Buvo pasveikinimo 'telegra* 
ma iš Noros Gjugienės. Ji skam
bėjo sekančiai:

- “Congratulations to our Lith 
uanian Day Queen and sin-

K1 
Dienos

WASHINGTON, r. 2. — 
nard Manyette, 33 m , liko 
teistas 6 mėnesiams kalėj iman 
už tai, kad jo 3 metų sūnūs 
rastas girtas gatvėje.

DAVENPORT, la., r. 1. — 
Mėras Wells kovoje prieš tvir- 
kavimą visai uždarė 7 smuk
les ir naktinius kliubirs.

laikas važiuoti 
Lietuvon

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.
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B LIETITOK9 
VEIKIMO

P. Dargis

AR “PITTSBURGHO 
JIENOS” MUM& RĘb- 

KALINGOS.

NAU-

Pittsbprgh’o lietuvių{ kolo
nija yra viena iš didžiųjų^ su 
visa apylinke^ priskaitoma 
virš 30 tūkstančių gyv. lietu
vių,

Organizacijų skaitlingupm 
mes irgi neatsiliekame nųp ki
tų kolonijų. Vieno, ko mums 
trūksta tai geresnio, ip plates
nio spauzdinto žodžio (laik
raščių) išplatinimo, jųt rėmimo 
ir jupse bendradarbiavimo. 
Jeigu mes tam turime, i todeL 
duokime jiems pasireikšti, 

Tiesa, turėjome vieną, kitą 
laikraštuką, tačiau jie nepri
gijo vien delįp, kad jįę nemo
kėjo pareikšti tos dvasios, tų, 
reikalavimų, kuriais bptų su
interesuotos plačiosios lietu
vių masės. Neturėdami orga
no per kurį mes savo dyasipį 
kūrybinį gyvenimą galėtume 
pareikšti, mes merdėjame, 
mes negalime bendra, artima 
mums kalba vienas prie kito 
prieiti ir vieni kitus 
pažinti. •

Paskutiniuoju laiku 
darytos pradmeniškos 
gos įsteigiant prie 
goję išeinančių 
“Pitthsburgh’o Naujienų’’ sky-, 
rių, >. Žipoma, “N,** nębudą?

* mos vietinės, negali patenkinti 
ir plačiai nušviesti vietinį gy
venimą, tačiau ateis laikas, 
jog mes beskaitydami “N.” ir 
Pgh’o skyrių taip sutvirtėsi- 
me, jog galėsime savomis jė
gomis išleisti tokį laikraštį, 
kuris atatiks netik musų, bet 
kitų kolonijų lietuvių reikala
vimams.

šiandieną “N.” yra 
telis laikraštis, kuris 
gina išeivijos reikalus, 
reaguoja į kiekvieną 
gyvenimo klausimą, nebijoda
mas pareikšti savo nesyiruo- 
jantį nusistatimą. Jos musų 
gyvenime yra kelrodis į i švie
sesnę ir geresnę, darbo ^mo- 
niems ateitį. Joms vadovau
ja asmenys, ypatingąi jos red. 
P. Grigaitis, kurie nuo pat 
jaunatvės dienų yrą tąmpriąi 
susirišę su musų darbo liau
dimi, jie su jąis dirbo, dalijo
si skausmais, jos džiąųgsmais, 
ragindami kovoti už savo tei
ses, už geresnį ir šviesesnį ry
tojų. Taip, kad “N.*** nusi- 
statimas, jų kovos už darbo 
žmonių, musų tautos reikalus 
nei kiek nepasikeitę per visą 
“N.” gyvenimo laikotarpį.

Todėl su jomis mums kaip 
tik pakeliui, todėl visi kurip 
įvertina spauzdintojo žodžio 
reikšmę, visi kuriems malonus 
lietuviškas kultūrinis — visuo
meninis darbas stokime į 
naujieniečių eiles, dirbkįmę 
su jomis per “Pittsburgh’o 
Naujienų” skyrių, o> mes žy
miai savo. lietuyiškame gyvę- 
nime sustiprėsįmę.

Pittsburghiečiai pamėgo 
Chicago,

Šiomis dienomis 
Pgh’o lietuvių apleido

pažangaus jaunimo draugijps 
“Nąpjosips Aušros** nariai renr 
giąsi t. p, aplankyti pąsgplįnę 
parodą šių, metų rugsėjo, mė
nesyje.

žinoma, aušriečiai netik ap
lankys pasaulinę., parodą, bet 
drauge ir savo organo, “Nąų- 
jięųų” įstaigą, kurią jie jau 
seniai pageidauja, matyti ir su
sipažinti su tais, kurie jas re
daguoją.

S. L. A. 353kuopos susi
rinkimas

Kuopos susirinkimų 
kas tąpo pakeistas, taip 
nuo rugpjūčio mėnesio

lai- 
kad 
visi 

kuopos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio, antrąjį sek
madienį L. A. P. A. svet. Se
kantis susirinkimas rugpjūčio 
įlį d, 2 y. p. p. Visi atsilan
kykite.

IŠ DARBO LAUKO
12,000 darbinįpkų praras 

darbus laike 2-jų savaičių,

arčiau

yra pa- 
pastan- 
Chica- 

Naujienų”

vienin- 
drąsiąi 

kuris 
syarbų

PranešąP13, kad daugiau 
kaip 12*Q(X) darbininkų. AHe- 
gh.eriy apskrityje dirbančių 
dėl Relįef Works Diyision vi
sokiuose darbuose laike 2-jų 
savaičių bus paliupsuoti iš 
darbo.

Atleidimo darbininkų iš 
darbo priežastis, esanti ta, 
kad Relicf Work Divisiop 
foųdas, iš kurjo yra finansuo
jami viešieji darbai yra jau 
išsisėmęs ir viešųjų darbų fi
nansavimas yra. sumažinamas 
net vienu miliomi dolerių. 
Tas, žinomą, pirmiausiai pa
liečia dirbančius darbininkus, 
ir darbininkų atlęidjnėjimas 
prasidėsiąs nuo rugpiuęio 15 
dienos.

Iki šiol. Pepn. valstija gau
davo iš Federalės valdžios 
RWD. fondo $2,550,000 . vie
šiems darbams, ir iš virš mi
nėtos
gheny apskričiui $672,000, 
dabar tik tegaus $417,000.

Sakoma, kad P°.l d. rugsė
jo ir vėl. Penu, valstiją gau
sianti dapgiąu pinigų iš fede- 
rales valdžios. Tada tai ir 
vėl prasidėsią daugiau viešų 
darbų.

Tačiau mes turime neužmir
šti, kad* tie darbininkai, ku
rie bus atleisti, yra daugu
moj šeimynų maitintojai ir 
tik tie buvo paimti, prie tų 
viešų darbų, x kurie gyveno iš 
gaunamų. , bedarbių pašalpų 
po keletą dolerių per savaitę. 
O- prie tų? viešų darbų ir ne
daug teuždirbdavo.

Ritose Pittsburgho industrr? 
jose irgi nesimato darbų pa
gerėjimo. — 5. Ęakanas.

.! U. .'.'.J iJJJUU 1 .L t 'L1 '.!K  11,1!.'H J1.,

gipio tokip parko, Pitts
burgho apylinkėje randasi 
daugybė tokioę žęmęs, kūpi 
nėra tinkamą žęmdįrbystei ip. 
neapsimoka žemdirbystę vęp&r 
tis. Yra labai sveikas kalnų 
klimatas, daug gerų upeliukų, 
žodžiu sakant, visi, gąmjiški. 
parankumai ir patogumai dėl 
hacijpnąllu papko įrengimp.

Ęędęr.ąlę valdžią jąų 
apžiurėjus tįnimmMę 
kavalkys ip tinkamiausjosę 
viętose manp užpirkti; nūn 
10,000 iki l&oo akerių ąem^s- 
Tačiau kol! kąs valdžią, nępa- 
sakQ» kokioj vietoj mOPO žę- 
mę pirkti, kad išv^ngoą kar
nos kėlimo ant žemė* m apę- 
kuliantų siautimo. Wa#hing- 
tono valdžią jąg dęi žęmęs 
nupirkimo ir pinigų esanti 
paskiru#. $300,000< ir> jįęr tik 
pąyykąią nupirkti* tąi 
tupjąu busią atkaltą G. 
kempes į tą apylinke ir bu
siąs. pradėta# darbas visu 
smarknnni. Upeliukai bus ap
valyti nuo tų. taip, vadinamų 
^suKerių” ir bus, prRęidįdami 
Žųvių ir kitkas bus dirbama 
kad įrengus gražius, naęijpna- 
liųs parkus Pittsburgho apy
linkėje.

Tačiau ateinantį/ ; rudęnį 
įvyksta visoje Penu,, valsti
joj/ ripkįmą^ lęgisląbir.os 
stovų, — gubernatoriaus ir 
Suvienytų Valstijų, senatp- 
riauą,. Pats gubernatorius 
yra pralošęs, repųblikonų npr 
mmaęiją dėl. Suvienytų, Valstį- 
jų senato ir .nebūdamas kan
didatu į jokį urėdą, jis norią' 
[iškirsti' špųsųj/ r^ųblį&ppų ir 
ĮdęmPfeatų Oi®pęriąms, ku-| 
įrię yrą kandįdpUįs I visokias, 
valdiškas vietašį/ Kad legis
laturos ekstfl$ Sesijoj pasisa
kytų kiek j;ę|lš; rupi žmonių 
rėikftUi. / /['./

Visoj valšįįjbj/yra ' 
[septimentą# bklsųptojų tarpe 
už socialius įšjajlymys ir prięš 
kompaničnų? tmfęstųs ir kom
panijų mušeikas.

dangę!
dųiųi- 

nius kalnus išvykdami svečiuo
tis kitur.

Šiuo tarpu iš Pittsburghię- 
čių Chicagoje randasi p. Sla
vinas, jo žmona, sūnelis ir R. 
Dargis.' Tikimasi, jęg keletą 
tuzinų atvyks šeštadienyje,’ 
kad galėtų dalyvauti pasauli
nėje parodoje, lietuvių, dieno
je šį sekmadienį.

Teko girdėti, jog lietuvių

Coiuiįtį South ir i^orth Parkai 
(Apskrities Pietinis ir šiau
rinis. Parkas),
Apie 8—9 metąį pastąpgo- 

mis Allegheny apskrities kę- 
misippierių hųyo nųpjrkta 2 
dideli žemės kavalkai pietinėj 
daly apskričio; vienas ir šiau
rinėj antras ir buvo ų^vardj- 
ta: North ir, So^lfeiparkai./I^ 
iš tų miškų ir. tuščių farmųi 
jau baigiami taisyti gražiausi 
parkai su visais patogumais. 
Vasaroj karščiams užėjus ne 
tik Pittsburgho, bet ir viso 
Allegheny apskrities piliečiai, 
naudojasi tomis parkoms su 
didžiausiu pasitenkinimu, o 
Pittsburgho miesto parkos jau 
nustoja savo vertės. O jei 
bus įrengta Pittsburgho apy
linkėje nacijonalis parkas, tai 
musų senis Pittsburghas bus 
tikrai; turtingas parkai# ir ga
lės lygintis nęt su Šveicarija.

Šauks ekstra, legislaluros 
sesiją

Pranešama iš Harrisbųrg, 
kad gubernatorius Piųchųt 
šauks ekstrą legislaturos se
siją rugpiučio 13 ar 20 dieną 
dėl pravedimo sekamų įstaty
mų:

(1) Prąvedimui socialių 
įstatymų bedarbių apdraudos.

(2) Dėl įvedimo naujų mo
kesčių; kaip tai Manufactu- 
rers* mokesčių ir dėl uždėji
mo ųaųjų mokesčių ant Utili
ties (viešųjų susįsiękįmO ir 
patarnavimo priemonių).

(3) Dėl pravedimo “Ripper 
bill”, kur bus įvedama miestų 
ir miestelių valdžiose tani tik
ros reformas ir kad miestų 
majorai ar kiti valdininkai bu-f 
tų galima atšaukti ir prašą- 
linti.

(4) Ęalsavįmo reformos.
i (5). Dėl pravedimo- įstatymo, 
kur panaikintų kompanionus 
miestus ir kompanijų apmo
kamus deputy sherifus (mu
šeikas).

(6) Del paskyrimo (aj|poin- 
ments) viešųjų patarnavirnų 
komisijos. (Public Service 
Copimission).

Yra mąppma, kad. gubęrba- 
torius Pinchot nesitiki, kad 
virš minėti pasiūlyti įstatymai 
butų priimti, ypač nesą jokios 
vilties, kad socįalęi jstątymąi 
ir panaikinimas kompaničnų 
miestų ir kompanijos apmo
kamų -deputy sheriffų (piušei- 
kų) įstatymai butų priimti da- 

palankios aplinkybės dėl įren- bartineje legislaturoje.

sumos, tekdavo, Alle- 
o

New Kensington. Pa.
55> liko sužeisti trakui apvir
tu^ su į pikniką važiuojančiais

Liepos 29 di‘ Ęu^ų grekų; kar 
4alikų, Šv. Jono bažnyčios dįj 
East Pittsburghp parapijonų 
važiavimas į pikniką pasibai
gė tragedij a netoli, mto N.ęw; 
Kensingtono ’dnit Texas; kebo 
trokui pilnam’ 'žmonių apvir
tus ir nusiritu# >į pakalnę, kur, 
liko sunkiai sužeista 55 para- 
pijonai ir 3> net mirtinai. Mi-r 
nętu traku važiavo daugumoj; 
j ąųnps < mergaus j dr vaikindb 
parapijos choro nariai ir vi
si važiuodami į linksmai juo
kavo.

Tuoj aus buvo pašaukta vi
sų artimesniųjų apylinkių po
licija: ir ambųfcmsas iš Giti- 
zens Hospital. ( Sužeistieji bu
vo surinkti ir nuvežti į ligo
ninę. Pagal ligoninės prane
šimą, dauguma gal ir pasveiks, 
išskiriant tris, kurje yra labai 
pavojingai sužeisti. I

Nelaimės priežastis esanti 
draiveris, praradęs kontrolę 
važiuojant' nub kąlno su. pr> 
sigrudusiu juokaujančiu jau
nuoliu trpkm

— Reporterių

Kas dedasi tarpe 
Pfttsburglto» apie" 

linkės lietuvių

HTTSBURGHO 
MARGUMINAI

SOHO PITTSBURGH, Pa, 
— Lietuvių Mpkslos Draugy
stė stropiai rengiasi prie sa
vo vidurvasarinio pikniko, 
kuris įvyks rugpiučio 5 dieną, 
Lithųąnian Coųntry Club 
Ūky j. Tikimasi, kad ne tik 
visi LMD; nąriaj dalyvaus, sa
vo piknike,, bęt bus; daug ir 
svočių ik visų*apylinkių, ką: 
daugi garsusis Joųo.Vainau
sko orkestras gros visokius 
jokius, - .y: >,/ '•

S.\S. Pittsburgh, Pa.
Pietų pusėje ne viskas ramu

! I& toliau žinrjnt į [pietų pu- 
išrodo,, kąd; viskas ramu

^skiriant tą; garsiąją “speriff ; 
sale”, ku$r puvo, atlikta lįepos 
13' dieną įr pėtnyčioj, dėl ku
rios kun. Kazėnas su savo iš
tikimais sekėjais trynė ran
kas. iš. džiaugsmo. Tačiau ir 
,po, ‘‘šerifo, sęlai” dar tautiš
ki parapijonąi vis dar neiš
nyko. Kaįp girdyti, tai dar ir 
neketiną išnykti tie tautiški 
parąpijohai. Nors už tai yra 
ir poteriai kalbami ir net mi
šios laikomos, kad Dievas at
vestų prie dvasios šventos 

. tautiškus parapijonus ir visi 
liktų rymiškais parapija-.

■! nais.
Tačiau tautiški parapijonąi 

nięidžįąsi prie to paties Die
vą, s kad jiems Dievas padėtų 
savo parapijos reikalu? susi
tvarkyti. Ir reikią pasakyt;, 
kad tautiški parapijonai ne 
tik meldžiasi, bet ir dirbą, 
kąd išbridus iš tų nesmagu
mų, kuriuos buvo pridaręs 
buvęs" klebonas kun. Vipar- 
tas.

! Kaip išrodo, jog tautiški pa- 
rapijonaį susitvąrkis ir tada, 
žinoma, pievas buą su tau-.. 

; tįškais pąrapijonąis ir su kuų.
Žukausku. Nors šiais pasta
raisiais laikais prisiėjo daug 

; nnkenįeti ne tik tautiškiems 
parapijos reikalams, bet ir 
kun. Žukauskui.

» » »
' Lietuvių Vaizbos Buto pa
stogėj nėra taip viskas ramų, 
kaip kam gal išrodo. Pitts
burgho ; ir/ apylinkės, rymiški 
kunigai j am įkartą per sa- 
,vą. "Draugą” .yra darę pasta
bų Vaizbos Ęuto prezidentui 
p. P. Pivariunui,. kaip jis tu
ri. eįgtįs ir ką. jis. tupi savo 
mašinoj važinėti po Pittsbur- 
ghą, ir ką ne. Nors p. Piva- 
ronas yra geriausių norų 
/žmogus ir bando su visais ge
ruoju- sugyventi bei nenori in 

i su musų- prabaščiais bartis, 
/— jis neina su prabaščiais į 
jokius ginčus.

Tačiau jei ką tik Vaizbos 
Butas veikia išskiriant auka- 

i’vimąi bažnyčiai, tai musų prą- 
haščiams vis nepatinka ir vis 
daro pastabas. Vaizbos Butas 
lįepos.22 d. buvo surengęs pik-' 
nik^ Dariaus-Girėno pamink
lo haųdaį, tai kaip girdėti, 
tuą parengimu mu?ų prabaš- 

^tęliai' irgi nėra labai paten
kinti ir net* darė pastabas per 
savo "Draugu”.

Tikroji priežastis kunigų 
'nepasitenkinimo Vaizbos Bu
to, tai, tur būt; bus ta, kad po 
taaujų metų kunigai ruošėsi 
pasiimti Vaizbos Butą į savo 

fabsoliutę kontrolę prašalinant 
iš valdybos tuos narius, kat
rie nėra pakankamai paklus
nus kunigų komandai.

Tai tokios tokelės musų pie
tų pųseję naujienos. Kitą kar
tą parašysiu daugiau iŠ ana
pus "balos”.

- South saidiškis.

po kalnus belipinėdamas kri- for a free library to bętter t|ie 
tp nuo kalno ir nusiląužč koT Įcppditionš of the citizens of bis 
ją. Buvo nuvežtas į ligoninę, lądppted city. The city was to 
kur ilgą laiką išbuvo. Šięnps apprppriątę $15,OQO.OO annitf^y 
dienomis buvo parvežtąs iš [for the malntenance of the įi- 
lįgoųinės, bet dar ims daugiprary, būt as the city had no 
laiko, kol pasveiks. Tačiau te-fpower to raiše taxation this 
vui, mažai dirbančiam, tąilpląn wa& dropped until. Ifisįo. 
yra didele nelaimę yįgąį, šęi: Then Caroegie offerMHM- 
mynai, kada, reikia turėti rei- poo, with the cities apprepria- 
kalus su daktarais ir ligoni- tion of $40,000 annuaŪy. This 
nėmis; {. was accepted and the plans for

Senas Bridgevillietis. | lhe building wėre sųfenįUed. by 
197 architects, thosę of Long- 
feįlow,. Aldęn and Hąrlow be- 
įng nccęptęd. Ify acres of the 
Parks land recently given by

Carnegie, Pa,
Vienat bįda, tai ne beda

bet kaip dvi trys, tai tada |Mrs. Schenley were appropriat-
-tikra beda led- for- the site. The foundationed for the site. The foundation 

wag laid in 1892 and the build- 
JĮąu, "Pittsburgho. Naujienorling dędkated in 1S95. After 

se” buvo rašyta, kad žinomu? the oompletion of the libnary 
Lietuvių Draugijų ir visuo-Į building Mr. Carnegie mada ar
mėnės darbuotojus Petrą ir rangements to give an art 
Marijoną Liepus ištiko nelai-tgaljery and museum. 
mė, ~ 
aplęidus ligoninę jos vyras I 
Petras Liepa buvo kasyklose 
sužeistas ir atvežtas į tą pa
čią ligoninę. Tačiau, dar Lie
pai nepasveikus ir vėl. jo žmo
na buvo atvežta į tą pačią li
goninę dėl operacijos ir lie
pos 28 d. buvo padaryta sėk-' 
minga operacija.

Qąbartipiu laiku abudu Lie
pai randasi Mercy ligoninėj 
ir yra viltis, kad pasveiks abu
du. TąČiau abiejų namų šei
mininkų buvimas ligoninėj Įehiteeture. The building covers 
yra ne juokai, — palikus na-Įfaur acres, 400 ft. in width and 
muose vien jaunas dukreles. Į 600 f t. long. The entrance to 
Jau nekalbant apie kančias the musič Hali, is met by 2 
ir iškaščins ką reikia pakelti Mammeth, bronze statues, the 
neturtingai šeimynai. Iright being the writer Shake-

S. Bakanas. Ispeare, and the left the mu- 
sfcian John S. Bach. The other 
two statues at the eastem en- 

Į trance are of the seulptor and 
... y . y j . y. Įpainter Michael Angelo and the Vis veža ir veža, bet neztnom G

kur veža 1^^ L . . , , .’famous physicrst and astrono- 
mer. These statues are the 
work of J. Massey Rhind. The 
eastern entrance leads to, the

bedarbių ir benamių. Bet šio- Į P^nded in Hauteville marble 
mis dienomis jau per kokią 
savaitę laiko tuos atvežtus be
darbius ir benamius pradėjo 
kažin kur vežti kožną dieną 
po keletą.. Tačiau mes neži
nom kur veža. S ak,o, kad kur 
tai ant ūkės dirbti, bet tik-z 
rai nežinom kur.. Vieni nori 
važiuoti ir tikisi, kad išva
žiavus busią geriau. O kiti 
tai bijo ir nenorį važiuoti.

Bet kaip pareina kaleina 
tai. nežiūri ar kas bijo ar ne
bijo, vįstiek veža ir gana.

Tai ir musų tautiečių jau 
yra išvežta - ir mes nežinom 
kada mums ir kitiems papuls 
važiuoti.

Mayuieiv pilietių

- vos poniai LiepeneiĮ The totai gįfts. to the In
stitute made by Mr. Carnegie 
during his life time for all pur- 
poses , amounted to $27,664,- 
594.51, besides his $3,000,000 
endpwnment and other sumt to 
be used at the institute’S dis- 
cretipn.
” This institute stands on 
[Forbes Street, is three stories 
Ihigh, built of light grey sand
as tone in a modification of the 
įlt&lian Renaissance style of ar-

four acres, 400 ft. in width and

Mayview,Pa.

Rugpiučio 1 d. Mayview, 
Pa., tai yra Pittsburgho mie
sto ligoninė ir prieglauda, P

The English ColumnJ

Carnegie Museum in 
Pittsburgh

is 
i Hąuteville marble 

.and decorated with John W. 
Alexander,s murai pąitings re- 
presenting "The Crowning of 
Labor”. These paintings which 
typify Pittsburgh as a knight 

[in steel armor suggest the 
strength and power of the 
/city.
[ Labor is crowned and heratd- 
ed by hosts of winged figures 
jblending with smoke and steam, 
į these figųres are Peaęe, ’Pro- 
sperity, LuKuries, and Educa- 
itįon, The work on these panęls 
has bcep delayed owing to the 
deąth of the Artįst Mr. Alex- 
ander, who was born in Alle
gheny City in 1856. He was a 
world wjde knową murai pąint- 
er.

Ip the east of the building 
on the main floor is the beauti- 
fųl Hali of.Sculpture, built on 
the measurement of the Par-

(Tąga ant pusi. 3-čią>
'„..■Į"1..'I

Rašo S, Baknpas 
--- 4——., 

Pittsburgho apylinkėje ffal bus 
įrengtos Nacionąlis Parkas 
(National Park).

^ierpįs dienomis prapešama iš 
‘AVaslųnglpU, D. C., kad Pitts- 
.burgho Industrijų apylinkės 
.3,000,000 gyventojų gal trum
poj ateityje susilauks įrengi
mo Nąęijonalįo Parko leng
vai priyažiųoįąniO., vieškeliais 

visų apylinkių.
Ay^sbingtono valdžia n;a- 

nananti, kad ne tik vakari- 
rinės , Penn. indųstrijiųiems 
distriktaips tirštai apgyven
tiems yra reikalingas nacijo- 
nąlis parkas, bet ir Pitts
burgho apylinkėje yra labai

' Liepos 24 d. buvo. pąląido- 
tą Oną. Gufąųškįeųė Šv, I^ą- 
zimicro kapinėse. Laidotuvėse 
dajyvayo daugybę žjjiųnių.. ir, 
tur ‘ hut, tai, buvo vienos iš 
didžiųjų Tįįdotųviųę Mąt, Vin
cas ir velionė Ona Gutauskai

J 'Ali- 5 ’■ * ' •turėjo labai, daug, draugų.
Po laidotuvių .visi buvo pa

kviesti į lįMD/jhmną ir. buyo 
duodami užkandžiai, Nors 
kaip teko girdėti, nekurie ai- 
rišiaį net piktinusi, k^d lai
dotuvių dalyviai grįžo į LMp. 
namą. Mat,, ąirišįai manė> k.ad 
ląidojųvįų dalyviai sugrįžo į 
LMIL po laidotuvių pąšĮlinkr 
sminti. Tačiau, nieko pana
šaus nebuvo/ ne^. laidotuvių 
dalyviai buvp ^pakviesti prie

f Bridgville, Pa.
z ^tosją kaimelio

1 • * A-

$iunmi tarpų pas ipąs dar
bą; dirbtuyėsę yęi; sumažėjo. 
Nprą' niekądą jąu per keletą 
metų ir; nedirbo gerai, bet 
nuo šio pavasario Rolling Mill 
buvo geriau pradėjus dirbti, 
bet dabar ir vėl ėmė “šlękuo-

’ Na|įonaĮ Mįning Co.< kasyk
los dirba neblogai, bet visą 
bėda, kad kasyklos jau yrą 
baigiamos ir ne ką. galima pa- 
darytn

f Kiek laiko atgąl Juozo Ka
valiausko sūnūs Ę(Įwardhs 
aukštosios mokyklos mokinys

MLNERAL WATER 
CRKTAE

Tąi yra gamtišką į>e jo-
kįu chemikatinių prietečkų. šie kry- 
stalai. yra imami iš mineralinių 

u a u * i vandenių Texase, kur, suvažiuojaother, būt how many have re- tūkstančiai ligonių ir sėkmingai gy- 
alized that it is one of the best Uosi tuo vandeniu nuo visokių li

gų. šie krystalai. duedą ligoniams 
tingu ligų, f " ’

šiy kry stalų įdSjus ll svarą i 15 
galionų paprasto vandens gaunama 
mineralinis, vanduo, kuriuo galima 
gydytis savo namuose nuo šių li
gų: nereguliarių ir ' kietų vidurių, 
nuo inkstu ir skausmų, stršnosc, 
npo reumatizmo ir skaudėjimo rau
menų arba muskulų rankose ąr pe
čiuose, nuo įakhų ir< plaukių/ ligų 
ar uždegimų pūslės, nuo suirimo 
nervų ir nemiegos, taipgi urnai pra
šalina slogąs arba šaltį -ir' galvos 
skaudėjimą, taipgi sugražina normą 
kraujo cirkuliacijai; .•

Todėl arčiau genančius kvie
čiame atšilai <&ų; ste
bėtinai gerų Toliau gy
venanti galite užsisakyti per laiš
kus. į.*' ,

Svarinis pakąlfe kainuoja $1.25; 
pusė svaro* 75ė X • ,

Taipgi : ‘

By Artif Walkauskas
Many of us have visited 

museum at one tįme op
the 
an-

in the United States. It seems ^ria^asTS« nV. danTsHr-
that Pittsburgh became ių- 
terested in. Art and euriositiės 
way back in;1804.

Pittsburgh’s Pioneer Mu- 
seum was ęxhibited by I. R; 
Lambdin a&painter in 1828 ąt 
4th and Mjiirket Streets. Here 
could be s^n paintings, eurioą, 
stuffed ųuadrupęds, foreigp 
and American. birds, mineralu 
fossils, marine shells, reptilęs 
in spiritį coins,. medals, corals, 

>Indian curiositięs etc. It wąs 
not until the munificent ėn- 
dowments of Andrew Carnegie 
that art became a factor in ithe 
education of the people along 
artistic lines. To show. his ap- 
preciation of wealth, Andrew 
Carnegie made his 10 enck>w- 
ment. of - $250>000,(X) in 1881

ip* ir moterų K arti- 
. _ . .. „jm miestųbM ‘teritorijų.
Patyrimas nereikalingas. Duodame 
kerą uždarbi, Rašykite dėl plates
niu žinių-> • •. / . /
BESTOWAL SALES
1314 S. Cicero Ąve., Cicero. HL

■ Phone Cicero 6273 *.v



Penktadienis, rugp. 3, 1934

Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro) 

thenoh. The white columns are 
of marble brought from Mount 
Penteliciuš near Athens similar 
to the Parthenon marble. To 
the early part of Greek art be- 
long Apollo, The, Archer and 
the Fighting Warrior, Aphro- 
dite and Athena. To the Roman 
belong . the two statues. of Au
gustus. Here also may be seen 
Egyptian, Assyriari, (Pėrsian 
and Chaldean statues.

Adjoining the Hali of Sculp- 
ture iš the Hali of Architect- 
ure. The best reproduetions be- 
ing the Facade of the Abbey 
Church of Št. Gilles of Gard 
France and the Greek monu- 
ment of Lysicrates. The mu- 
seum occupies the^ greater por- 
tion pf the eastern side of the 
main biiilding, dįvided into 
fifteen galleries.
. The Gallery of Birds con- 
taining over 80,000 specinv us 
inclliding thė Butler collection 
is one of the‘ new wdrld. The 
Gallery of Reptiles on the main 
flooi’ inėludes over 9,000 spe- 
cimens. A greater part of the 
collectionš of reptiles and fish- 
es is in the aleoholie store 
room as- afprecaution against 
fire. We havę an extensive and 
famous paleontological 
leetion in the world.

Also on the first floor is the 
collection of ancient Chinese 
and Japanese ivory carvings, 
bronzes and arms; modern and 
ancient silvenvare, ęoins, me- 
dals, stamps. Historical objects, 
the evolution of methods of 
transportation įs štili preserved 
bn the 3rd floor including the 
Langley. Plane .

col-

the first to

fly aeross United States. Herc 
are also the laboratory of ent- 
omology wįth thousands of 
butterflies, no less than 1,500,- 
000 ihsfects representing ap- 
proximatėly v 150,000 species. 
Mammals are on the second and 
third floor, groups of Zebras, 
giraffes, hogs, African bufi> 
aloes, ahtęlopes and counttess 
others. The “Camel Driver 
Attacked by Lions”. are the 
most worthy specimens of art.

The vvėstern side of the 
building contains the Library 
— which contains many thou
sands of volumes, and the 
Music Hali where free recitals 
are given twiee a week bn One 
of the largest concert organs 
erectėd in 1918. This Hali sėats 
2000. /

The easteVn part of the build
ing contains the art galleries, 
the perinanent collection, the 
art of -many ląnds making it 
International in character, also 
one may find etehings, photo- 
grapher prints and bronze sta
tues.

From its inception the Mu- 
sedm has carried on intensive 
studies in varibus fields and has 
become . one of the leaders of 
reserirch in America, especially 
in Zoology, Botany and Paleon- 
tolOgy. The art galleries are 
eųually known for their annual 
art ęxhibitions, averaging about 
800 painiings. These exhibi- 
tions are recognized aš among 
the most important annual ex- 
hibitions held either in Europe 
or America. . . i ..

P. S. This leeture was read 
before the members of “Nau
joji Aušra” Club. 

....... . . ....—..... . ■

Lietuvos Naujienos

butų atsidūrus teisme, jei per 
rajono viršininko susikiviVčini- 
mą. būtų nepaaiškėjęs tikrasis 
kaltinjnkas. Virš. Pavra buvo 
atleistas iš tarnybos ir byla at
sidūrė teisme. Apygardos teis 
mas, išklausęs liudininkus ir 
prokuroro nuomonę, kurie bu
vo Pavros nenaudai, Pavrą Diz- 
moną, 44 m. amž., nubaudė 3 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo, priteisė visas bylojimosi 
išlaidas ir vietoje areštavo; Ja
navičių 3 mėn. p. kalėjimo, bet 
nuo bausmės atleido su sąlygą, 
jei nenusikals per 1 metus; 
Urbanavičių išteisino.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

“Nekask kitam duo- 
bės-pats įkrisi”

.1931 m.^Merkines valsč., Ro- 
dukoš k. ’paš pil.' Vąlungevičių 
gyveno pas. policijbs Il-ro* ra
jono virš. Pavra! Dizmonas. Va
lu ngevičiąuš • bute jis pragyve
no 7 mėn.-nieko už.'tai nemo
kėdamas. ValungeVičius ir ge
ruoju ir .piktuoju. prašė Pavrą, 
kad jis sumokėtų.'; nuomą, bet 
jis memokčjo. .Tada Valungevi- 
čius kreipėsi pas/ .Baro vadą, 
bet ir ' čįat nieko, nepešė, pas 
apskr. v-ką irgi nieko.. Pritru
kęs kantrybės, nuvyko į Kau
ną Vidaus reikalų ministerijon 
skųstis. Vid. reik.. ministerija 
davė parėdymą, kad (Pavra iš 
buto išeitų. • .

Pavra tuo labai * užsigavo ir 
užsimanė Vąlungevičių “pamo
kyti”, kad jis neišeitų net iš 
kalėjimo.- Per tuo laiku ėjusį 
sargybos virš, pareigas pol. Ja
navičių įdavė suvyniotą į “Lie
tuvos Aidą” pundą nelegalus 
importuotos per demarkacijos 
liniją plečkaitininkų literatūros, 

-kad jis pats arba per kitus

įkištų ją ValungeviČiaus na
muose. Tuo laiku pas Vakinge- 
vičių .buvo svečių ir rajono 
virš., turėdamas progą, įparei
gojo pok > Janavičių. patikrinti 
tų svečių asmęnybę. Janavičius, 
įdavęs ..pol, Urbanayįčiui pundį 
literatųrop, liepė kar.tų ^iti pas 
Vąlungevičių ir kur .nors, už
kišti .namuose. Urbanavičius 
buvo bbbipkslis, pildę įsakymus, 
nesiteirayo, kas yra punde ir 
nuėjo. Patikrinę svečius ir ra
dę visus pąžįstąmųs, • paliko 
juos, kartu neradę tinkamos 
vietos; kur: pundą užkišti gyve
namuose namuose, užkišo kloji
me, jų parodymu, kad galėtų 
kada atsiminti ir sunaikinti 
dar prieš kratą. Pavra tuo lai
ku liepė ‘.sustiprinti ' sargybas 
neva pareikšdamas, kad per de- 
markliniją' bus nešama i litera
tūra ir . kaž kokiu budu nuo li
nijos į t ValungeviČiaus' sodybą 
padarė pėdsakus. Ant rytojaus 
vyr. pol. (Poškūs su dar keliais 
policininkais padarė Valungevi
Čiaus namuose kratą , ir kluone 
rado pundą su priešvalstybine 
literatūra.' Buvo sustatytas Va- 
lungevičiui - protokolas ; ir byla

Lietuvių Diena
Lietuvių Diena Pasaulio Pa

rodoje. Lietuvių pažangumo ir 
kulturingumo parodymas pa
saulio akyse. Daugelį kulturL 
nių, pašelpinių ir meno orga
nizacijų reprezentuojančios vė
liavos parodys pasauliui lietu
vių solidarumą Amerikos išeivi
joj.

Iškilmingose celebracijose lie
tuvių grandioziškas paradas, 
dainos, muzika, šokėjų grupes 
ir Lietuvių Dienos karalaitė 
atliks tą lietuvių pažangos dva
sios puikų vaidinimą. Gražiu 
pasirodymu atkreipsime dėme
sį tūkstančių Pasaulio Parodos 
lankytojų ir Lietuvių Dienos 
dalyviai galės pasididžiuoti.

Pradžioj išeivijos lietuviai 
buvo nežinomi Amerikoj ir su 
mumis nesiskaitė kaipo su kul
tūringais *-žmonėmis. ? Bet kai 
pasirodė, kad lietuviai gali dar 
daugiau negu kiti prisidėti prie 
pasaulio progreso, mums sutei
kė tą istorišką progą pasirody
ti Pasaulio Parodoje. '

Gražus vaidinimas ir musų 
masinis pasirodymas užtikrin
tas, nes kiekvieno mylinčio lie-

- • ‘‘ S « .

tuvių kultūrą jokios kliūtys ne
sulaikys. Tai yra vienintelė 
proga lietuviams be skirtumo 
politinių bei religinių įsitikini
mų atstovauti pasaulio .akyse 
lietuvių tautos kultūrą. j

Tad visi ir visos rugpiučio 5 
d. dalyvaukime Pasaulio Paro
dos Lietuvių Dienoj!

<« , / 

Nežiūrint pastangų 
demoralizuoti, dar

bas eina pirmyn

Gerkit ir Reikalaukit

CICERO. — Nežiūrint bjau
rios demoralizacijos, atkreiptos 
prieš Lietuvių Dieną, Draugija 
Lietuvos Kareivių dalyvauja 
“in corpore” su savo gražia vė
liava ir uniformos skysium 
priešakyje. 
—--- ---------- —;----- Į--------—

Geriausias atseina 
pigiausia

ytAt^NpŠ^Chįęągot. flt..........     .......... :........ '. .

Programo ir muzikos vedėjas Lietuvių

JONAS BIJANSKAS
Jo-Lietuvių Dienos programo puikumas bus daugiausia

Bijansko nuoširdaus pasišventimo ir darbo pasekmė. Kai-
Lietuvių Dienos programo komisijos pirmininkas jis gei

dė, kad programas išeitų kuotobuliausias, ir tam dėjo visas 
pastangas.. Tik gražiausius lietuviškus dalykus jis priėmė į 
programą ir nenųoalsiai siekė to, kad jie tobuliausia butų 
išreikšti. Todėl Lietuvių Dienos programe tik tą matysime 
ir girdėsime kas, duoda mums kaipo lietuviams garbę. Tas 
Bijansko sutaisytas lietuvių dienos programas bus ištikro ar
tistiniu žvilgsniu kas tai taip gražaus, tobulaus ir malonaus, 
ko dar gal niekad lietuviams neteko realizuoti.

no
PO

■ ■■ II..     ■ ■■■  ................ ................ ........................................ Mlb
■ ■ t . : *..•'» '

Lietuvių • Diena bus tikras 
lietuviškas pasirodymas prieš 
minias Parodoje, į kurį turėtų 
ateiti visi lietuviai. Supranta- 
tie, kurie yra, (Urba Rymo arba 
Maskvos kontrolėje to nepada
rys. Bet lieki xto, jie ir nerei
kalingi. čia- rik tikrų lietuvių 
reikalas. r! “

Visos draugijos ir klubai, ku
rie dalyvauja parade, turi tu
rėti savo tvarkytojus ir steng
tis pąląikyti' kuo geriausią 
tvarką,, neš, Viėfaam j okiu bildu 
nebus galima tvarkos palaikyki, ••.j ' ' I’-'.".' ' ■ ■ '' I ' •

O parado generolu, kaip jau 
žinote, bus musų garsios Cice
ro kolonijos pileitis, p. K. P. 
Deveikis. Jis vienas jokiu bū
du neįstengs palaikyti tvarkos,

1.00
1.00

. 1.00

Tadas Stonis ......
Leopold J. Burba 
J. Kavaliauskas .
Tai šie yra pirmieji didvy

riai. Yra eilė ir kitų, kurie ne
nori, kad jų vardai butų skel
biami spaudoje, o Lietuvių Die-, 
nos ženkliukų tai išsiplatino ke- 
'etas šimtų. Beveik kiekvienas 
sako, remkime kiek galėdami ’ 
šį darbą, jeigu tokią bjaurią j 
agitaciją prieš varo katalikai 
su bolševikais susidėję į talką.

Tai bent talka!
Kaip tie mokyklos Vaikai sa- 

Shame, shame, double 
Daugiau nelieka kas 

■“N.” raš.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estatę 
Defaiilted ir Undefaiilted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collatera! Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

ko: 
shame!” 
sakyti. ■

Stop
Jtching 
iW Skin

Nebesirūpinkite 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių .ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 69c, $1.00.žemo
FOR.SKIN iRRlTATlOt

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

dėl

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degtinis

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803 
« • • . *■

Kai patyrusi šeimininkė eina į 
krautuvę pirkti maisto ir groserių, 
tai pirkdama ji vaduojasi ne tik 
kaina; ji žino, kad svarbiausias reiš
kinys pirkime yra tavoro kokybė.

Perdažnai ji buvo nusivylusi pra-1 
eity, kai vadavosi vien kaina. Nes 
kas atrodė iš karto kaip bargenas, 
tik dėlto kad kaina buvo žema, tik
renybėj išėjo brapgia pamoka. .Tat 
taupios šeimininkės įvertina ir re
mia krautuvę, kuri laiko nę tik ge
ros kokybės prekes, bet kur taipgi 
kainos yra žemos.

Jos taipgi išmoko patyrimu, kad 
“Midwest” krautuvėse jos gali pir
ktis kaip tik tokios rųšies rėikme- 
nes, kokiu nori, ir tokia kaina, ko
ki yra tikra sutaupą. Jos irgi pa
tyrė, kad “Midwest” krautuvėse yra 
žemiausios galimos kainos; patyrė 
tai paprastu palyginimu šios orga
nizacijos krautuvių garsinimų su 
kainomis paduotomis kitų kompa
nijų garsinimuose.

Visi tavorai parduodami “Mid- 
west” krautuvėse yra taip atsar
giai parinkti kokybės atžvilgiu, kad 
Kiekvienos krautuvės savininkas ga
rantuoja pilną patenkinimą arba pi
nigų grąžinimą.

jeigu kiti jam neateis į talką 
ir nekooperuos.

Jeigu visi dirbsime su atsi
dėjimu, tai tikrli pasirodysime, 
jog esame civilizuoti žmonės ir 
susipratusi tauta.

Rugpiučio 5 d. nei vienas 
lietuvis netėri likti namuose, o 
eiti ir i grožėtis savo tautos ta
lentais. —Aš lietuvis.

Lietuvių Dienos re 
mejai Cicero ko

lonijoj
■' Dr. A. J.\ Gussen

■ J. Keserauskas ...
• A. L. Matui

J; F. Arlauskas

$2.00
1.00
1.00
1.00

ATIDARYMAS STAR TAVERN
• - ■ • .. . ĮVYKSTA

Rugpiueio 4 d. 1934 m.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į 
musų, aludės .atidarymą. Bus; skanių užkandžių veltui, šaltų gerų 
gėrimų, gera muzika. Linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia Savininkas J. PAUKŠTYS, kuris pirmiau turėjo aludę 
Roselande, 105th St.

; 6614 Su, WESTERN AVĖ.

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai b 

Svetaine šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienu 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIANVILLA 

11212 So. Western Avė., Chicago, III. 
"MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 8315 S. Halsted St., Chicago

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Louis A v. Tek K^dzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos'vanos,

* ■ - ■ swimming, podl. ;' & ’
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims sefedomis iki ? V. y. ,

WISSIG.
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

• Pasauliniame kare 
■■ ■ ■ ■ ' .

GYDO VISAS LIGAS VYRU*1R^MOTERU PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSlSENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligąs pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą,, žerilės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus1 išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką lis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandą! ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomia nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. ĘąmpSs K^eler Avė. TeL Crawford 5573

Queens ville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukeshft 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsto bė
ga po 30000 galionų į dieną — 
šaltas, skaistus, bę chlorino ir 
ammonijps, tas sveikas VVisconsi- 
no Šaltinio Vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbini ui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbaČkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

4352 S,

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

SIUSKIT PEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo LietiNosira&'r 
SČ pataria Lietum badai

Pirkite Midmt Krautuvėse
Geras Maistas — Teisingas Patarnavimas

. ŽEMIAUSIOS GALIMOS KAINOS

Pardavimas! Pėtnyčioj-Subatoj, Rugp. 3 ir 4
A ■ į “Midwest” geriausios rūšies 4h ■■

ūVlesraS;o^v^'^^.r^Z7c
Bulves naujos dailios, 

15 svarų 
pakas

PIENAS “Bordens” aukštas kenas 6c
pakelis 5c

“SNIDER’S” CATSUP didelė bonka ......................  Į50
“LIBBY’S” Alyvos importuotos išpaniškos, 6 unc.

2 džiarai .......       230

JELL-0 visokių kvapsnių

“CAMPBELL’S” tomačių sultis, 2’kenai ............ 150
“POST TOASTIES”, pusryčiam majstas, pakas .... 70
“GERTO” prezervams, bonka ..................  250
“Midwest”, GRYNI PRESERVAI, 1 sv. džiaras ........ 180
Midwest” GRYNAS MAYONNAISE 8 unc. džiaras 130

T5č“MIDWEST”
puikios,didelis 2*6 kenasTOMATES

“ARTERĮAL” SALDUS ŽIRNIAI N. 2 kenai, 2 už 250 
“Midwest” Sweet Mixed Pickels 16 uncijų džiaras 170 
“Golden Crown” maraschino vyšnios 5 unc. džiaras 100
SUGAR WAFER COOKIES svaras ............   150
CAIYv Ginger Ale “Midvrest”, Q už
. ^/.____Root Beei^ didelės bonkos ^ depozitas
BEVERAGE SYRUP “Midwest” 16 unc. jug (ąsotis) 150
“BROADCAST” ?OTTED MEATS 5i/2, uncijų kenas
SALAMI COTTO virta salami, svaras ........   180
“DREXEL“FARMS” C ALI KUMPIAI svaras .... 14*40
RIEKUTES LAŠINIŲ 2pak 25C
RINKTOS BANANOS .............................. 3 svarai 19£
NAUJI"GELTONI CIBULIAI .................. 4 svarai 15£

Čokolado gėrimas didelis džiaras
PVPVV Dykai! Bali and Paddle Game__

“SUNBRITE” Cleanser ........................... 3 kenai 130
^TRIDE” PLOVIMUI MILTAI............. 2 pakeliar"190
T‘QUrčinLRH0W” SOAP FLAKES 2 pakeliai .... 250 
“SUPER-SUDS”-3~pakeliai  ............................. 23i
“SEMINOLE” Bathroom Tissue.....................  4 rolės 250
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CAMAY MUILAS 4 šmotai .....19c
Naujas kontestas $1000 metams per visą gyvenimą.

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midutott Storta" turi ir mitot tkyriut, kur jut 

galite pirkti gerą mėtą, paukštieną it tt, ui iemiautiat kainai!
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Jurgis išgirdo šaf

tik “kelių stambių 
kurio nerėi-

kiamąjame kambarėlyje 
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šių dienų Austrijos , įvykiai 
metus.

JEIGU Į MASKVĄ, TAI 
GERAI
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Na,; b Hitleris, vietoj grieb
tu Už ginklo bei skubėti savo 
šalininkams Austrijoj į pagal- 
bą, kad paskubinus Austrijos 
prijungimą prie savo "Father- 
lando”, bando 'nUsimazgbti sak

mes taipgi

vis 
kuo

"Laisvėje” rašoma apie at- 
skridimą i Maskvą trijų Lie
tuvos karinių orlaivių su bu
riu lakūnų, kuriuos soyietų val
džia labai iškilmingai priėmė ir 
vaišino per tris dienas. (Paskui 
daroma toks paaiškinimas:

“Jų (Lietuvos karinių la
kūnų) maršrutas atliktas 
tikslu išgarsinti patriotizmą 
(? — «N ”• Red*) ir Lietuvos

“Senas ąžuolas” jau buvo gerokai papuvęs, dar gy
vas būdamas. Todėl jo mirtis realiuose (tikruose) ■ poli
tikos santykiuose nieko nepakeis. Tie santykiai tik pa
sidarys aiškesni. Dabar rudmarškinių diktatūra turės' 
ne tik visą galią, bet ir visą atsakomybę. Su Hinden- 
burgu išnyko iliuzija (įsivaizdavimas), kad'esąs dar 
koks ten aukštesnis autoritetas valdžioje, kuris gali su
laikyti “nacių” teroristus nuo kraštutinių žygių. Dabar 
Hitleris ir jo gauja jau nebegalės slėptis už išsvajoto 
tautos didvyrio nugaros. Jie turės patys atsakyti už 
visus savo darbus tiems, kurie juos įkėlė į valdžią.

Vokietijos žmonėms teks nuspręsti, kaip ilgai jie 
dar nori pakęsti “nacių” smurtą, žinant, kad niekas ne
begali jų išgelbėti, kaip tik jie patys.

Čikagiškiai bimbininkai kar
tu sii klerikalais iŠ Marijonų 
pastogės visą laiką išsijuosę 
agituoja prieš Lietuvių ^Diėhą 
pasaulio parodoje. Ir juo tolyn, 
tuo labyn jų argumentai datto* 
si panašus vienų į -antrus./ Pri- 
ėjo jau prie to, kad ų‘DifcUga»”, 
prisiklausęs saVo dvasios brolių 
bimbininkų posteringavimų, pa
reiškė vakar, kad pasąulio pa-

JIE PRIEŠ “KAPITAlIS 
TŲ BIZNI*

vas pašoko, vos tik nenutrauk 
damas stalo uždangalo, išlin
do iŠ UŽ stalo, ir, abiem ran
kom spausdamas Jurgio ran
ką, maloniai murmėjo:

—Tai gerai, kad atėjai! Tai 
ačiū, kaip Dievą myliu!... Iš 
tikrųjų, tiesa...

Jurgis atsisėdo tarp Sanino 
ir Petro Iljičiaus ir apsižval
gė. Balkonas buvo skaisčiai 
nušviestas dviem lempom ir 
liktarnėmis, atrodė, kad už 
šviesios sienos stovi neperma
toma siena. Bet, atsisukęs nuo 
šviesų^ Jurgis dar gan aiškiai 
matė žalsvą saulioleidžio pa
švaistę, kuprotą kalno silu
etą, viršūnes artimesnių med
žių ir toli apačioje silpnai 
sutemose skęstantį upės pa
viršių.

Iš miško skrido į ugnį pe
teliškės ir vabaliukai, sukosi, 
puldinėjo, ipasikeldavo ir ty
liai šliaužiojo ant stalo, mir
dami nudegę nuo ugnies kar
ščio. .

Jurgis pažiurėjo į juos ir 
jam pasidarė skaudu.

jungoje atiduota jiems ata
tinkama pagarba, turint min
tyje Lietuvos liaudį, 
dabartinę fašistinę valdžią.” 
Tai matote, kaip musų bim- 

bininkai moka savo “revoliuci
nius principus“ pritaikyti priė 
gyvenimo faktų. Jeigu lakūnai 
skrenda į Maskvą, tai viąkas 
gerai, nors tie lakūnai butų ii

mums primena 1914
Prieš 20 meitų ridžudymas Aust
rijos-Vengrijos i .sosto įpėdinio 
kunigaikščio Franciškaus Fer
dinando ir jo Imopos uždege 
pasaulinį karąV kuriame žuvo 
8,000,000 su Viršum žmonių ir 
kuris visą pasaulį privertė prie 
finansinio bankroto. ;'

Dabartiniai Austrijos įvykiai 
— nužudymą^ diktatoriaus 
Dollfusso — 
čią reikšmę 
kai, kaip kad?buvo 1914 me
tais. Reiškia, fcuropos padan
gėje renkasi juodi karo debe
sys. Mobilizuojama kariuome
nės, žvanginama ginklai ir gar
biai-’kalbama. apie antrą pasau
linę skerdynę-karą.

Tačiau reikia abejoti dėl ka
ro, nors ir daug yra panašumo 
į 1914 metų padėtį.

Musų laikais, tur būt, di
džiausias pavojus Europos ir 
viso pasaulio taikai yra įsiga
lėjimas ir siautimas kruvinųjų, 
diktatūrų. Dabartinių Austri
jos įvykių tikriausiais kaltinin
kais yra Hitleris ir Mussolini. 
Dėka Hitlerio ir Musšolinld in
trigoms, Asutrijoj buvo su
rengtos kruvinos socialištų 
skerdynės. Pagalios, nužudymas 
to paties diktatoriaus Dollfusso 
irgi primetama hitlerininkams.

Kruviniems diktatoriams kol 
kas gana gerai sekasi jų valdo
mose šalyse žudyti nekaltus ir 
beginklius žmones ir triuškinti 
darbininkų judėjimą. Bet stoti 
į karą su kita ginkluota vals
tybė diktatoriai nesiskubina. 
Tai jie daro ne dėl pasaulinės 
taikos užtikrinimo, bet dėl sa
vo locno kailio išsaugojimo. 
MUšsolihi grąsina Hitleriui ir 
mobjMzuoja kariuomenę neva 
ginti Austrijos nepriklausomy
bę. Tačiau Mussolinio smarka
vimas, tur būt, pareina iš to, 
kad jis jaučiasi turįs už savo 
pečių Franci ją ir Angliją bei 
mažąją santarvę dęl “gynimo“ 
Austrijos neprigulmybės. Jis 
gerai žino, kad Hitlerio žvėriš
kų gaujų siautimas yra įkyrė
jęs visam civilizuotam pasau-

Vienas "Naujienų“ skaityto
jas rašo mumą iš Los Angeles, 
Gal., apie naują draugiją arba 
korporaciją, kuri vadinasi 
“Ųtopian“, klausdamas, ar to
kia organizacija yra ir Chica- 
goje. Los Angeles mieste prie 
jos tnAnpu laiku prisirašę 
300,000. Neseniai ji laikiusi 
mitingą Hollywood Bowl, kur 
susirinkę 29,000 žmonių, ir kal
bėtojas jiems aiškinęs taip:

ma, buvo laukiama 
patogaus momento. 
gaikšČro Franciškaus 
do užmušimas kaip 
Vo tas momentas, kai karo šu- 
nes, ištroškę kraujo, buvo pa
leisti ant laisvės. O tada tuoj 
prasidėjo baisioji žmonijos

Bakanas.

puolė Serbiją'dėl užmušimo so
sto įpėdinio.

Bet Williaim (Philip Simms, 
Scripps-Howard laikraščių už
sienio korespondentas, rašyda
mas The Pittsburgh Press apie 
dabartinius Austrijos įvykius 
ir apie 20 metų sukaktuves 
nuo nužudymo Austro-Vengri
jos sosto įpėdinio, kaipo prie
žastį pasaulinio karo, įrodo do
kumentais, kad senoji Austro- 
Vengrija, pritariant Vokietijos 
kaizeriui, dar pirm užmušimo 
sosto įpėdinio jau ruošėsi pa
naikinti Serbijos nepriklauso
mybę kaipo centrą panslavizmo 
Balkanuose. Buvo norima su
daryti Balkanuose vokišką val
stybių bloką, kuris tūrėjo susi
dėti iš Rumunijos, Bulgarijos, 
Graikijos ir Turkijos.

Reiškia, vienokiu ar kitokiu 
bųdu senosios Austro-Vengri
jos puolimas ant Serbijos butų 
buvęs išprovokuotas. Tik, žino

tam tikro
O kuni- 
Ferdihan- 

tik ir bu

dė’. Aš jiems sakiau 
butų Eąstuose, tai seniai bu1- 
tų buvę parašyta lietuviškuo
se laikraščiuose,, nes visoš 
kitos partijos, kai tik prasi
dėjo, tuojaus z buvo ir lietu
viškose popierose paminėtos. 
Tai aš jiems sakiau, kad aš 
manau, jogei tai tik žulikų 
skymas. Sakau, aš paklausiu 
‘Naujienų’: jeigu 36 šteituo- 
sė jau tiek memberių yra, tai 
ir Chicagoje turi būti. Da
bar1 Utopians turės prakal
bas miesto Coliseum’e rugp.- 
Aug. 18 dieną, tai reiks it 
man eiti pasiklausyti tų fei- 
kerių. Įžangą ima po 10 cen
tų it aukščiau.“
Tai įdomi žinia. Musų skai

tytojui mes galime pasakyti 
tiek, kad apie tą Utopininkų 
draugiją Chicagoje iki šiol dar 
nebuvo nieko girdėti. Kitose vi
durinių Vakarų ir rytinių val
stijų Vietose jos, matyt, taip 
pat nėra. Todėl aišku, kad pa
saka apie 30 milionų ."membe
rių’’ yra melas.
>Kiek mums žinoma, ta orga

nizacija neperseniai įsikūrė 
Los Angeles mieste, Gal., — te
nai, kur skelbia savo evangelL 
ją garsioji McPherson ir dygs
ta, kaip grybai po lietaus, įvai
rios religinės ir pusiau-religi- 
nės sektos.' "Angelų mieste“ 
tie Utopininkai, iš,tiesų, trum
pu laiku surado nemažai pase
kėjų ir veda smarkią agitaci
ją. Įdomu, kad prie jų dedasi 
ir lietuviai.

' Kitą kartą pakalbėsime apie 
tą "susaidę”’' daugiau.

_ Ine.
1739 South Halsted Street 

Telephone CANal 8600

"Kai dauguma balsuotojų 
priklausys prie jų draugijos, 
tai jie padarys 'kaip norės, 
iŠbalsuodami savo žmones į 
valdžią, kuri pakeis dabarti
nę sistemą |į naują be revo
liucijos ir kraujo praliejimo. 
(Privatinę nuosavybę visai pa
naikins, pinigus tik laikinai 
padarys popierinius dvejiems 
ar trejiems metams, o po to 
laiko tie pinigai bus be ver
gės ir bus išleisti nauji. To
kiu budu niekas negalės va
rytis į lobius. O auksas bus 
laikomas tik užsieniams atsi
mokėti. Jaunuoliai turės eiti 
į mokyklą iki 25 metų. Pa
skui kiekvienas jaunuolis, jei 
sveikas, turės dirbti ligi 45 
metų amžiaus, o po to bus 
nevalia daugiau dirbti. Kiek
vienas gaus pensiją iki gy
vos galvos, taip kad galėtų 
gerai pragyventi; gal bus 
mok'ąrna po 200 dolerių per 
mėnesį.

"Visi turės dirbti tarp 25 
ir 45 metų amžiaus. Bet jei
gu ne visiems bus užtektinai 
darbo, tai trumpius darbo 
valandas, kad ir ligi 3 valan
dų per dieną, bet atlyginimas 
bus kaip Už pilną darbo die
ną, todėl žmogus galės 
kuo naudotis ir gyvėnti 
geriausiai.

‘.‘Kurie tai draugijai 
klauso, pasakoja, kaip nueiti 
prisirašyti. Sako: žmogus tu
ri būti ‘American citižen’; 
jam užriša akis arba užmau- 
ja užvalkalą ir nematant 
klausinėja, kuo žmogus už
siima, kur dirba, ir jei turi 
pinigų, tai turi 3 dolerius už
simokėti įstojimo? Jei neturi, 
tai nereikta, kol nepasieks iki 
5 ‘degree’ (laipsnio) 
jau turi užsimokėti arba prie 
jų ką .padirbti už tuos 3 do
lerius. Penktas laipsnis tai 
paskutinis. Tada jau jie visą 
paslaptį pašūko, ką jie mano 
daryti ir kaip jie mano da
bartinę sistemą permainyti. 
Prisirašiusis turi prisiekti, 
kad niekam nesakys to sek
reto.

“Už tai ūš Jus klausiu, ar 
Chicagoje yra tie ‘Utopians’, 
nes čia daug lietuvių pri
klauso, dauguma tautiečių. 
Man teko kalbėti su jais ir 
jie sako, kad visoje Ameri
koje jau priklauso 30,000,000 
žmonių, bet, girdi, ' kitūr gal 
kitaip pasivadinusi ta •‘statai-

vo kruvinas rankas ir traukia
si atgal.

Todėl atrodo, kad dėl Doll- 
fusso nužudymo bus išvengtas 
Jent dabartiniu laiku antras 
pasaulinis karas.

$8.00 
4.00 
2.00

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienv Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonas CanaI 8500.

, Dabar kiek plačiau prisimin
kime 20 metų atgal įvykius, dėl 
kurių buvo užkurtas pasaulinis 
karas. Dauguma mus manom, 
kad priežastis pasaulinio karo 
— tai nužudymas Austro-Ven
grijos sosto įpėdinio. Paviršuti- 
niai žiūrint išrodo, kad tai taip.

Serbo patrioto studento bir
želio mėnesį 1914 m* Serajeve 
paleistas šūvis į Austro-Veng
rijos sosto įpėdinį buvo tik ki
birkštis į parako statinę, kuri 
uždegė pasaulinį karą* O jei 
hebutų buvę to šūvio, tai kitas 
koks atsitikimas butų pasauli
nį karą užkūręs. Taip sakant, 
laikas pasauliniam karui buvo 
jau pribrendęs.

Tais laikais Europos valsty
bės, vadovaujamos kaizerio ir 
Caro, buvo pasidalinusios į du 
priešingus vienas , antram blo
kus ir susirišusios visokiomis 
slaptomis karinėmis sutartimis. 
Jos lenktyniavusi ginklavimosi 
ir didinimo armijų srityse. Mes 
manome, kad Austro-Vengrija skerdyUė

kambaryje kvepėjo 
samovaru ir kodylu, 
sveikas minykas nešė 
storą, kaip arbūzas,

fašistinės valdžios pasiųsti. So
vietų valdžia, atiduodamą “tin
kamą pagarbą“ fašistinės val
džios garsinto j ams, turi "min
tyje“ Lietuvos liaudį, o ne fa
šistinę valdžią!

Toks aiškinimas primena pa
sakojimą apie viduramžių mi- 
nyką, kuris norėjo petnyčiojėi 
pavalgyti mėsos. Minykas pa-; 
ėmė kumpį, pakrikštijo Jį “Žu- 
vim“ ir suvalgė. Nors jisai val
gė kiaulieną, bet ‘‘minty je’’ j i- 
sai turėjo,, kad tai žuvis, o ne 
mėsa, todėl nesugriešijol

Helen Spence Eaton, 22 m., kuriUiko nušauta kito kalinio kai ji bandė pabėgti iš Jackson- 
ville, Ark., kalėjimo ūkio. Ji sėdėjo kalėjime už nušovimą teisme savo tėvo užmušėjo ir, vėliau, 
už nušovimą savo samdytojo, kuris ją išgėdino. Jos nušovimas iššaukė platų sujudimą ir gal
būt • bus pradėti tyrimai panašių nušovimų kitų Arkansas kalinių.

Subscription Kates i
38.00 pet year in Cahada
$7.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chieago 
ic per copy

Metams -------------- ------------ $8.00
Pusei metu
Trims mtaesiams -- ------........ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Gali hut» /ausyse suskambė
jo,J bet Jurgiui pasirodė, kad 
nematomas ir negirdėtas var
pelis išmušė jų susitikimo va
landą.

Paskui ji ištruko, nusišypso
jo ir nubėgo atgal.

—Tetulė pasiges manęs... 
palaukite...' pš» ateisiu...

Jurgis paskui niekad nega
lėjo atsiminti: ar ji šituos žo
džius garsiai ištarė, kurios 
garsas atsilieptų tamsiame 
miške, ar šiltas vakarinis vė
jas atnešė į jo ausį tylų Šnib
ždėjimą.

Jis atsisėdo ant žolės ir per
braukė ranka per plaukus.

—Kaip visa tai paika ir ge
ra! — patehkintai šypsodama
sis, pamanė jis ir, užmerkęs 
akis, paspaudė pečiais, lyg at
simindamas visas pirmąsias 
savo mintis, sąžinę ir klajoji
mus.

Karsaviniutė nubėgo už var
tų ir sustojo. Jos širdis plakė 
ir veidas degė. Ji stipriai pa
spaudė ranka kairę krutinės 
pusę ir greitai prisiglaudė prie 
sienos.

Paskui atmerkė akis, spė
jančiai pažvelgė aplink, leng
vai atsikvėpė, paėmė į ranką 
suknelės skverną ir mikliomis 
jaunomis kojomis nubėgo ta
keliu į namą, dar iš tolo su
šukdama senai, tamsiuose rū
buose, tetulei, kuri sėdėjo lau-

roda tai 
kapitalistų biznis 
kią remti. Jisai rašo:

"Visą pelną pasiima paro
dos vedėjai. To pelno yra ga
na daug. Kad ir menkiausią 
programą organizuosi, tai sū-’ 
rišta su didelėmis išlaidomis. 
Kad jas padengti tenka Rink
ti aukas, rengti balius, Uba
gauti iš biznierių ir kitų. Ir 
kam? Tam, kad keliems 
stambiems kapitalistams per
daryti biznį*“ ' z

/ ■ ». _ į

Marijonų organas sako, kad 
“dalis pelno turėtų eiti tokių 
dienų organizatoriams“.

Tai dabar, gidų gale, kleri
kalų lyderiai pasisakė, kodėl jie 
priešinasi Lietuvių Dienai pa
saulio parodoje > todėl, kad 
jiems nebuvo pasiūlyta "dalis 
pelno“. (Beje, pasaulio parodos 
organizacija yra įsteigta ne pel
no tikslams).

Bet kam tuomet ant keršto 
rengti tą pačią dieną kitoje vie
toje savo kermošių ir dar deng
tis Dariaus ir Girėno Vardais?

Vos tik Hindenburgas numirė, kai Hitleris užėmė 
jo vietą, sujungdamas savo rankose valstybes pfėžiden* 
to ir kanclerio (ministerio pirmininko) urėdtis. Hitle
ris kartu pasilieka da ir vadas tos plėšikų gaujos, ku
ri vadinasi “nacionalsocialistų darbininkų” arba “na
cių” partija, su jos rudĮftiarškiniais, juodmarškiniais ir 
kitokių rųšių gengsteriais. Tuo budu jisai patapo visa
galis diktatorius, kurio valiai niekas nebegali atsistoti 
skersai kelio. . •

Vokietijos konstitucija reikalauja, kad prezidentas 
butų renkamas visuotinu balsavimu, o .iki jisai bus iš
rinktas, kad prezidento pareigas eitų vyriausiojo teis
mo pirmininkas. Bet .šituos konstitucijos patvarkymus 
Hitlerio kabinetas pakeitė dekretu taip, kad “vadas” 
galėtų tuojaus patapti prezidentu, nepasitraukdamas 
iš kanclerio vietos. Vokietijos žmonėms bus dar neva 
duota proga “patvirtinti” jį balsavimu, šituo tikslu 
rugpiučio mėn. 19 d. bus atliktas plebiscitas.

Nėra abejonės, kad balsavime Hitleris “laimės”, 
kadangi- visa opozicija yra sutriuškinta, spaudą ir radio 
kontroliuoja jo “propagandos ir švietimo ministeris”, o 
“nacių” teroras yra taip žmones įbauginęs, kad jie ne
drįs balsuoti prieš Hitlerį.

Hitleris, vadinasi, sulaukė išsipildymo savo svajo
nės patekti į aukščiausiąją vietą Vokietijos valstybėje. 
Dveji metai atgal jam tai nepavyko, nes prezidento 
rinkimuose Hindenburgas jį sumušė. Hindenburgą tuo
met rėmė respublikos gynėjų blokas, susidedąs iš so
cialdemokratų, demokratų ir katalikų. Tai buvo pasku
tinė desperatiška pastanga apginti Vokietijos respubli
ką nuo rudojo fašizmo potvinid. Bet tai tik truput) ati
tolino visišką kontr-revoliucijos pergalę. Hindenburgas 
pasirodė esąs pehsilpnas konstitucijos ramstis. Neilgai 
trukus po savo išrinkimo į prezidentus, jisai pavedė 
Hitleriui sudaryti ministerių’ kabinetą. Ir kuomet “na
cių” vadas, taikiu budu patekęs į valdžią, ėmė žvėriškai 
smaugti savo politinius oponentus, atvirai laužydamas 
valstybės įstatymus, Hindenburgas nebeturėjo tiei jė-

XXXVI.
Plačiame klioštoriaus 

gyklos 
duona, 
Vikrus, 
kur tai 
samovarą.

—Tėveli, — Jurgis pasakė, 
truputį susimaišęs dėl šito pa
vadinimo ir tikėdamasis, jog 
susimaišys ir minykas.

—Ko norite? — paklausė 
tasis šaltai ir ramiai žiūrėda
mas iš po garo debesų.

—Pas jus čia turėtų būti 
viena kompanija iš miesto.

—Tai septintame numeryje, 
—tūo tarpu atsakė minykas, 
lyg senai laukęs šito paklau
simo. — Prašau, ot čia, ant 
balkonėlio...

Stulgis atidarė septinto nu- 
merio duris. Dideliame kam
baryje buvo tamsu ir, gali būt, 
jis visas buvo pilnas tabako 
dūmų. Už <dui*U ant balkono 
Kūvo šviesu, s>kėmbėj<x bon- 
kos, judėsižmonių balsai ir 
juokas.

—Gyvenimas 
ma liga! — 
rovo balsą

-^Tu neišgydotaas kvailys! 
.—Ivanovafe garsiai atsakė: — 
ak tave... frazės taip ir kan
kina!

Kai Jurgis įėjo, visi sutiko 
jį girtais šauksmais, šafro-

—Taip, ir mes, žmonės, 
pamanė jis 
skrendam į ugnį, į visokią ži
bančią idėją, plakamės aplink 
ją ir mirštame kančiose. Mes 
manome, kad šita idėja yra 
išreiškimas visuomenės noro, 
o tai yra tiktai degimas musų 
smegenų!...

—Na, išsigerkime? — Sani- 
nas paklausė, draugiškai pa
lenkdamas į jį honką.

—Galima
Jurgis ir tuojaus pamanė, kad 
argi ne viena jam tiktai pa
siliko.

Jie sumušę stikliukus išgė
rė. Degtinė Jurgiui pasirodė 
nemalonus gėrimas, kaip kar
štas kartus nuodas, ir atprik- 
liu šiurpu visame kūne jis 
pasitraukė prie užkandžio, 
llett ir užkandis ilgai negalėjo 
numarinti kartumo ir ilgai ne
lindo į burną.

Vos negalėjęs'degtines gur
kšnį, kuris smarkiai išmušė 
per nosį ir gerklę, ir visas su
sipurtęs nuo fiziško atpriklu- 
mo, Jurgis ilgai negalėjo ateiti 
į normalumą, griebė per stalą 
užkandžius ir nenoromis juos 
kralntė. Viskas atrodė atprik- 
liais, kaip nuodas.

—Taip. Tokių žmonių aš 
vengiu vadinti žmonėmis, — 
rimta oktava pasakė Petras 
Iljičius, kuomet Jurgis vėl 
pradėjo matyti ir girdėti.

—Vengiate? — Valio, die- 
duk! — piktai atsiliepė lyano- 

nors Jurgis negirdejo 
kalbos pradžios, bet iš balso 
suptato, kad kalba ėjo apie jį, 
apie , tokius žmones, kaip jis.

—Taip. Vengiu... Žmogus 
privalo būti... generolas! — 
aiškiai ir šiurkščiai ištarė 
Petras" Iljičius.

—Ne visuomet tas galima... 
O jus pats 
mas Įsižeidęs ir nežiūrėdamas 
pasakė Jurgis.

—Aš?... Aš—generolas sielo-

ViiiMkyHO kalnai
Chicagoje — paltu:

Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams_________ _
Vienam m&nesiui

Chieagoj - per iineiiotojus: , 
Viena kopija ......... ...... .
Savaitei ................ .............. ..
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, ne iChicagoj, 
paštui 

Matams — 
Pusei metu 
Trims mėnesiams -* 
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui. . 

Lietuvon Ir kitur uiiienitiooe 
(Atpiginta)



Penktadienis, rugp. 3, 1934
„L.J. .JI.4.1'1.

Dainuos duete Lietuvių Dienoj

skridimuimcos

3:00

6.00

1,25

1.25

Tarp Ghicagos
Lietuvių

PRANEŠIMAI vauti šiame susirinkime.
Ą; Kaulakis, rašt.

Sheboygan, Wja., per Fr^nk 
Chiginski ...    $1.25

Omaha, Neb.» per Mrs. A* 
Veršulienė ......... ......

Cedar Grove, N, J., per 
Wm. Kabashjnski ....

Elizabeth, N. J., per
Charles Lozauskas .......

West Lynn, Mass., per ' 
Mikolas Latanskas ...

N. S. iPittsburgh, Pa., per 
Pittsburgh Lithuanian 
Youth — “Naujoji Auš
ra”, “Blue Tail Camp- 
ing Club”, “Babbling 
Bachelorettes”, “Sunny 
Rays”, SLA 345, “Inter- 
cottegiate Club”, and 
“Plu Sigma Sorority” 9.00

Kearny, N. J.r per J.
V. Baltrukonis........... 150.00

Chicago Heights, III., per
L, Yokubowski ...........

Michigan City, Ind.' per 
F. Brasus ..... ...........

Caro, Michigan, per J. 
Dermeitis .................

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

■ ■ ■ ■ I »

Pranešame, ka<r ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui netesime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visok j biznj, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais. \

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

Naujienų Administracija.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau- 
iŠkas Kliubas laikys mėnesinį su

sirinkimą penktadieni, rugpiučio 3 
dieną, 7:30 valandą vakaro, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
lalstęd St. Visi nariai malonėkite 
aiku pribūti, nes randasi daug svar

bių. reikalų, kuriuos būtinai ture-Į 
sim aptarti, Taipgi, kaip yra nu
tartą dalyvauti apvaikščiojime pa
saulinės parodos Lietuvių Dienoj 5 
dieną rugpiučio, tai Šiame susirin- 
cime galėsite gauti ženklelius kliu

bo nariai po 25c.
R. S. Kuneviče.

S. L. A. 134-tos kuopos susirin
kimas įvyksta penktadienį, rugpiu
čio 3 dieną, 8-tą valandą vakaro, 
McKinley Park svetainėje, (

Visos narės malonėkite susirink
ti laiku skaitlingai, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi ku
rios esate užsilikusios su mokes
čiais, malonėkite užsimokėti, kad ne- 
liktumėt suspenduotos^

i Valdyba.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
, Res. Hyde Park 8895

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

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

1.00

2.50

4.00

Viso ........................... $179.25
(Bus daugiau)

WAR VETERANS, 
ATTENTION t!!

The DARIUS-GIRE- 
NAS POST of the AME
RICAN LEGION invites 
ALL United States war 
veterans of lathuanjan 
extraction to join with 
them this coming Sun- 
day, August 5th, to ce- 
lebrate Lithuanian Day 
at the Century of Pro- 
gress, the WORLD’S 
FAIR.

We will’ parade 
there..~

Hipi! Hipi Hoorayl; 
The band will be play-. 
ing.
HELP us make LITH- 

UANIAN WORLD’S 
FAIR DAY, a day to 
remember ahvays with 
pleasure and pride for 
the part we played in

Comę, do, your share 
for you will be glad you 
did so.

BOOM — BOOM
Boom-boom-boom 

The drums will be 
beating

ANTANAS KAMINSKAS, tenoras
Pagarsėjęs lietuvių tenoras Antanas Kaminskas dalyvau- 

Lietuvių Dienos pasaulinėje parodoje nepaprastam pro- 
grame.' Tūkstančiai gėrėsis jo maloniu skambiu tenoru. Jis 
dainuos su p-le Helena Pečiukąite duetų “Laimingai keliau
ki” iš operos. “Eglė, Žalčių Karalienė.”

ja

1 >’ 1 1 * "y-—'■ .... - ,............... - ■ , r

'The soldier boys kia važiuot iki galui ir 
pereit per tiltą prie 14- 
tos gatvės įžangos..

Paradas prasidės ly
giai 6 vai. vak. .

Parado generolas K. 
P. Deveikis padarys ga
lutiną parado surykia- 
vimą.

Programas prasidės 
lygiai; 7:30 vai. vakare.

Visiems, kurie turės 
lietuvių dienos ženkle 
liūs, sėdynės bus rezer 
vuotos iki-7:15 val. vak.

Lietuvių dienos ženk
leliai galima bus pirk
tis lietuvių dienoj ten 
kur bus programas — 
Court of States.

Coųrt of States ran
dasi ant salos tuojaus 
už 16-tos gatvės tilto po 
kairei.

wįll be marching, 
COMRADES, come 

vvearing your legion 
caps, uniforms and de- 
corations if you have 
them. If you have only 
the cap wear a dark 
suit preferably a blue 
one with it.

Meet us then 4 P. M, 
at Hollywood Hali, 2417 
West 43rd Street. Auto
mobile transportation 
to the World’s Fair wijl 
be furnished for those 
without cars.

As the sun goes to 
ręst in the cradle 
of the west

It will be cooler 
then, hooray

So......we’ll go mar- 
ehing eastward 
aeross the Fair. 

SO BE THERE,......
WE’LL BE THERE.

LIETUVIU DIENOS 
TVARKA

Parado dalyviai 
valo susirinkti ne 
liaus kaip 5:30 vai. vak. 
tarp Soldier Field ir 
Field Museum priešais 
14-tos gatvės pasaulio 
parodos vartus. ’12-tos 
gatvės gatvekariais rei-

pn- 
vė-

18-tos gatvės Apielinkėj. — Lie
tuvių Vakarinės žvaigždės Kliubo 
susirinkimas įvyksta 3 d. rugpjūčio 

vai, vakaro, Chernausko , svet.
.900 S. Union Avė. Visi nari&i 

kviečiami jdalyvauti.
J. Gelgaudas, rašt.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, 7 d. rugpiučio, 
7:30 vai. vakaro, Association House, 
2150 West . North Avė. Malonėkite 
visi nariai pribūti į susirinkimą. 
Bus svarbių tarimų organizacijos 
reikaluose.. '

Ben Aluzas, užr. rašt.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez. 6681 So. Callfornla Avenue 
Telefonas Renublie 7888:

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj,, rugpjūčio 5-tą, dn Libęrįby 
Grove svetainėje, 4615 So. Mozart 
St., 12-tą vai. dienos.

Visi nariai-ės skaitlingai daly
vaukite, nes yra daug svarbių tar 
rimų ir raportų. Kurie esate pasi
likę su mokestimis, būtinai užsi
mokėkite, Jcad po laiko nesigailė
tume t. ’

— St. Narkis, sekretorius 
>1900 W. '35th St.. Chicago, III.

Illinois Lietuvių Pašalpoj Kliubo 
mėnesinis \ susirinkimas įvyks penk
tadieny, rugpiučio 3 d. 1934 m., Chi
cago Liet. Auditorijoj, 3133 South 
iaisted St., 7:30 vai, vakaro. Visi, 

kliubiečiai kviečiami būtinai daly-

PATENTS

į

DR. VAITUSH, UPTi 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
1 mo. skaudamų akių karšti, atitaiso 
| trumparegystę ir toliregystę. Priren- 

kįmuose egzaminavimas daromas su

, Ofiso Tel. Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2848

DR. BFRta
756 W.35tKSt 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

PROBAK’
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 
skutimos

f •

< namie
PJ: !'„.

Garsinkitčs uN-nose”
- ■; -........................... .....................................- —

KIEKVIENOS D IT D r
RŲŠIES ft V 1 .

Lietuviai DaktaraiP. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo- 
dHonvwoodStŠAdesomsSU gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 

G!4- kjmuose egzaminavimas daromas su 
4ZV W • OorCl OL. elektra, parodančią mažiausias klai- 

Englevrood 5883-5840 das. Specialu atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. ' Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlįoj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso-K. Jaruszį mos be akinių. Kainos pigiau 

Physical Therapy Į kai‘> »«““»•

6iosd s.MAiun, 4712 South Ashland Av.
Avenue Phone Boulevard 7589
Phone 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Lietuves Akušerės
Anclm

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney

v 43-A Security Savings COmmerclal 
Bank Euilding

(Dlrectly acrosB Street Irom Patent Office)
VVASHINOTON. D, C.

Laikas dang reliktą 
prie patentų. Nertai* 
kuoklt vilkladamt an 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl InstrnkeUų,
arba.- raSykite dėl DYKAI 
NEMOKAMOS k. y- KNYGELS
gutls “Bow to, Ob» 
tain a Patent” ir "Reeord ot Ir- 
▼ention” formos. Nieko neimant 
nž informacijas kg daryti. Shsl- 
raSinljlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas na- 
taraavlmat.

Graboriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

' CHICAGO, ILL.

(PROBAK BLADE)

aFrIEE
Vai.-^8:30 A. M. iki »:«O R M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI žEMOSi KAINOS

; 32 6 S. STATE ST.

YRA
PAVOJINGA

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

. CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lakę St., Arti Wells St.

KAZIMIERAS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 dieną, 11:40 va
landą ryto 1934 m., sulaukęs 
20 metų amžiaus* gimęs Ru
čine. AVisconsin.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Barborą Žakienę, po 
tėvais Balčunaitę, tėvą Kazi
mierą Norvaišą Racine, Wi$„ 
patėvi Juozapą Žaką, cięcę 
Elžbietą Bytautiene, dėdę Vik
torą Norvaišą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 4511 
So. Wood St.. tel. Yards 5973..

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiučio 4 dieną. 8 vai. ry
to iš namų į Sv. Kryžiaus pa- 

' rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingo® pamaldas už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Kazimiere Ner
vą i šo giminės, draugai ir pa- 

[ žystami esat nuoširdžjai kvię- 
| čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jam paskųtįnj patar- 
1 navima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, t
Motina, Tėvas, Patėvi®, 
Ciocė, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
} bonus J. F. Ėudeikis, telefo

nas Yards 1741,

JUOZAPAS VISOCKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 dieną, 2:30 valan
dą ryto 1934 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Gųdų kaime, Ne
makščių parapijoj. Amerikoj 
išgyveno 21 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Vin
centą po tėvais . Shipilaitę, du 
pusbrolius Kazimierą ir Joną 
Vfsockius, pusseserę ir švoge- 
rį Petronėlę ir Pranciškų Dai- 
lidonį, švogerį ir švogerką An
taną ir Juzefą Kukoraičius, o 
Lietuvoj tetą, pusseserę ir ga
mines- Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3512 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugpiučio 6 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgįę pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibos gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Visoc
kio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia- 

,5 mi dalyvauti laidotuyėsę ir su? 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Pusbroliai, Pus
seserė. švogęris, Švogerka 
ir Ginųnės.

Laidętuvęse patarnauja gra- 
borįus S; P. Mąžeika, telefo- 

- nas Yards 1138.

s

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Stanley"V”M&ka 25 METU PATYRIMO
Graborius ir Į Pritaikime^kini, dėl ^visękį^akiM

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
.....‘'■UHICAGO. ILL. '

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franciaco av.

Juozapas Ėudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
į (Neturime sąryšių su fįrma tuo 

pačiu vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides ’ susilieja į daiktą.’ 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
. akinių.
Dr. John J. Smetana

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZIUS
L Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
1 Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: - _

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

r

R- U l| .11 Į

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. ilermitage Avenue

. LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojamo u? $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, paimos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa- 
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

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

Lietuviai Daktarai
' Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3877

Dr. Charles Segal
OFISĄS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
GRABORIUS

)7 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ‘IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, BL
TeL Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0086

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

........ ..  .... Į. . Į, ■ ,
Res. 6600 South Artesian Avenue.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

į DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SU 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

ii

Tel Cicero 2109
Antanas Petkus >

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 
____ CICEKO. ILS. -----

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
▼ai.. Nedėliomis nuo 10 iki* 12 

3843 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

9

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 & RadnreR Street 

Telefonas Republic 9600

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl.; Nuo 2Kiki 4 ir nųą 6 iki 8 

▼ak.* Nėdėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tet: Boulevard 7820 
Namų TeL prospect 1930

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
!63 W, WMhihgton St. 

Kambarys 402 Tel. Deėhbcm 9047 
Res. 5819 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki £ 
Tel Prospect 1610 .



it

20 metų jubiliejaus —

Lowe avenue, ištiko nelaimė.

sunkiai sužeistas/kuomet pa

i

nį, šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis, kartu šu žmoną

Permanent waves 
Marcellirig and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359Lygos narės, kurios norėtų 

aplankyti įstaigą^ prašomos su
sižinoti s/ pirriiidinkė p. M. 
Žalpiene, 2553 South Halsted

Gordon išvyko iš Woodboro į 
Birch, Wis., dar dviejoms sa
vaitėms poilsio, Pp. Kai ir p. 
Bložienė kartu atostogavo 
Woodboro. —Rep. R.

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

pranešimai, 
bus išduoti raportai ‘r ’F****« . . .. . . ..... .. .. ■ . . pei lietuvi, kuris įstaigoje dir-

Viskas Ramu Lowe Gatvėj”-

CICERO.—-šiandien vakare į- 
vyksta svari vs Rat <!• no-> Rožės

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą7. čia tu
rėsite “good tiihe”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

vių Dieną Pasaulinėje Parodoje. 
Komisija yra parvežus! ženkle
lių ir šiaip informacijų apie pa
čią parodą. Tas visiems svar
bu.

BARO FIKčERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pl
edai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio įstaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

įstaigą ’rugpitičio 8 d. 10 vai. 
ryto. Įstaigos viršininkai pa
geidauja, kad grupė lankytojų 
nebūtų didesnė 20 žihopių ir,

ir Lietuvių Dienos 
reikalais

Cicero Raudonas Rožės klubas 
šiand'e šaukia susirinkimą

1 CLASSIFIED ADS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ĮtaįBal

MODERNIŠKI BARAMS F1XčERIAI 
OMUS PRISTATYMAS

14 pSaų Alkus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
vvork tables, kabinetas, pilna* (ren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvams fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. —Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje, — Del valgyklų, bučernių 
delicatessen. duonkepyklų ir U.

JULIUS UENDER. Ine. ?
910-915 W. Madison St. Monroel710

4

Trys tragingi Įvykiai į 24-ias valandas tik 
viename blioke /

BRIDGEPORT.— Vakar po 
pietų pravažiavus automobiliu 
Lowe avenue gatve, Bridgepor- 
te, niekas nebūtų pastebėjęs ką 
nors ypatingo. Gatvė, tarp 35- 
tos ir 36-fos kampų, buvo pu
siau apmirusi, žmonių mažai, 
vienas kitas automobilis pra
važiuoja. Kur-nekur sėdi mo
terėlės verandose, kužda ir šil
dosi saulėje. Viskas ramu* va
karų fronte...

Bet nežiūrint to pavirštuti- 
niško ramumo, net trys tragin
gi įvykiai sujudino tą gatvę 
laike 24-ių valandų.

Pirmiausiai elektros buvo nu
trenktas vienas lietuvis, kitas 
žmogus pasikorė, ir, kad mirtis 
butų užtikrinta, dar su peiliu 
ir gerklę persipjovė. Trečias-gi 
jaunuolis buvo sunkiai suvaži
nėtas troko ir dabar baigia die
nas Cook apskričio ligoninėje.

Viena nelaimė įvyko namuose 
adresu 3512 Lowe avenue, ki
ta 3513 Lowe avenue, o tre
čioji 3535 Lowe avenue.

Nutrenktas elektros
Pirmiausiai netikėtą mirtį 

sutiko 42 metų lietuvis Juozas 
Vysockis, 3512 Lowe avenue, 
kuri nutrenkė elektra. Užva
kar po pietų, apie 3:30, jis ka
sinėjo skiepe. Po šiupėle pasi
maišė duatas. Plikas dratas 
be insuliacijos.

Nieko nemanydamas Vysoc
kis dratą paėmė Į ranką, kad 
jį niAnesti į šalį, bet kaip tik 
palytėjo dratą, taip greit jis 
užmerkė akis amžinai. Mat, 
dratas, buvo neišjungtas elekt
ros perlaidos prailginimas, o 
skiepo grindys drėgnos.

Vysockio kūnas guli pas gra- 
borių Stanley Mužeiką, *3$19 
South Lituanica avenue, iš kur
miręs bus palaidotas pirmadie- liu giliai perpjovė gerklę,

“Kodėl jus nepasakote žmonėm su 
.jautriom gerklėm apie Old Golds?“

klausia tek fe
(SENAS OLD GOLDS RŪKYTOJAS NUO 1928]

Malonus p. Barthelmess:
Žmonės, kurie prižiūri savo gerklės, neturėtų ati

dėti vartojimu Old Golds. Sykį jiems pamėginus Šį 
lengvą gerklei cigaretę—jus galite būt užtikrintas, 
kad jie niekuomet nuo ję neatpras.

Jie atras, kad Old Golds yra padaryti iŠ Švelniau
sio, priimniausio tabako — žymiai liuosi nuo Šiurk
štumu ir griaužimo. Neirituoja nors ir Švelniausios

P.S.—Yra taip, p. Barthelmess:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

RiįChard Barthelmess, kurio populiariŠkumas pastato jį i pirmaeilius 
judžių žvaigždes.

Švelnu* gerklei cig ar eta i
OP.LorillardCo.. Ine

Taigi, aČiuojame jums už sugestiją p. Barthel- 
mess. Kaip matote, mes priėmėme jį. Ir jus gal 
busite tuo tarpininkę, kuris atneš naują komfortu ir 
pasigerėjimu “žmonėm turintiem jautrias gerkles”.

PARDAVIMUI Beer Tavern, gė- . 
ra vieta, daranti gerą biznį tarp 
dirbtuvių Clearinge. apgyventa sve
timtaučiais. 5617 W. 63 PI.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MAINYSIU namą su saliuno biz
niu ant rezidencijos namo. 13543 
Indiana Avė. Tel. Interoeean 9868.

RENDAI gazolino stotis, du cot- 
tages ir gyvenimui namas. Viskas 
geroj padėty. Jim Baltrukas vieta, 
127th and Archer Avė., Lemont, 
Illinois.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.

ĮSTEIGTA 1760

PARSIDUODA grosernė su namu 
arba bė namo; pigiai, geni vieta. 

3709 So. Halsted St.

CICERO
K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48th Ct., Cicero

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

PARDUOSIU arba priimsiu part
nerį į aludės biznį. Biznis išdirbtas 
gerai. 6759 So. Haląted St.

TAVERNA pardavimui — viskas 
pilnai. Savininkas serga.

607 W. 63rd Street

Anton Machuta, R. 2, Box 42, 
Branch, Mich.

. PARDAVIMUI restaurantas, fik
čeriai, 25 pėdų kaunteris iš dviejų 
dalių, zaslanai,' štymo stalas, mar
muriniu viršų stalas, kėdės, ledau- 
nė, kavai Urna (virdulys), aiskry- 
mo šaldytuvas. 6100 So. State St.

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTf 
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

FARMA PARSIDUODA, 40 ak
rų žemės, visos trobos geros, gy
vuliai ir visi padarai. Parduosiu la
bai pigiai. 2 arkliai. 5 galvijai, viš
tos, 2 kiaules. Pardavimo priežas
tis — senatvė.' Turiu greitai par- 

I duoti viską sykiu' už . $1,400 (ketu
riolika šimtų dolerių). Įnešti Teikia

Velionis, kartu su žmoną p.
Vincenta Vysockiehe užlaikė 
mažą krautuvėlę tam pačiam 
name, kur gyveno. ..

Antras sunkiai suvažinėtas Mdubo susirinkimas p. šešeto 
Beveik apie tą patį laiką Vyr.8^^11®/6, Susirinkime bus 

sockio kaimynų Shepardų, 3513 padaryti svarbus

Street, telefonas > Boulevard 
8743, arba su sekretore p. S.

• Wodmaniute, 3258 South Lime 
, Street, tel. Victory 7838.

Jeigu atsirastų daugiau, negu 
20, tai vizitus bu sgalima pa
daryti ir, kitomis dienomis, 

pilna Teismo viršininkas paskirs gru- 
Ju 16 metu sūnūs Donald buvo gautina atskaita iš buvusio kuris įstaigoje dir-

jų 1b metų sūnūs Donald buvo „.daruti ba’ kad J1S lankyto-
sunkiai sužeistas/kuomet pa- piRniKO. iaip&i dus paaaryii teiamąg veikia ko-
teko no ratais slinkaus troko svarbus pranešimai apie Lietu- J. p • • ’reKO po rarais sunaaus iroKO ^7 _ , ikios tautoj turk|datlgiausiai pra

sikaltėlių, pąrodyš ihiegamuosiuš 
_ kambarius, vaTgyklą, mokyklą 

ir daugelį kitm skyrių. .i1
Tai bus bene.,pirmhs lietuviš

kos organi^acų'oą^atsialnkymas 
j tokią Įstaigą.^ Kitų tautų gru- 

dažnai teismą atlanko.
i-'1 '' M. Z.

Kulkos ir alus

prie 26-tos ir Canal Street. Jo 
galva perskelta. Sužeistojo pa
dėtis tiek rimta, kad greičiau
siai mirs.

Ąpie dvyliką valandų po pir
mų įvykių, Lowe gatvės ra
mumą sudarkė dar vienas, kru
viniausias iš visų, įvykis.

Atsikėlęs vakar anksti rytą, 
apie 5-tą, Patrick Gallagher, ai
ris, gyvenąs 3531 Lowe avė., 
apsiprausė ir išėjo skubiai į 
krautuvę pasipirkti maisto. Di
džiuma kaimynų dar miegojo. 
Visur tyku.

Ne, tai ne sapnas
Netrukus Gallagher grįžta. At

ėjęs prie savo namų užpakali
nių durų vos neišvirsta. Nuste
bęs žiuri. Nežinodamas ar 
sapnuoja ar ištikro ką nors 
mato, prasi trina akis, Vaiz
das jį taip hu'stebinęs nepra
nyksta.

Gallagher pamatė ant vieno 
verandos stulpų pakibusį savo 
kaimyną, taipgi airį Thomas 
Farrell,, 75 metų senelį, 3535 
South Lowe avenue. Išeidamas 
į krautuvę pakaruoklio nematė, 
jo ten nebuvo.

Pakaruoklis, kurio kūnas 
dar buvo šiltas, norėdamas už- į
tikrinti kad mirs, nepasitenki
no vien pasikorimu, bet su pei- 

iš

lu/rioš gausiai tekėjo kraujas.
Taigi, f ne viskas taip, ląbaix 

amu-Lowe gatvėje.
■ • ■ '• ' ' ' . \

---------------------- ----------------------- --— / ■

Rengiasi jubiliejui 
f I *

Toliau* bus kalbėta apie at
eities veikimą, nes šįmet su
kanka 20 metų jubiliejaus ir 
daug draugų gauna dovanas 
metiniame parengime spalių 
mėnesį. Tai svarbus parengi
mas ir visų kooperavimas reika
lingas.

Draugai klubiečiai, bukite su
sirinkime ir su atyda sekite 
veikimą. Taipgi nepamirškite 
atsivesti kluban savo draugų.

Klubo raštininkas D.

Lietuvių Moterų Ly
ga rengiasi aplan- 

' kyti vaikų teismą
Padarys vizitą į įdomią įstaigą 

sekantį trečiadienį

Chicagoje, prie Roosevelt 
Road ir Ogden avenue, randa
si įdomi įstaiga — “Ji?7enile 
Court” vaikų teismas, kuriame 
užlaikomi nepilnąjj|^j^i prasi
kaltėliai.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga yra sumaniusi aplankyti šią

NAUJIENOJ, Chicago tll.
■ • .-į. ................... .

Penktadienis, rugp. 3, 1934 ...<■. , į.
Pagražinkit Save I

peš

•>

Lietuvis p. Venckus, kuris 
užlaiko alinę adresti 2950 Nor
mai avenue nutarė pakeisti 
bendrovę, nuo kurios ėmė alų, 
Vieną dieną pasakė išvežioto- 
jui, kad jo patarnavimas atei
tyje nebus reikalingas, nes jo 
vieton numatomas kitos ben
drovės išvežiotojas.

Taigi, kuomet vakar netikė
tai pasipylė lietus revolverio 
kulkų į jo alinės vidų per krau
tuves, langą, p. Venckui nerei
kėjo spėlioti kas tuos šuvius 
paleido. Laimei, niekas nebuvo 
sužeistas, bet alinės langas 
galėtų sieto rol^ lošti. '

Sugrįžo atostogų

Iš Woodboro, Wisconsin, Chį- 
cagon; sugrįžo yąĮstijbš gynėjo 
asistentas ady, Chas, P. Kai ir 
p-ia Kai. |P-įa Blbžienėf Dr. I. 
G. Bložio žmona, ir jų sūnūs

tai

Pilkitės Išanksto 
Lietuvių Dienos 

ženklelius
Artinasi Lietuvių Die

na pasaulinėje parodo
je. Didelėse tos dienos 
celebracijose kiekvie
nas lietuvis nori turėti 
rezervuotą sėdynę.

Sėdynės yra rezer
vuotos trims tūkstan
čiams. Kas nori turėti 
sėdynę, kiekvienas turi 
nusipirkti Lietuvių die
nos ženklelį, nes be žen
klelių sėdynių nebus 
galima' gauti.

Pirkitės Lietuvių Die
nos ženklelius išanksto 
Juos galite gauti sekan 
čiose vietose:
18-TA GATVĖ

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted St.

MARQUETTE PARK
KARTANAS

2557 W. 69th Street
Hemlock 0318

NARVID’S BAKERY
2424 W. 69th Street 

Prospect 5705

BRIGHTON PARK 
PEOPLE’S FURNITURE CO.

4183 So. Archer Avenue 
Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd Street

T0WN OF LAKE
BARSKIS FURN. 

, 1717 W. 47th St.
Yarits 5ti69

BRIDGEPORT
PROGRESS FURNITURE 

3222 So. Halsted Street 
Victory 4226
MR. KIRAS 

3335 So., Halsted Street
■ ' Yards 6894

NORTH SIDE
MORNING STAR CLUB
Wabansia & Robey Sts.

KOŠEI. AND
J. J. TUPIKAITIS 

725 #. 123rd Street 
Pullman 0071

Klausykite kasdien WCFL 12:2S v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
••Mes nepaisome kaip litrai jus sergate, 
nei kas suklldo jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt iftgydyti, jus pasitei
raukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigi tūkstančiams urnomis ir kroniš- 
komis ligomis sergančius į sveikatų.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas i&egzaminavl- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame prieSlpgl augfitom ratom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir blednuomenS, gali pilnai pasinau
doti musų, pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHĖUMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ, KRAUJO. SKILVIO. 
NERVŲ. ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria 81 ų ūmių arba Ironiškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite j Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 Iki 8 v. vak. kas
dien: Aritrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedėliok 10 iki 1 v. po piet.

SIUSKfTPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Iii.

MORTGAGE BANKERS

TEL. REPUBLIC 8402

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys fkuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine —• 
$250.00.

Įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje __  .
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

CLASSIFIED ADS

Business Service 
Biznip Patarnavimas

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III. 

—O—

—o—
Tel. Yard« 8408 

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietog , 

Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago. 111 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų st 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendaUhinku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parior, miegkamb ar vai- 
gomojo kamb. rakandai $30 ir vįrš. $1,000 (vieną tūkstantį dolerių) 
Atdara vakarais ir nedalioj. Rapp ‘ ‘ “
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

Musical Instruments
• MuzikosInstrumentai______

PADĖSIU pas patikimus žmones 
arba parduosiu savo dailų Grand 
Piano—mažiau kaip 2 metų senumo. 
Rekomendacijos reikalingos. Mažas 
balansas gali būti mokamas kaip 
renda. Naujienos, Box 143.

Partners Wanted
Pušininkų Reikią

REIKIA partnerio į alaus biznį. 
Biznis gerai išdirbtas; vienam per
sunkti apsidirbti; 2 nauji trokai. 
10419 So. State St. nuo 5 iki 6 va
karais. Tel. Pullman 8011.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bėkčrį, pirma- 
rankį ar už antrarąnkį, prie viso* 
kios duonos ar bisketų. Esu blaivas 
ir pavienis. Prašau duoti žinoti laiš
ku. Joseph Maliešauskis, 4806 So. 
Wood St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

TIKRA proga geram selsmonui 
susidėti su seniai įsteigta daugme- 
nų (wholesale) likerių organizacija. 
Kreipkitės M. Sax & Company, 8048 
Eašt 92nd St. arba telefonuokite 
South Chicago 6400,

'  -  «

REIKALINGAS virėjas, vyras, 
kambarys, valgis ir alga.

5654 W. 64th Place

REIKALINGAS pagalbininkas prie 
džianitortaUs. Kambarys, valgis it 
vasarą pasidaro penkinę į mėnėsj 
už popieras. Žiemą primokėsiu. At
siliepkite skubiai laišku — 1739 S. 
Halsted St., Box 144.

Fųriiisiied Rooms
RENDON kambarys. Turiu 4 kam

barius. 2823 So. Union Avė. 2nd 
floor front.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
metų senas, pigi renda, šiluma, 
karštas vanduo, insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; ant 
gero krosingo, tarp 3 gatvių; yra 
šviesa “stop and go”.

7259 Vinčennes Avė.

PARDAVIMUI Grosernė ir Meat 
Mdrket. Gerai einąs cash biznis. 
Visi, knodemiŠki įrenjgimai. Daug 
steko, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue




