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Republikonai Koduoja ka- 
nuoles prieš demokratus

Illinois republikonų konvencija Spring- 
fielde rinkimų vajaus pradžiai

Naujoji Dalyba pasi- 
liks-sako Roosevel- 

tas
GtREEN BAY, Wis., rugp. 9.

Lakūnas Vaitkus 
North Dakotoje

SPRINGFIELD, III., rugp. 9. 
Ketvirtadieni čia tapo atidary
ta Illinois valstijos republikonų 
partijos konvencija. Tai pra
džia vajaus ateinančio ridens 
kongreso atstovų rinkimui.

Konvencijon suvažiavo re
publikonų politikieriai iš visos 
valstijos. Yra jų, kaip sve
čių patarėjų, ir iš kitų šalies 
kampų.

Konvencija nepaprastai skait
linga. Sakoma, per pastaruo
sius dešimtį metų nebuvę kitos 
tokios skaitlingos jų sueigos 
Illinoj uj.

Kokioj platformoj stovėdami, 
kokiais argumentais remdamie
si republikonai mano kovoti 
demokratus? Tur būt atida
riusio konvenciją pirmininko 
Brooks kalba nušvies šj klap
simą. Jisai pasakojo esmėj ve 
ką: ■

Amerika stovi kryžkelėj. 
Valdžia privalo liautis kėlusi 
suirutę ir klasinį žmonių jaus

Dar kartą reikalaus 
paliuosuoti iš kalėji
mo Tarną Mooney 

&

SAN (JUENTIN kalėjimas, 
Cal. rugp. 9. —Leo Gallaher, 
Tarno Mooney advokatas, pra
nešė, kad jis ir vėl patieks gu
bernatoriui Merriamui aplika
ciją, idant Mooney butų pa
leistas iš kalėjimo. Gallaherio 
aplikacija bus paremta napjais 
argumentais. Pats Mooney ne
sitiki, kad tie argumentai pa
veiktų j gubernatorių. Mooney 
sėdi kalėjime jau nuo 1916 me
tų.

Pastoriai turės duo
ti prisieką Hitleriui

BERLYNAS, Vokietija, rug. 
9.—AugPst Jaeger, Hitlerio ko- 
misionierius protestonų bažny
čioms Vokietijoje ,išleido svar
bų tų bažnyčių pastoriams pa
reiškimą. Būtent protestonų 
bažnyčių kunigai ir kitokie tar- 
nautojai ir perdėtiniai turės 
padaryti ištikimybės Hitleriui 
prisieką, kaip kad ją padarė 
šturmnotoj ų būriai ir reguliarė 
armija praėjusią savaitę.

Keista žuvis užtikta 
Oregone

PORTLAND, Ore, rugp. 9.— 
Borax ežere sugauta keistos iš
vaizdos 5 colių ilgio žuvykė. 
Manoma, kad ji esanti liekana 
kadaise buvusių milžiniškų žu- 
vių ežere, kuris čia Užpildė Al- 
vord klonį, bet jau seniai yra 
išdžiuvęs.

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

Chicagoj ir apielinkėj—gied
ra; lengvi šiaurryčių vejai, pa- 
sikeičią į nepastovius.

mą, siundydama vieną piliečių 
grupę prieš kitą.

Valdžia privalo liautis vadi
nusi sanžiningą biznierių “čiz- 
leriu”.

Atėjo laikas pasakyti, kad 
valdžios galios centralizavimas 
yra ne-amėrikoniškas.

Tai kritika Roosevelto admi
nistracijos. O ką žada repub
likonai? Brook atsako:

Mes siūlome panaikinti mo
nopoliją kur tik ją užtiksime.

Mes siūlome ištraukti valdžią 
iš kompeticijos su privačiu biz
niu.

Mes siūlome deportuoti sve
timšalius komunistus, kurie tai
kosi musų valdžios formą su
naikinti.

Mes siūlome paliusuoti ran
kas individualio amerikono, taip 
darbininko, taip farmerio, taip 
biznieriau’s.

Mes siūlome nuimti valdžios 
apinasrį, pašalinti valdžios ki
šimąsi į kasdieninius gyvenimo 
reikalus, ir t.t. ir t.t.

Hitleris paskelbė 
amnestiją

BERLYNAS, rugp. 9. —At
žymėdamas patvarkymą, kuris 
sujungė jo rankose Vokietijos 
prezidento ir kanclerio ofisui, 
Hitleris ketvirtadienį išleido į- 
sakymą suteikiantį amnestiją 
tūkstančiams menkesnių politi
nių nusikaltėlių.

Tai buvo pirmas Hitlerio, 
kaip prezidento ir kanclerio 
kartu, oficialis aktas. Tikima
si, kad amnestuotieji rugp. 19 
dieną savo balsavimu užgirs 
prezidento ir kanclerio ofisų su
jungimą.

Naujos rųšies arbata 
Jungt. Valstijų 

kariuomenei
WASHINGTON, D. C., rugp. 

9.—Mate arbata, gaunama Pie
tinės Amerikos gilumoj, gal 
būt bus priimta Ji/ngt. Valsti
jų armijoj, kai jos kareiviai tu
ri atlikti sunkesnius maršus. 
Aiškinama, kad ši arbata vei
kianti kaip didelis stimuliuoto- 
jas proto ir kūno pajėgoms. 
Paraguajos valdžios atstovai, 
kurių šaly kalbama arbata au
ga, deda ypatingų pastangų į- 
piršti ją Jungt. Valstijoms.

Moterei mirtis elektros 
kėdėj

OSS1NING, N. Y., rugp. 9. 
—Naktį iš ketvirtadienio į penk
tadienį buvo paskirta mirti 
elektros kėdėj trijų kūdikių mo
tinai Anna Antonio, Kartu su 
ja toki pat bausmė laukė
du vyrus, Vincentą Sa- 
ettą ir Samuelį Feraccį. Visi 
trys buvo rasti kaltais nužu
dyme moteriškės vyro, kad 
iškolektuoti iŠ kompanijos jo
apdraudą suma $5,000.

Anna Antonio, jei guberna
torius nesusimtylės, bus ant
roji moteris praradusi gyvastį 
elektros kėdėj Šioj valstijoj.

—Ketvirtadienį prez. Roosevel- 
tas buvo atvykęs į Green Bay, 
kur apvaikščiojama miestelio 
trijų šimtų metų sukaktuvės.

Savo kalboj čia prezidentas 
tarp kitko pareiškė, kad seno
ji šalies tvarka, kurioj biznis 
elgėsi kaip tinkamas, jo admi
nistracijos laiku nesugrįš. Ir 
esą Jungt. Valstijų žmonės ne
grąžins atgal tą pasenusią 
tvarką... Tikslus ekonominis ge
rėjimas paeina iš pagerėjusios 
visų šalies gyventojų padėties, 
o ne iš mažos jų dalies.

Sustreikavo N R A 
projektų darbininkai

LBUQUESQUE, New Mex- 
ico, rugp. 9. —Sustreikavo tri
juose New Mexico valstijos 
miestuose darbininkai dirbą Fe- 
deral Emergency Relief Com- 
mittee duotus darbus. Darbi
ninkai reikalauja 50c valandai, 
o taipgi pašalinimo kai kurių 
perdėtinių.

Paveikslas rodo anglių kasyklos nelaimę Oklahomos val
stijos kalėjimo farmoj. 1,200 pėdų gilumoj po žeme kasykloj 
kilo ekspliozija, kurioj žuvo du asmenys. Ekspliozija taip su
jaukė kasyklą, kad gelbėtojams ėmė dvi dienas iki jie pasiekė 
užgriautus vyrus jau nebegyvus.

Nacių organizacija 
Austrijos reika

lais likviduotą.
MUN1CH, Vokietija, rugp. 9. 

—Vokietijoj veikė Austrijos na
cių partijos pildantysis komi
tetas. Dėliai šio komiteto dar
buotės nepaliaujamai ėjo gin
čai tarp Vienos ir Berlyno.

Kada tačiau porą dienų at
gal Austrijos ministerių kabi
netas nutarė priimti von Pape- 
ną kaip Hitlerio pasiuntinį 
Austrijai, tai Vokietijos vyriau
sybė įsakė Austrijos nacių pil
dom. komitetui likviduoti savo 
darbuotę ir išsiskirstyti.

Nacionalizavo šalies 
sidabrą

WASHINGTON, D. C., ru<gp. 
9.—Vykdomuoju prez. Roose- 
velto įsakymu ir proklamacija 
ketvirtadienį tapo nacionali
zuotas šalies sidabras, šį pa
reiškimą padarė iždinės sekre
torius, kai sidabro kaina New 
Yorko markete pasiekė 49^2 
centų uncijai. Valdžia nacio
nalizavo sidabrą 50 centų un
cijai kaina.

Reikalauja rinkti imi
grantus. {leidžiamus

i j Ameriką
WASHINGTON, D. C., rugp. 

9. Dr. Harry H. Laughlin, Car- 
negie institucijos direktorius, 
reikalauja, kad ateity Jungt. 
Valstijos įsileisdamos imigran
tus žiūrėtų ne kvotų, kiek ku
riai šaliai tenka, bet darytų 
juo nuodugniausią ekzaminaciją 
įleidžiamiems ir priimtų tik to
kius imigrantus .kurie ekzami- 
nus išlaiko.

Baptistai leis žmonėms 
balsuoti karo klausimą

( *- » ’ •

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
9.—Baptistų bažnyčios pasauli
nis kongresas nutarė paleisti 
40tyse šalių plebiscito balsa
vimui klausimą, ar žmonės nori 
kito karo.

Iš aeroplanų daboja 
neramumo vietas

Algerijoj
CONSTANTINE, Atgeria, r. 

9.—Septyni kariškieji aeropla
nai patroliuoja plačiu mastu 
Constantine apielinkę, kad ne
beleisti pasikartoti arabų pu‘o- 
limams ant žydų.

Areštuota 36 ginkluoti ara
bai, kurie automobiliais mėgi
no įvažiuoti į Constantine. Vi
so areštuotų arabų yra apie 
300.

Prasidėjo laidotuvės žydų žu
vusių arabų suruoštose jiems 
skerdynėse.

Lietuv. diplomatų 
pakeitimas

KAUNAS. Elta. — Lietuvos 
įgaliotas ministeris Čekoslova
kijoje, p. J. Aukštuolis, nuo 
rugsėjo 1 d. skiriamas Lietu
vos įgaliotu ministerių ir ne
paprastu pasiuntiniu Argenti
noje. Argentinos vyriausybės 
sutikimas gautas. P. J. Aukš
tuolis nuo rugpuičio 1 d. gauna 
vieną mėnesį atostogų, kurias 
žada praleisti Lietuvoje.

Buvęs Lietuvos chargė d’af- 
faires Argentinoje, ats. genero
las T. Daukantas, nuo gruodžio 
1 d. išeiną į pensiją, kaipo iš
tarnavęs apie 27 metus., Nuo 
rugsėjo 1 d., jis paleidžiamas 
dviem mėnesiam atostogų.

Lietuvos įgaliotu ministerių 
ir nepaprastu pasiuntiniu Če
koslovakijoje nuo rugsėjo 1 d. 
skiriamas “Eltos” direktorius 
Ed. Turauskas. Čekoslovakijos 
vyriausybės sutikimas Ed. Tu
rausko paskyrimui jau gautas.

Vilkaviškis
Mieste veikia 4 klubai ir tiek 

pat restoranų. Nors visi ver
kia, kad jau prispaudė krizis, 
bet kai užeini į kurią nors iš 
šių įmonių, tai, rodos, čia kri- 
zio nėra. 1928 metais buvo 
tik 5 panešios įmdnės. K^la 
klausimas, kas tas 3 naujai 
atidarytas įtaigas išlaiko, ar 
tik ne tas “geradėjas” krizis?

Įdomi paukštė New 
Yorko zoologijos 

parke
NEW tORK, N. Y„ rugp. 

9.—Iš Brazilijos atgabenta į 
Bronx patfką paukštė, kaip sa
koma, visų žąsų veislių moti
na. šios paukštės ypatybė yra 
ta, kad ji daro kaip ir kokias 
eksplozijas, kaip ir elektros 
srovę paleidžia iš savęs, kai 
mėginama ją paimti į rankas. 
Tai esanti vienintelė šioj šaly 
tos rųšies paukštė.

Ir teisėjas traukiamas 
teisman

LOS ANGELES, Cal., rugp. 9. 
—Neseniai advokatas Henry 
Arivi čia gavo skirybas į 42 
minutes laiko senatoriui Wm. 
McAdoo žmonai, buvusio pre
zidento Wilsono dukterei.

Teisėjas Frank , C. Collier 
už tai aštriai kritikavo advo
katą Arivi. Dabar tas advo^ 
katas traukia teisman teisėją 
ir ieško $35,000 atlyginimo už 
garbes nuplėšimą.

Banditai vėl ima rody
tis Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, Mexi- 
co, rugp. 9. — Banditų šaika 
netoli nuo Mendoza miesto už
puolė gelžkelio patalą taisiusius 
darbininkus. Piktadariai rei
kalavo, kad darbininkai išardy
tų gelžkelį. 

■ ■ ''

Kai darbininkai atsisakė jų 
reikalavimą išpildyti, tai ban
ditai juos sumušė, Paskui tie 
patys banditai apiplėšė neto
liese esančią gelžkelio stotį; Bet 
pelnės tik kelioliką pesų (Mek
sikos dolerių). 'r

LONDONAS, Anglija, rugp. 
9.—Aeroplanas ‘‘The Trail of 
the: Caribou” nusileido čia po 
30 valandų ir 55 minučių skri
dimo. Aviatoriai Ayling ir 
Reid norėjo pasiekti be susto
jimo Bagdadą, bet greitas su
vartojimas gazolino privertė 
juos nusileisti vos atlikus 3,- 
700 mylių kelionę, kuomet no
rėta padaryti 6,300 mylių.

Atėjo žinios iš Įeit. Felikso 
Vaitkaus, kuris dabar yra Far
go, North Dakota, kad jo ruo
šimos! darbas tranzatlantiniam 
skridimui progresuoja labai sėk
mingai. Priešpiet ir popiet jisai 
ima speciales “aklo” (su instru
mentais) skridimo lekcijas, o 
tarpais studijuoja. Kadangi ji
sai yra baigęs geriausias avia
cijos mokyklas, tai jam šis dar
bas keblumą nesudaro.

Lakūnas Vaitkus iškeliavo į 
Fargo šio mėnesio 2 d. ir už 
kokių 10 dienų ketina sugrįžti 
Chicagon. Pirm to jisai su pa- 
gelbininku mechaniku dirbo prie 
aeroplano. Prieš apleisiant jam 
Wisconsiną, didieji gasolino tan
kai jau buvo padaryti, vieta 
jiems lėktuve (ten kur buvo 
kambary s pasažieriams) paruoš
ta, langų skylės užtaisytos me
džiu ir senasis motoras atkabin
tas.

Iš Hartford, Conn., kur už
sakyta “Lituianicai II” naujas 
motoras, mechanikas Viktoras 
Jesulaitis pranešė lakūnui, kad 
motoras jau padarytas ir išban
dytas, bet dar nebuvo atėjęs iš 
South Bend, Ind., specialis car- 
buretor, kuris buvo užsakytas 
pirmoje pusėje liepos mėnesio.
MOTORAS NETRŪKŪS BUS

PRISTATYTAS ‘
r-v

Mechanikas Viktoras Jesulai- 
tis telegrafuoja if Hartford, 
Conn., kad specialis carburetor 
bus gautas šeštadienį (ryto) ir 
kad motoras bus išsiųstas tre
čiadienį (rugP- 15 d.).
... Jesulaitis užsuks į Spring- 
fieldą, Miass^, paimti generato
rių, huris jau yra padarytas. 
Grįždamas į Chicagą, jis stap- 
tels Williamsporte, Pa., paragin
ti propellerių dirbtuvę ,kad ji 
nevilkintų musų užsakymą.

“Lituanicos H” naujas moto
ras, kurį padirbo Pnatt and 
Whitney Aircraft korporacija, 
sulig tam tikromis duotomis jai 
specifikacijomis, turės naujau
sius pagerinimus. Bandymai da
vė puikiausių rezultatų. Tiki
masi, kad su tuo motoru “Li- 
tuanica II” vartos mažiau net, 
kaip 20 galonų gasolino per va
landą, skrisdama aukštai ore.
SKUBINAMA BAIGTI LĖKTU

VO ĮRENGIMAI
įmakliną Vaitkų ir tranzatlan- 

tinio skridimo rėmėjus pasta
ruoju laiku daugiausia rūpino 
klausimas, ar nebus pavėlinta 
pristatymas tų. lėktuvo įrengimų 
ir instrumentų, kurie yra būti 
nai reikalingi skridimui per oke
aną. Kada Įeit. Vaitkus apie ge
gužės mėn. vidurį perėmė “Li- 
tuanicą II”, dar jokių įtaisų jai 
nebuvo nupirkta, išimant tik vie
ną seną abejotinos vertės in
strumentą, kurį P- James buvo 
netyčia užtikęs Californijoje (ir 
jisai j| tebesilaiko). Vaitkui rei
kėjo viską suplanuoti, išspren
džiant įvairias labai keblias tech
niškas problemas ,surinkti ži
nias apie reikalingąjį lėktuvui į- 
Vengimą; patirti, kur koki daik
tai yra dirbami, susiderėti su 
firmomis, kurios juos gamina, ir 
duoti užsakymus.

Tui pačiu laikų jisai turėjo 
keliauti iŠ kolonijos į koloniją 
ir dalyvauti aviacijos dienose, 
banketuose ir prakalbose.

Vieni užsakymai buvo duoti 
antroje pusėje gegužės mėnesio 
kiti-—birželyje. Tačiau kuone

viskas turėjo būt padaryta su
lig tam tikromis specifikacijo
mis, nes tokiam skridimui, kokį 
rengiasi atlikti Įeit. Vaitkus— 
be sustojimo iš New Yorko į 
Kauną— “Standard eąuipment” 
nėra. Teko užsakyti ir specialį 
motorą, ir prie to motoro spe
ciali “carburetor”, ir dėti į jį 
tam tikrą vėdinimo sistemos pa
gerinimą, ir gauti ypatingos rų- 
šięs propelerį, tam tyčia padirb
tus “landing gears”, ratus ir t.t.

Kelias oru iš New Yorko į 
Kauną yra 4,680 angliškų my
lių., Taip toli vienas lakūnas dar 
nėra skridęs be sustojimo. Re
kordiniam žygiui reikia ir ne
paprastų techniškų priemonių.

Lakūnas Vaitkus ir ALTASS 
valdyba darė ką galėjo, kad 
firmos, kurioms buvo duota už
sakymai, atliktų juos kuogrei- 
čiausiai. Po didelių pastangų 
pavyko dalykus sutvarkyti taip, 
kad pirmoje šio mėnesio dalyje 
buvo tikimasi gauti kuone visi 
užsakytieji daiktai, .tik dar vis 
nebuvo galima niekaip užbaigti 
derybas dėl propellerio ir ra- 
dio priimtuvo.
GEROS ŽINIOS APIE PRO- 

PELLERĮ IR RADIO
Vakar, galų gale, situacija pa

krypo gerojon pusėn. Kompani
ja, hurios neseniai ištobulintą 
radio aparatą ALTASS nori 
pirkti, pranešė, kad netrukus ji 
galės jį pristatyti.

Gauta telegrama ir iš WiL 
liamsport, kad firma, kuriai už
sakyta propelleris, jau kreipėsi 
į valdžią, prašydama leidimo 
pasiųsti jį “Lituanicos H” sa
vininkams.

Atėjo taip pat pranešimas iš 
Califomijos, kad Lockheed kor
poracija (iš kurios pirkta lėk
tuvas) jau dirba specialius 
“landing gears”. O iš South- 
Bend nuo Bendix kompanijos 
gauta užtikrinimas, kad ant
radienį jau bus gatavi naujieji 
ratai, stabdžiai (Krakes) ir t.t.

ATEINA Iš KAUNO ORO 
ŽEMĖLAPIAI

Lietuvos Aero-Kliubas kable- 
grama iš Kauno praneša, kad 
Lietuvos ir tų Europos šalių, 
per kurias, skris Įeit. Vaitkus, 
oro žemėlapiai jau išsiųsti Chi- 
cagon.

H0LLYW00D, Cal., rugp. 9. 
—Pranešama, kad 9,000 filmų 
aktorių, kurie ir kurios dirba 
kaip “ekstra”, grūmoja neteki
mo darbo. O tai dėlto, kad 
sulig NRA patvarkymais mėgi
nama įvesti našesnė darbo sis
tema filmų pramonėj.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

• Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500
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IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

P. Dargia

Pažinkime save, suprasime 
kitus

S.oho jaunuolių kuopa. - 5. L. A. 353 kuopos susi-
dieną žilagalviai seneliai su- Virbickaitė.
kūrė ją, kad ji šviestų visos 353 kuopuoj. — D. Sando, 
plačiosios apylinkės lietuvius. F. Imbras, D. Dargis.
Savo gyvavimo laikotarpyje p! Carnegie kuopoj. — Liepai, 
įsikūrė milžiniško* dydžio na-'šiurmaitiene, Balčiūnienė. i 
mą su puikiom erdviom sve
tainėm ir jaukiu knygynu. Šia-, 
me knygyną pilna įvairiausių 
knygų,, ir visi lietuviški laik- 
rųščiai^ išeiną bei; kuriam pa
saulio gale.

Todėl nestebėtina, jog kiek-

šios dr-jos steigėjai, šian-

vatQs< sumažinime taksų (mo
kesnių)/.

Verta balsuotojams apie tai 
pagalvoti.

LAIMĖJO ALL-AMERICA FUTBOLO ŽVAIGŽDĘ

Užsidarę bankai išmoka 
pinigus

Šiuo laiku buvę užsidarę ban
kai visoj Pa. valstijoj daro iš
mokėjimus depozjtoriama.

Sulig pranešimais Dr. Gordon, 
kuris yra Secretary of Banking 
nuo rugpjūčio 14 iki H-tai pen
kiuose pa. miestuose, įskaitant 
Pittsburghą užsidarę bankai, 
49,092 depozitoriams išmokės 
$2,753,693. Daugumoje gaus pi
nigus tie* kurie turėjo sudėję 
juos savo sunkiu darbu.

Prieš 15 mėnesių, kuomet vi
sam krašte paskelbtoji “banki
nė šventė” buvo atšaukta* vis- 
tiek tūkstančiai pittsburghiečių 
dolerių liko bankuose ir jie jais 
negalėjo naudotis.

Tačiau, dėka išleistų įstaty
mų ir finansinių žinovų tvarky
mu šiandieną daugelis pasinau
dos bankų išmokėjimais. Džiu
ginantis reiškinys, ar ne?

rinkimas
Ateinantį sekmadienį rug

piučio- August 12 dieną, 2 vai. 
p. p. L, A. P, Ą. svetainėje, 

uuiuuutuc, w«iviumviiv. 24 Locus st, įvyksta kuopos 
Henn.ne kuopoj. - Andnu- suąįrioWmas. j sį susiril*i. 

mą yra kviečiami visi nariai, 
kadangi yra dąug svarbių rei
kalų, kuriuos priseis aptarti, 
mąt praeitas susirinkimas bu
vo neskaitlingas* todėl' atei
nančiam susirinkimui yra pa
vesta- išspręsti pikniko rengi
mo klausima^. Taip, kad1 
kuoskaitlingiausiai susirinkite.

šis.
S. S. Pgh. kuopoj. — J. Kui

zinas.
Peno. Avė. kuopoj. — Pa-1 

plauskas.
Taigi dirbant šiems veike-

Neskaitlinga čia musų lie-. 
tuvių grupė palyginant su ki
tom tautom, tačiau ir tai mes 
nenorime ar nesugebame vie- vieną vakarą ištisa eilė tau-j jąms ir turint S. L. A, Centrą 
ni kitų pažinti, o to pažinimo' tiečių čia sueina jų pasiskai-|SU organu “Tėvyne 
ir vieni kitų supratimo mums tyti ir vieni su kitais pasikal- Į musų darbas bus našus ir nau

dingas visai musų organizaci
jai.

vietoje,

ypatingai reikia. Į ha įvairiais gyvenimo klausi-
Atvykoine į šį kraštą skur- mais.

L. M. D. name įvyksta įvai
rių dr-jų susirinkimai, prakal- 

matcrialį ir bos, koncertai, žodžiu sakant, 
dvasinį gyvenimą taip, kaip čia gimsta ir kunijąsi visas 
mes jį supratome.

Vieni iš musų pasitenkino
me po sunkaus dienos darbo 
skaitliuoti savo uždirbtus cen
tus ir jais džiaugtis ir < 
lis savo šeimoj; kiti gi, apart

do. prislėgti šviesesnio ryto
jaus ieškodami.

Kūrėme savo

lietuviškas gyvenimas.
Dr-jos valdybą visada su

daro pažangus laisvi tautie- 
dalv-^^1’’ ^ur’e savo taktiškumu 

,‘ir sugebėjimu mokėjo ir mo- 
kasdieninio‘ darbo,“ ištaikymuil 
gyvybės ieškojome gyvenime Į 
ko tai kilnaus, kad musų dva
sinis gyvenimas butų užganė
dintas.

įgiję tuos dvasinius turtus 
mes stengėmės jais pasidaly
ti su savais tautiečiais ir juos 
koordinuojant su artimaisiais 
kūrėme bendrus ratelius, 
draugijas.

Ir taip dalyvaudami, dirb
dami atskirose, įvairiose or
ganizacijose lavindamesi, mes 
išsidirbome savo pasaulėži ti
ras. .

Nors musų pasaulėžiūros 
(įsitikinimai) skyrėsi vienų 
nuo kitų, tačiau buvo, yra ir 
bendrų tikslų, kurie mus jun
gia bendram darbui.

Tų bendrų darbų dar ir 
šiandie pas mus esama, bet 
kažkaip mes nebesusitariame, 
nemokame vieni kitų supras-

I žangųjį elementą, juo remian
tis ji, pajėgė šią dr-ją pasta
tyti toje aukštumoje, kurioje 
šiandien. L. M. D. stovi.

Kam nepažįstamas, šioje 
Dr-joje veiklusis ir širdingas 
kliubo gaspadorius Albinas 
Kaulakis, kuriam iš musų ne
malonu 
brozaitį, 

! tur būt,
Na, o 

klausyti 
litinės filosofijos, ir jo išve
džiojimu, jis tikrai puikus se
nukas.

Liet. Tautinės šv. Jurgio pa^ 
rapijos piknikas

$i sekmadieni* (Augi) rugp. 
12 d* J. Dargio kempėje įvyk
sta Šv. Jurgio parapijos pik
nikas* Prie šio pikniko para
pijiečiai jau seniai rengiasi*

Programas bus labai gražus, 
gera orkestrą gros įvairius šo
kius.

Na, o gaspadinės gamina
dešras ir kitus gardumynus.

Neužteks to* bus šio to

Jaunime į darbui
Baigiasi vasaros atostogos, 

sutvirtėję ir pasilsėję vėl grie- 
bkirnės už darbo. Jaunimo 

j draugijų juk turime nemažai, 
norų ir pasirižymų nestokuo- 
ja. '

Kad musų jaunimas yra 
nuoširdus ir gali vieningai 
dirbti jis tai parodė surengda
mas bendromis spėkomis la
kūnui B. Vaitkui pagerbimo tiems gardumynams pavilgy-

susitikti Balčių, Am-
Stankų, Šimkūnų, 

visiems malonu, 
ar nemalonu pasi- 

Dėdės Pauleikos po-

Vietoj, kad suėjus bendrai 
ir paminėjus musų svarbes
niuosius įvykius, kad atlikus 
savo priedermę, kaip tai: 
rengimų Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimą, trans
atlantinio skridimo rėmimų 
mes pasiskirstomo grupėmis, 
darome įvairias intrigas ir 
to viso pasekmėj — musų kul- 
turinio-visuomeninio darbo 
silpnėjimas.

Čia gimę ir augę jaunuo-

Ne veltui yra sakoma, jog 
L. M. I)-, yra mums lyg liau
dies Universitetas, kuriame 
mums prieinama kalba dis- 
kusuojama, tariama įvairus 
gyvenimo klausimai.

Atimkite iš I 
lietuvių L. M. D. 
tuštuma, laisvas, 
gyvenimas liks 
stadijoje.

Todėl branginkime šią kil
nią dr-ją, spėskimes apie ją, 
o musu darbo vaisiai rvškiai 
vąizuosis per Lietuvių . Mok
slo I^r-ją.

liks vien 
kultūrinis 

merdėjimų

bankietą, kuriame išimtinai 
tik jaunimas ir dalyvavo. Bu
vo linksma ir malonu matyti, 
jog jaunuoliai priklausydami 
prie įvairių skirtingų pažiūro
mis organizacijų sugebėjo su
tartinai dirbti.

Ne tik jie sugebėjo, tinka
mai surengti bankietą, bet t. p. 
visi in corpore dalyvavo avia
cijos dienoje, užimdami atsa- 
komingas pareigas.

Ant kiek pamenu, šios drau
gijėlės; nutarė viena su kita 
bendradarbiauti, bendram Ue-. 
tuviškam darbe: Liet. pąž. 
jaun. dr-ja — “Naujoji Auš
ra”, S. L. A. jaunuolių kuopos, 
“šv. Marijos Vaikelių” dr-ja, 
“Sunny Ray Girls.”, “Bachlo- 
rets”, “Blue Tajl Camping” 
Club ir keletą kitų.

Rudeniui prisiartinus mano
ma surengti bendras parengi
mas, na o rugsėjo mėnesyje 
ekskursiją į Pasaulinę parodų 
Chicagoje.

Dabar tik reikią organizuo
tai kas nutarta įvykinti.

ti.
Visas parapijos choras, ko

mitetas, parapijiečiai ir pats 
klebonas kun. X. Žukauskas 
dalyvaus. Busiu ir aš su vi
sais draugais; tmat, sekmadie
nį kur nueisi, jei ne į pikni
ką. Na, o kaipgi neparemsi 
jų parengimo, jei buvęs Rą- 
dio kliubo veikėjas Juozas 
Vencius yra šios parapijos pir
mininkas, jei tyroliai Giliai, ga-

MIS S ZENIDA KEMEZA
Kada Juozapas Skladany, “Ąll-America” Futbolo lošimo/ 

žvaigžde baigdamas Pittsburgho Universiteto teisių skyrių eis 
prie altoriaus $v. Basiliaus bažnyčioj rugpiučio 15 d., tai p-lė 
Zenaida Kemešiulė bus prie j,o šono.

Jaunoji yra gimus Vendergrift, Pa. Dabartiniu laiku gy
vena 2252 Valera St., Carrick, Pa.,, kartu su savo motina, bro
liu ir sesute. P-lč Zenaida Kemežiutė yra sesuo žinomos SLA. 
darbuotojos ponios F. Sadulienės, kuri per ilgą laiką ėjo 3-čio 
apskrities sekretorės pareigas.

Jjaunsvedis yra slavų kilmės, gimęs ir augęs Scrąnton, Pa.,

žymus politikerius turi apleisti 
Valstijos Seimą

Nesenai federaliniame teisme 
Pittsburghe įvykęs teismas, ku
riame buvo teisiamas Dr. Stee- 
dle, žymus vietinis politikerius 
ir Pa. valstybės legislaturoa (sei
mo) narys. Jis buvo kaltinamas 
balsų suklastavimu laike 1982 
metų rinkimų. Teismas jį rado 
kaltu, šį antradienį bus praneš
ta paskirtoji bausmė.

Sulig Pa. Valstijos konstitu
cija, skyrium septintu, paragra
fu’ antru nusakoma, jog bet-ku- 
riš asmuo užimantis seimo na
rio vietą nustoja pareigas ėjęs, 
taip, kad po išnešto sprendimo 
(gal apeliuos) nustoja pareigas 
ėjęs. Taigi' Dr. Steedle padėtis 
lieka nepavydėtina .....................

bus vardytos* .prie to rengimo lietuvių apgyvęntoj apylinkėje. Jis "yra pramokęs| gana gerai 
prisideda. Nogime, ar ne,, bet lietuviškai. 1

Laukiame S. L. A. Centrą 
perkeliant

įvykęs S. L. A. Seimas De
troite padarė nutarimą, ku- 

. A. ccn- 
tarp savęs besipešdami toli-|tras bus perkeltas į Pitts- 
hamės nuo jų.

Mes pradedame ne tik juos, 
bet ir senesniuosius veikėjus, 
nuoširdžiai dirbančius visuo

liai nebesupranta musų, mesjriuo remiantis S. L.

burgh’ą.
šiandienų Pittsburgh’o lie

tuvių tarpe kitos kalbos ir nę- 
ra, kaip tik apie Susivieniji-

meninį darbą įtarti juos /m- mo reikalus ir jo perkėlimą. 
gėjimu ir, kitais galais, įvai-| S» L. A. veikėjai daro įvai-. 
riais sumetimais iš keršto ar rius. pasitarimus, planuoją 

.A :x budus. įtraukimui į Susivieni
jimą naujų narių.

Aplinkybės geros, mat įve
dus naujus skyrius naujų kan
didatų bus lengvas gavimas. 

I Visi laukia įvykstančio kon- 
testo, kurio laiku bus puiki- 
proga šiam žygiui įvykinti. .

Turint- savo tarpe veiklią 
S. L. A. 3>-čio apskrities val
dybą su J. Milerių priešaky 
ir plačiai su organizacijos rei
kalais susipažinusį dabartinį 
8. L? A, pildomosios Tarybos 
narį Vice-prez* J. K. Mažuk- 
ną? darbas sklandžiai eis.

Kuopos, irgi neatsiliks, tu
rint veiklių narių*, štai veikt 
lesniejii:

! 85. kuopos — Ji Pabarčius, 
J. Millcr/ Šimkienė, Mažukna, 
Pivarunas, Rūkas.

į 40 kuopoj; — Šimkūnas, Vai-, 
norius, Virbickas.

90 kupppj- — Bu, Sabąlinus- 
kode*. Ęąkąjįaą*

* N. S, jaunuoliu kuopoj* -~ 
J, Jackson* Mipeikay Ivajjųu^- 
kaitė, Krasnickaitė.

pavydo darome iš pasalų įvai
rias intrigas, taip kad musų- 
veikimas, tokią taktiką var
tojant, silpnėja.

Pirm, negu mesti vieni ki
tiems kaltinimus ar nebūtų 
sveikiau atsisėdus ramiai ir 
nuoširdžiai perkratyti savo są
žinę, jos praeitį ir dabartį ir j 
pažinus pats save* spręsti apie 
kitus.

Pažinę vieni kitus, nors, mu
sų nuomonės ir nesutiks vie
nų su kitais, tam tikrais klau
simais mes sugebėsime kultn- 
rinį visuomeninį, darbą dirb
ti ir vieni kitų įsitikinimus 
pagerbti.

Ar ųebutų 
sesule ir jyą 
rimtai mums 
styti, ir pasvarŠčiųs nuošird 

. žiai veikti.

mums brolau, 
draugai geęai ir 
apie tai pasvaę-

Mutų. kultūrinis. Centras
Mes Pittsburgh’o lietuviai 

galime su pasigerėjimų di
džiuotis savo kultūrine jstaK 
ga — Lietuvių Mokslo Dr-ja.,

Pr^-Lietuvių' Aukščiausia 
glauda Amen, pilnai 

susitvarkė
L. A. P-. A. 2‘-oji kuopa, Mę- 

Kees Rocks, Pa. yra viena iš 
didžiausių kuopų buvusių pįo 
A. P. L. A. Centro globa.

Prieš metus laiko tarpe 
2-sios kuopos ir A. P. L. A. 
centro įvyko įvyko nesusipra
timų, kurių išrišimui' kreiptasi 
teisman. Byla tęsėsi metus 
laiko. Abiem pusėm nuvar-. 
gus, susitaikyta. 2 kuopa su 
visu jai priklausančiu- turtu*, 
kaip tai: stambia piniginė siu 
ma bankoje, didėliu namu li
ko visai nupriklausoma nuę, 
A. P. L. A. centro* Susitvar
kiusi po visų vargų- ir bylinėk 
jimosi ji ėmė tvarkytis,

Nariai, su tikriu pasiryžimui 
ėmėsi darbo prirašydami nau-- 
jus narius ir darydami įvai- 
riųa parengimus.

^ Reikia pasakyti, jog į kuę- 
pos parengimus ne tik nariaj, 
bet ir apylinkės gyventojai ją 
.nuoširdžiai remia- ir J kuopos 
parengimus lankosi. Kadangi 
McKees Rocks apylinkė! yra 
plačiai apgyventa lietuviais, 
tikimasi sustiprinti kuopų jau-, 
nais, veikliais nariais.
Nieko ir nebūtų stebėtino* .j et 

kuopa sustiprės, turini šiuoą: 
veiklius, narius: EK Sandą* 
&aųlį* Imhrą*. Ppąnckevičių* 
Zabėlų ir kitus. Linkėtinų lai- f 
mingos kloties L. A. P. A.

į šį parengimų reikėtų nueiti, 
nors ąš kaip ir daugelis kitų 
prie jjoki.ų parapijų, nepriklau
some, tačiau turėdami omeny 
tuos asmenis,* kurie rengia ir 
kurie visuoni'et remia musų 
parengimus, mes jaučiame už 
prievolę ir jiems tuo pačiu 
atsimokėti.

Visi pamename “Naujienų”’ 
jubiliejinį koncertą,, aviacijos 
dienas, saviems lakūnams, kas 
mums atėjo į pagelfrą, jei ne 
Liet. Tautinė parapija; ji ne
tik atsiuntė darbininkus, bet 
jos kunigas X- Žukauskas per 
keletą savaičių savo bažnyčio
je garsino, šiandiena mes tu
rime progos, jiems atsimokėti, 
į jų piknikų atsilankant

Jaunavedžiai vestuvių tripą darys į Chicagą, kur jauna
sis ims dalyvavimą futbolo lošime, kur loš “All-America” 
Stars. Minėtas lošimas bus dėl Pasaulinės Parodos.

’ S. Bakianas.

. Daug. Pilh'burgi.ečių lankosi 
i Chicagoje

Kadangi šią vasarą Chięago- 
jė yrą šimtmetinio progreso, 
parodą, todėl' iš visų pasaulio, 
dalių žmonės vyksta Chicagon, 
kad'savo akim pamačius ir pa
sigėrėjus tuo, ką mokslo žmo
gaus protas bėgyje 100- metų 
atsiekė. Lietuviai kaipo savis
tovi tauta t. p, pasistengė šįor 
j e panodpj.e sa,ve reprezentuo
ti, surengdami “Lietuvių. Diė- 
ną”, kuri įvyko praeitą sekma
dienį, Taigi į. šią lietuvių, 
dieną atvykę ir pittsburgie- 

’čihi*.
’ Iš atvykusių teko pasimatyti 
'sh šiais: G. J. Milių* (automų* 
bilių pardavėjas)- Marčiulaičiti, 
(.graborius) * R'adžiukynu, J. 

iVenehi, Ji Kazlausltiii, Slavinu 
šeima ir iš Herminie, Pa, — 
AndriuŠiais. Visi patenkinti 
lietuvių dipnos programų, o 
buvę praeitą- metą liet, dieno
je, pareiškė! jfogv Wji savo 
programų, tvarka ir žmonių 
gauąulfcu buvo daug' daugiau 
vykusi.

Daugelis, dar iš, pitlsburgįe-. 
diųc parteko keletaį dįepų. 
Gfticagojie, kad. plačiau: susi
pažinus su pasaulinės parodos 
įžymybei,, kilį gi ttųii 
draugų > gįj»ipių>. W ka
riuos svečiuojasi.

Esu įsitikinęs, jog musų 
veikėjai sugrįžę Pittsburgh’an 
daug ko galės pasakyti apie 
įgytus įspūdžius Chicagoje, 
laukiama jy sugrįžtant.

S teigiamas korespondentų 
ratelis

Del' pąįdominimo. ir įvaires
nių žinių ‘'Pittsburgh’o Nau
jienų” redukciją sumanė įkur
ti korespondentų ratelį. Vi
si, kurie rašinėjate į lietuviš- 
kųs laikraščius esate kviečia
mi priąidėtb Susirinkimas 
įvyks šio mėnesio gale. Apie 
ląiką ir vietą kur susirinki
mas įvyks bus pranešta sekan
čiame “Pittsburgh’o Naujienų” 
numeryje. Del platesnių in
formacijų kreipkitės į “Pitts
burgh’o Naujienų” redakciją.

gai L. Radio kliubas jam dė
kingas už jo gausią paramą. 
P-ąs A. Katilius užlaiko auk-- 
sinių daiktų ir Radio krautu
vę 8th Avenue, Homestcad, 
Pa.

Nemažiau mums brangus 
Adomas MarČiulaitis, vietinis, 
graborius, žymus veikėjas ir 
kilnių tikslų rėmėjas.

Visiems žinomas ponas 
Svetliauskas — Sweet, užlaK 
kantis “Sweet Manuflacturing 
Co., kurioje išdirba vaistus ir 
įvairius kosmetikos dalykus; 
jis visuomet savo centais lie
tuvių draugijas remia.

šiuos biznierius mes visi 
privalome paremti,.. pirkdami 
pas juos reikalingus reikme
nis, tuomi mes jiems atsily
ginsime už jų paramą.

Kitą sykį parašysiu apie ki
tus biznierius.

Remkime savus biznierius
į Pittsburg?e ir apylinkėje 
esama nemažo skaičiaus biz
nierių, iš jų nekurie visuomet 
prisideda prie lietuvių drau
gijinio, veikimo, jas remdami 
ne tik darbu, bet ir savo pinį- 
gais. Iš, jų paminėtini:

" C. J. Milius, automobilių 
'pardavėjas, atstovauja “Horviz 
Motor Sąles” kompaniją, p. 
^Milius per ilgą laiką nuošir- 
Jdžiai dirbo L. Radio kliubuL 
eidamas pirmininko pareigai 

k C.. J. Milius, jei kur dirba,. 
Visuomet ja darbo vaisiai pa
sekmingi ir nuoširdus. Mes 
matome jį dirbant A. L. T. A, 
iŠ* S., Liet Vaizbos Būtie, na ir 
prie progos gelbstint “Pgh. 
Naujienom”.

p Jei* daugiau mes p. Mijių tų- 
{nėtume* tai pas mus vifcuome- 
ninifl darbas butų daug* našes
nis..

Na*, o kam. nežinomas A, 
Katilius iš Homesteąd, • ?«., 
duosnumas visiems, o ypatih-

PO PffTSBflMIA 
PASIDAIRIUS

Pittburgho Paulė

Iš Pittsburgh norima padaryt 
Greater Pittsburgh

Teisėjas, kuris šimtams davė 
perskyras, pats apsivedė^

Teisėjas T. M. Marshall, ku
ris per daugeli metų šimtams 
porų davė perskyras, šį antra
dienį pats apsivedė su savo ste- 
nografe. Teisėjo amžius 50* jau
nosios 24 metai. Medaus mėne
sį praleisti jaunavedžiai išvyko 
į. Kanadą.

William E. Armstrongu kuris 
yra prezidentas Ailegheny ap
skrities miestų asociacijos; kreį-. 
pėsi į apskrities komiaionierius, 
(valdybos narius), kad jie pra
dėtų supažindinti ir aiškinti gy
ventojams Pittsburgh’o' ribų- pa
didinimą, | kurį įeitų visos apy
linkės miesteliai; mat* ateinan
čiais metais visi apskrities* mie
steliai ir Pittsburgho gyvento
jai balsavimu turės apie Pitts- 
bu’rgho padidinimą pasisakyti. 
Pakeitus Pittsburgho. jo, gyven
tojų. skaičius padidėtų, iki 1*500*- 
000. Su, gyventojų padidėjimu 
yra teikiamos tam tikros leng-

i Moteriška jaunuolio mirtis
»

Prieš tris savaites, jaunas po
nų J., Klug’ų sūnūs,, ll-kos me
tų amžiaus*, staigiai mirė. Ap
skrities gydytojai, darant skro
dimą paaiškėjo, jog mirties prie
žastis — nuodai.

Trumpam laikui praslinkus 
.rimtai susergą ir jo* broliukas. 
Imtos tyrinėti priežastys. Po 
ilgų tyrinėjimą surasta apsinuo
dijimas, valgant obuolius.

1 Nukentėjusių sodely buvo ke
letas obelių. Valdžios įsakymu 
-visos Obelės buvo nukrėstos ir 
^obuoliai įteikti- labaraborijos iš
tyrimui'.
i Baisus ir netikėtas buvo dak- 
:tarų nusistebėjimas, kuomet vi
suose obuoliuose rasta Mzinc 
chloride” nuodų* nėra jų savi
ninkai niekada tuos mmdus 
Šiems medžiams' taikinti nevar
tojo.

Iš kur nuodai obuoliuose at
siradę* lieka neišspręsta.

žmogžudystė
Rugpiučio 4 dieną Stanley 

Takis, 45 metų amžiaus,, liko 
žiauriai nužudytas.

1 žmogžudystė įvyko “Improve- 
ment of th.e Poor” namuose, 
kurivrose tuo, laiku S’. Takia: bu
vo. Sulig policijos pranešimu, 
S. Takį mirtis ištiko, kuomet 
G. Sharkey- (einantis šioj įstai
goj pareigas) jam sutriuškino 
galvos kiaušą.

i Prie šios baisios tragedijos 
Juos privedė savitarpiniai gin
čai.

Bombomis grasina

Praeitų sekmadienį pili A. 
;Berduęeu užlaikantis, reikmenų 
krautuvu, adresus 1504 Jemiy

* (Tąsa ant 3-čio pusi.)
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S.oho jaunuolių kuopa.

P. Dargis

Pažinkime save, suprasime 
kitus

šios dr-jos steigėjai, šian
dieną žilagalviai seneliai su- Virbickaitė. 
kūrė ją, kad ji šviestų visos 353. kuopuoj 
plačiosios apylinkės lietuvius. F. Imbras, IX Dargis. 
Savo gyvavimo laikotarpyje ji Į Carnegic kuopoj. — Liepai, 
įsikūrė milžiniško, dydžio na- šiurmaitienė, Balčiūnienė, 
mą su puikiom erdviom sve-l Hennine kuopoj. — Andriu- 
tainėm ir jaukiu knygynu. Šiai šis.
rae knygyne pilna įvairiausių! S. S. Pgh. kuopoj. — J. Kui- 
1 • • • 1 • * • V 1 *1 • 1 ' • m n n

D. Sanda,

Neskaitlinga čia musų lic-. 
tuvių grupė palyginant su k i- šaulio gale, 
tom tautom, tačiau ir tai mes

knygų, įr visi lietuviški taiki 
raščiai, išeiną bet kuriam pa

Todėl nestebėtina, jog kiek-

žinąs.
Penu. Avė. kuopoj. — Pa

plauskas.
Taigi dirbant šiems veikė-

nenorime ar nesugebame vie- vieąą vakarą ištisa eilė tau-pams ir turint S. L. A. Centrą 
rii kitų pažinti, o to pažinimo ‘ liečiu čia sueina jų pasiskai-^su organu “Tėvyne” vietoje, 
ir vieni kitų supratimo mums tyti ir vieni su kitais pasikal-į musų darbas bus našus ir nau-
ypatingai reikia. Į ha įvairiais gyvenimo klausi-

A t vykome į šį kraštą skur- mais.
L. M. D. name įvyksta įvai

rių dr-jų susirinkimai, prakal- 
materialį ir bos, koncertai, žodžiu sakant, 

dvasinį gyvenimą taip, kaip čia gimsta ir kunijasi visas 
mes jį supratome. lietuviškas gyvenimas.

Vieni iš musų pasitenkino
me po sunkaus dienos darbo 
skaitliuoti savo uždirbtus cen-| 
tus ir jais džiaugtis ir daly-j 
tis savo šeimoj; kiti gi, apart 
kasdieninio darbo, išlaikymui 
gyvybės ieškojome gyvenime' 
ko tai kilnaus, kad musų dva
sinis gyvenimas butų užganė
dintas.

Įgiję tuos dvasinius turtus 
mes stengėmės jais pasidaly
ti su savais tautiečiais ir juos 
koordinuojant su artimaisiais 
kūrėme bendrus ratelius, 
draugijas.

Ir taip dalyvaudami, dirb
dami atskirose, įvairiose or
ganizacijose lavindamėsi, mes 
išsidirbome savo pasaulėži li
ras. ,

Nors musų paša uleži liros 
(įsitikinimai) skyrėsi vienų 
nuo kitų, tačiau buvo, yra ir 
bendrų tikslų, kurie mus jun
gia bendram darbui.

Tų bendrų darbų dar ir 
šiandie pas mus esama, bet 
kažkaip mes nebesusitariame, 
nemokame vieni kitų supras-

dingas visai musų organizaci
ja’-

rinkimas
Ateinantį sekmadienį rug

piučio-Augusi 12 dieną, 2 vai. 
p. p. L A, P, A. svetainėje, 
24 Locus st, įvyksta kuopos 
susirinkimas. į šį susirinki
mą yra kviečiami visi nariai, 

į kadangi yra daug svarbių rei- 
j kalų, kuriuos pi?iseis aptarti, 
mąt praeitas susirinkimas bu
vo neskaitlingas, todėl atei
nančiam susirinkimui yra pa* 
vesta išspręsti pikniko rengi
mo klausimą^. Taip, kad 
kuoskaitlingiausiai susirinkite.

do prislėgti šviesesnio ryto
jaus ieškodami.

Kūrėme savo

Vietoj, kad suėjus bendrai 
paminėjus musų svarbes-. 

niuosius įvykius, kad atlikus 
savo priedermę, kaip tai;: 
rengimų Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimą, trans
atlantinio skridimo rėmimų 
mes pasiskirstome grupėmis, 
darome įvairias intrigas ir 
to viso pasekmėj — musų kul- 
turinio-visuomeninio darbo 
silpnėjimas.

Čia gimę ir augę jaunuo
liai nebesupranta musų, mes' 
tarp savęs besipešdami toli-Į 
narnės nuo jų.

Mes pradedame ne tik juos, 
bet ir senesniuosius veikėjus, 
nuoširdžiai dirbančius visuo
meninį darbą įtarti juos tin
gėjimu ir, kitais galais, įvai-| 
riais sumetimais iš keršto ar 
pavydo darome iš pasalų* įvai
rias intrigas, taip kad musų 
veikimas, tokią taktiką var
tojant, silpnėja.

Pirm negu mesti vieni ki
tiems kaltinimus ar nebūtų, 
sveikiau atsisėdus ramiai ip 
nuoširdžiai perkratyti savo są
žinę, jos praeitį ir dabartį ir.|

ir

Dr-jos valdybą visada su
daro pažangus laisvi tautie- 

| čiai, kurie savo taktiškumu 
1 ir sugebėjimu mokėjo ir mo- 
i ka spėti apie save visą pa- 
I žangųjį elementą, juo remian
tis jį pajėgė šią dr-ją pasta
tyti toje aukštumoje, kurioje 
šiandien L. M. D. stovi.

Kam nepažįstamas , šioje 
Dr-joje veiklusis ir širdingas 
kliubo gaspadorius Albinas 
Kaulakis, kuriam iš musų ne
malonu 
brozaitį, 
tur būt, 

Na, o 
klausyti 
litinės filosofijos, ir jo išve
džiojimu, jis tikrai puikus se
nukas. V '

Ne veltui yra sakoma, jog 
L. M. IX yra mums lyg liau-~ 
dies Universitetas, kuriame 
mums prieinama kalba dis- 
kusuojaina, tariama įvairus 
gyvenimo klausimai.

Atimkite iš Pittsburgh’o
lietuvių L. M. D. 
tuštuma, laisvas, 
gyvenimas liks 
stadijoje.

Todėl branginkime šią kil
nią dr-ją, spėskimes apie ją, 
o musų darbo vaisiai ryškiai 
vąizuosis per Lietuvių Mok
slų Dr-ją.

Liet. Tautines Šu Jurgio pa
rapijos piknikas^

Ši sekmadienį, (Augi), rugp. 
12 d; J. Dargio kempėje įvyk
sta &v. Jurgio parapijos pik
nikas. Prie šio pikniko para
pijiečiai jau seniai rengiasi

Programas bus labai gražus, 
gera orkestrą gros įvairius' šo
kius.

Na, o gaspadinės gamina
dešras ir kįtUe gardumynus.

Neužteks to, bus šio to

Jaunime į darbui
Baigiasi vasaros atostogos, 

sutvirtėję ir pasilsėję vėl grįe- 
bkimės už darbo. Jaunimo

i draugijų juk turime nemažai, 
norų ir pasirižymų nestokuo- 
įą.

Kad musų jaunimas yra 
nuoširdus ir gali vieningai 
dirbti jis tai parodė surengda
mas bendromis spėkomis la
kūnui B. Vaitkui pagerbimo | tjcms gardumynams pavilgy

i. .

vąto$K sumažinime taksų (mo
kesnių!.

Verta balsuotojams apie tai 
pagalvoti.

Užsidarę bankai išmoka 
pinigus

Šiuo laiku buvę užsidarę ban
kai visoj Pa. valstijoj daro iš
mokėjimus depozitoriama.

Sulig pranešimais Dr. Gordon, 
kuris yra Secretary of Banking 
nuo ru’gpiučio 14 iki 17-tai Jan
kiuose pa. miestuose, iškaitant 
Pittsburghą užsidarę bankai, 
49,092 depozitoriams išmokės 
$2,758.693. Daugumoje gaus pi
nigus tie, kurie turėjo sudėję 
juos savo sunkiu darbu.

Prieš 15 mėnesių, kifomet vi
sam krašte paskelbtoji “banki
nė šventė” buvo atšaukta, vis- 
tiek tūkstančiai pittsburghiečių 
dolerių liko bankuose ir jie jais 
negalėjo naudotis.

Tačiau, dėka išleistų įstaty
mų ir finansinių žinovų tvarky
mu šiandieną daugelis pasinau
dos bankų išmokėjjmais. Džiu
ginantis reiškinys, ar ne?

susitikti Balčių, Am- 
Stankų, Šimkūnų, 

visiems malonu.
ar nemalonu pasi
rėdęs Pauleikos po-

liks vien 
kultūrinis 

merdėjimo

bankietą, kuriame išimtinai 
tik jaunimas ir dalyvavo. Bu
vo linksma ir malonu matyti, 
jog jaunuoliai priklausydami 
prie įvairių skirtingų pažiūro
mis organizacijų sugebėjo su
tartinai dirbti.

Ne tik jie sugebėjo, tinka
mai surengti bankietą, bet t. p. 
visi in corpore dalyvavo avia
cijos dienoje, užimdami atsa- 
komingas pareigas.

Ant kiek pamenu, šios drau
gijėlės. mi/tarė vieną su ] 
bendradarbiauti, bendram lie
tuviškam darbe: Liet. pąž. 
jaun, dr-ja — “Naujoji. Auš
ra”, S. L. A. jaunuolių kuopos, 
“Š,v. Marijos Vaikelių” dr-ja, 
“Sunny Ray Girią”,. “Bachlo- 
rets”, “Blue Tajl Caiuping” 
Club ir keletą kitų.

Rudeniui prisiartinus mano
ma surengti bendras parengi
mas, na o rugsėjo mėnesyje 
ekskursiją į Pasaulinę parodą 
Chicagoje.

Dabar tik reikią organizuo
tai kas nutartą įvykinti.

ti.
Visas parapijos choras, ko

mitetas, parapijiečiai ir pats 
klebonas kun. X. Žukauskas 
dalyvaus. Busiu ir aš su vi
sais draugais;-imat, sekmadie
nį kur nueisi, jei ne į pikni
kų. Na, o kaipgi neparemsi 
jų parengimo^ jei buvęs Rą- 
dio kliubo veikėjas Juozas 
Vencius yra šios parapijos pir
mininkas, jei topoliai Giliai, ga
bus vardylęsi ,,prie to rengimo

kita prisideda. Norime, ar ne, bet

pažinus pats save spręsti apie 
kitus.

Pažinę vieni kitus, nors, mu
sų nuomones ir nesutiks vie
nų su kitais, tam tikrais klau
simais mes sugebėsime kultū
rinį visuomeninį, darbą dirb
ti ir vieni kitų įsitikinimus 
pagerbti.

Ar ųebutų 
sesute ir jųę 
rimtai mums 
styti, ir pasvarŠčiųs nuošird 
žiai veikti.

niūros brolau, 
draugai geąai ir 
apie tai pasvaę-

Mufių. kultūrinis. Centras
Mes Pittsburgh’o lietuviai 

galime su pasigerėjimų din 
džiuotis savo kultūrine JstaK 
ga — Lietuvių Mokslo Dr-ja.

Eaukiame S. L. A. Centrą 
perkeliant

Įvykęs S. L. A. Seimas De
troite padarė nutarimą, ku-

i riuo remiantis S. L. A. ccn- 
! tras bus perkeltas į Pitts- 
burgh’ą.

šiandieną Pittsburgh’o lie
tuvių tarpe kitos kalbos ir nė
ra, kaip tik apie Susivieniji
mo reikalus ir jo perkėlimą.

S» L. A. veikėjai daro įvai
rius. pasitarimus, planuoją 
budus įtraukimui į Susivieni
jimą naujų nariij.

Aplinkybės geros, mat įve- visu jai priklausančiu- 
dus naujus skyrius naujų kan- kaip tai: stambia piniginė su 
didatų bus lengvas gavimas. 
Visi laukia įvykstančio kon- 
testo, kurio laiku, bus puiki- 
proga šiam žygiui įvykinti. .

Turint- savo tarpe veiklią 
S. L. A. .‘Lčio apskrities val
dybą su J. Milerių priešaky 
ir plačiai su organizacijos rei
kalais susipažinusį dhbartinį 
S. L? A. pildomosios Tarybos 
narį Vice-prez% J. K. Mažuk- 
ną darbas sklandžiai eis.

Kuopos, irgi neatsiliks, tu
rint veiklių' nariui štai veik^ 
lesniejb: 

! 86 kuopos — J; Pabarčius, 
J. Miller,’ Šimkienė, MaŽukna, 
Pivarunaę, Rūkas, 

f 40 Kuopoj; —r Šimkūnas. Vai-, 
norius, Virbickas.

90 kuopoj— 
kąMė,. Ęąkąjįa* 

; N. S, j'ąųąųolįų} kuopoj. - 
J. Jacksoih Mipeika, Ivaijau^ 
kaitė, krasnickaitė.

Bi Pabalinus-

Pric-Lietuvių Auk^iausia 
glauda Amen, pilnai 

susitvarkė
L. A. P. A. 2^-oji kuopa, Mc

Kees Rocks, Pa. yra viena iš 
didžiausių kuopų’ buvusių po 
A. P. L. A. Centro globa.

Prieš metus laiko tarpe 
2-sios kuopos ir A. P. L. A. 
centro įvyko įvyko nesusipra
timų, kurių išrišimui* kreiptasi 
teisman. įšyla tęsėsi metus 
laiko. Abiem pusėm nuvar
gus, susitaikyta. 2 kuopa su 

turtu,,

į šį parengimą reikėtų, nueiti, 
nors aš kaip ir daugelis kitų 
prie jokių parapijų, nepriklau
some, tačiau turėdami omeny 
tuos asmenis,- kurie rengia ir 
kurie visųoni’ct remia musų 
parengimus, mes jaučiame už 
prievolę ir j.iema tuo pačiu 
atsimokėti.

Visi pamename “Naujienų** 
jubiliejinį koncertą, avineijoš 
dienas, saviems lakūnams, kas 
mums atėjo į pagelbą, jei ne 
Liet. Tautine parapija; ji ne
tik atsiuntė darbininkus, bet 
jos kunigas X. Žukauskas pęr 
keletą savaičių savo bažnyčio
je garsino. Šiandiena mes tu
rime progos, jiems atsimokėtji, 
į jų> pikniką atsilankant.

MISS ZENIDA KEMEZA
Kada Juozapas Skladany,, “Ąll-America” Futbolo lošimo.. 

žvaigždė baigdamas Pittsburgho Universiteto teisių skyrių eis 
prie altoriaus $v. Basiliaus bažnyčioj rugpiučio 15 d., tai p-lū 
Zenaida Kemežiutė bus prie j,o šono.

Jaunoji yra gimus Vendergrift, Pa. Dabartiniu laiku gy
vena 2252 Valerą St., Carrick, Pa.,, kartu su savo motina, bro
liu ir sesute. P-lč Zenaida Kemežiutė yra sesuo žinomos SLA. 
dąrbuotojos ponios F. Sadulienės, kuri per ilgą laiką ėjo 3-čio 
apskrities sekretorės pareigas.

Jaunavędis yra slavų kilmės, gimęs ir augęs Scrąnton, Pa., 
lietuvių apgyventpj apylinkėje. Jis “yra pramokęs į gana gerai 
lietuviškai; ’ 

/

Jaunavedžiai vestuvių tripą darys į Chicagą, kur jauna
sis ims dalyvavimą futbolo lošime, kur los “All-America” 
Stars. Minėtas lošimas bus dėl Pasaulinės Parodos.

S. Bakimas.

žymus polittkerius turi apleisti 
Valstijos Seimą

Nesenai federaliniame teisme 
Pittsburghe įvykęs teismas, ku
riame buvo teisiamas Dr. Stee- 
dle, žymus vietinis politikerius 
ir Pa. valstybės legislaturos (sei
mo), narys. Jis buvo kaltinamas 
balsų suklastavimu laike 1932 
metų rinkimų. Teismas jį rado 
kaltu, šį antradienį bus praneš
ta paskirtoji bausmė.

Sulig Pa. Valstijos konstitu
cija; skyrium septintu, paragra
fu1 antru nusakoma, jog bet-ku- 
ris asmuo užimantis seimo na
rio vietą nustoja pareigas ėjęs, 
taip, kad po išnešto sprendimo 
(gal apeliuos) nustoja pareigas 
ėjęs. Taigi* Dr. Steedle padėtis 
lieka nepavydėtina .....................

f i' •<’J k

Esu įsitikinęs, jog musų 
veikėjai sugrįžę Pittsburgh’ap 
daug ko galės pasakyti apie 
įgytus įspūdžius Chicagoje, 
jaukiama jų sugrįžtant.

ma banko  j e, dideliu namu li
ko visai nupriklausoma nuo> 
A. P. L. A. centro. Susitvar
kiusi po visų vargų, ir bylinėi 
jimosi ji ėmė tvarkytis,

Nariai, su tikra pasiryžimų) 
ėmėsi darbo prirašydami nau-, 
jus narius ir darydami įvai
rius parengimus.
/. Reikia pasakyti, jog į kuo
pos parengimus ne tik nariai, 
bet ir apylinkės gyventojai ją 

t nuoširdžiai remia* ir į kuopos 
parengimus lankosi;. Kadangi 
McKees Rocks apylinkė yra 
plačiai apgyventa lietuviais, 
tikimasi sustiprinti kuopą jau*;, 
nais, veikliais nariais.
Nieko ir nebūtą stebėtinoje! 

kuopa sustiprės, turint šiuos; 
veiklius, narius: D. Sandų# 
šaulį# Irobrą#, Pųanekevičių^ 
Zabėlą ir kitus. Linkėtiną lai
mingos kloties L. A. P. A.

• Daug. PiRsburgiečių 1/cmkosi 
Chicagoje

Kadangi šią vasarą Chięago- 
jc yrą šimtmetinio progreso. 
j)arod.a, todėl' iš visų pasaulio, 
tiulių žmonės vyksta Chicagon, 
kad savo akim pamačius ir pa
sigėrėjus tuo, ką' mokslo žmo
gaus protas bėgyj.e; 100- melų 
ątsiekė. Lietuviai kaipo sąvis- 
toyi. tauta, t. p, pasistengė $įor 
j e parodoje sa,ve reprezentuo
ji, surengdami “Lįetų.vių. Die
ną”,. kuri įvyko praeitą sekma
dienį. Taigi į. šią, lietuvių 
dieną atvykę ir pittsburgie- 

'čini*.
1 Iš atvykusių teko pasimatyti 
’su šiais: G. J. Milių (automo* 
bilių pardavėjas)1' Marčiulai^iU, 

' (graborius), R'adžiukynu, J. 
‘Venciu, Ji Kažlauskiu, Slavinu 
šeima ir iŠ Herirtinic, Pa, —- 
AndriuŠiais; Visi patenkinti 
lietuvių dienos programų, o 
buvę praeitą nietą liet, dienė- 
je, parčiškėi jpdg/ šifrji savo 
programų, tvanką iah žmonrųt 
gausumu buvo daug* daugiau 
vykusi.

Daugelį; dąų išt pit:tę|>uj’gįe-l 
čiųz pasiuko gėlėtai dienų 
Chicagoje kad/ plačiau/ susi
pažinus su pasaulini^ parodė 
jžymyįjėm, kitį gi tu^i. daug' 
drąugųy ir gįi»iiiių>; pas ku
riuos svečiuotasi.

* Steigiamas korespondentų 
ratelis

Del1 pąįdominimo. ir įvaires
nių žinių ‘^Pittsburgh’o Nau
jienų” redakcija sumanė įkur
ti korespondentų ratelį. Vi
si, kurie rašinėjate į lietuviš- 
jkųs laikraščius esate kvieČią- 
jmi prisidėti; Susirinkimas 
įvyks, šio menesio gale. Apie 
laiką ir vietą kur susirinki-' 
.mas įvyks bus pranešta sekan
čiame “Pittsburgh’o Naujienų” 
numeryje. Del platesnių in
formacijų kreipkitės į “Pitts- 
hurgh’o. Naujienų” redakciją.

gai L. Radio kliubas jam dė
kingas už jo gausią paramą. 
P-ųs A. Katilius užlaiko auki 
sinių daiktų ir Radio krantui 
vę 8th Avenue, Homestead, 
Pa.

Nemažiau mums brangus. 
Adomas Marčiulaitis, vietinis 
graborius, žymus veikėjas ir 
kilnių tikslų rėmėjas.

Visiems žinomas ponas 
Svetliauskas — Sweet, užlai
kantis “Sweet Manufacturing 
Co.^ kurioje išdirba vaistus ir 
įvairius kosmetikos dalykus; 
jis visuomet savo centais lie
tuvių draugijas remia.

šiuos biznierius mes visi’ 
privalome paremti, pirkdami* 
pas juos reikalingus reikme
nis, tuomi mes jiems atsily
ginsime už jų paramą.

Kitą sykį parašysiu apie ki
tus biznierius.

Teisėjas, kuria šimtama davė 
’ perskyras, pats apsivedė £ 
Teisėjas. T. M. Marsh all, ku

ris per daugeli metų šimtams 
porų davė perskyras, šį antra
dienį pats apsivedė su savo ste- 
nografe. Teisėjo amžius 50, jau
nosios 24 metai. Medaus mėne
sį praleisti jaunavedžiai išvyko 
į Kanadą.

Remkime savus biznierius
i Pittąburg?c ir apylinkėje 
esama nemažo skaičiaus biz
nierių, iš jų nekurie visuomet 
prisideda prie lietuvių drau
gijinio, veikimo, jas remdami 
ne tik darbu, bet ir savo pijaį- 

ds. Iš. jų paminėtini:
C. J. Milius,, automobilyj 

■pardavėjas, atstovauja “HbCViz 
Motor Sales” kęmpaniją, p. 
^Milius per ilgą laiką nuošir- 
jdžiai dirbo L.’ Radio kliubį|# 
eidamas pirmininko pareigai 

' C.. T. Milius, jei kur dirba,, 
’visuomėt jo darbo vaisiai pa
sekmingi ir nuoširdus. Męs 
matome jį dirbant A. L. T. A. 
!S* S., Liet Vaizbos Bute# na ir 
.prie progos gelbstint “Pgh, 
Naujienom”.

Jei) daugiau mes p. Milių tu- 
[petume# tai pas mus višuome- 
ninifl darbas butų daug’ našes- 
nis.

Na#, o kam nežinomas A, 
Katilius iš Homestead, Pa., 
duosnumas visiems, o ypatih-

po

Mbsteriška jaunuolio mirtie

Prieš tris savaites, jaukas po
nų J. Klug’ų sūnūs,, liekos me
tų amžiaus,, staigiai mirė. Ap
skrities. gydytojai darant skro
dimą paaiškėjo, jog mirties prie
žastis — nuodai.

Trumpam laikui praslinkus 
.rimtai suserga ir jo, broliukas. 
Imtos tyrinėti priežastys. Po 
'ilgą tyrinėjimą surasta apsinuo
dijimas, valgant obuolius.

J Nukentėjusią sodely buvo ke
letas obelių. Valdžios įsakymu 
ivisos Obelės buvo nukrėstos ir 
'obuoliai įteikti' Ikharatorijos iš
byramai;
i Baisus ir netikėtas buvo dak
tarų. nusistebėjimas, kuomet vi
suose obuoliuose rasta “ztnc 
chloride”’ nuodą; nors- ją savi
ninkai niekada tuos nuodus 
Šiems medžiams taikinti nevar
tojo.

Iš kur nuodai obuoliuose at- 
siradtb Ifckft neišspręsta,

»<

k.

U.

Męs

Pittburgho Paulė
Pittsburgh nęrima padaryti 

Greateu Pittsburgh

Wilham E. Armstrong, kuris 
yra prezidentas Allegheny ap
skrities miestų asociacijos, krek 
pėsi į apskrities komisionierius, 
(valdybos narius), kad j ie pra
dėtų supažindinti ir aiškinti gy
ventojams Pittsburgh’o ribą pa
didinimą, į- kurį įeitų visos apy
linkės miesteliai; mat, ateinan
čiais metais visi apskrities- mie
steliai ir Pittsburgho gyvento
jai balsavimu turės apie Pitts- 
bu’rghp padidinimą pasisakyti. 
Pakeitus Pittsburgho. jo, gyven
tojų, skaičius. padidėtą iki L500>- 
000, Su. gyventojų padidėjimu 
yra teikiamos tam tikros leng-

žmogžudystė
' Rugpjūčio 4 dieną Stanley 
Takiš, 45 metą amžiaus,, liko 
žiauriai nužudytas.

• žmogžudystė įvyko “Improve- 
ment of th.e Poor” namuose, 
kuriuose tuo, laiku S; Takia bu
vo. Sulig policijos pranešimu, 
S. Takj mirtis ištiko, kuomet 
G; Sharkey- (einantis šioj įstai
goj pareigas) jam sutriuškino 
galvos kiaušą.
i Prie šios baisios tragedijos 
juos privedė savitarpiniai gin
čai.

jį- J ■> JiUl ■ *
• ••-r ■. ’-f- m ”

Bombomis grasina
Praeitą sekmadienį pili A. 

Berducci, užlaikantis reikmenų 
krautuvu, adresus 1504 Jenny 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Lind Street, McKeesport (Pitts
burgho priemiestis) rado namų 
prieangyje pilnai prirengtų spro
gimui bombą. Tito laiku namuo
se buvo jo žmona ir trys vai
kučiai.

Laimei jis jų laiku pastebė
jo, taip, kad atvykusi policija 
bombų pašalino. A. Berducci, po
licijos klausiamas, dėl šio įvykio 
priežasčių nežinojo. Gal žino, 
gal ne, bet mes tai tikrai ne-1

i Ruošiasi padaryti galą “skvai- 
A* 4.1 v z i I J v. •

rų” ir “konstebelių” siautimui

operatorė (telefonirtė).
Namiškiai neranda priežasties 

jos nusižudymui, kadangi ji vi
suomet buvusi linksma ir ne
rodžiusi jokių nepasitenkinimo 
žvmiu. v •

nuo
ir teismo

PITTSBURGHO
MARMGUMYNAI

‘konstebelis” ir “skvai-

Atvirai khlbant tenka paša- yra sekamos: šiais 1934 mo
kyti, jog tas Lietuvių Country tais buvo 2,647 nelaimingi at- 
Club dar t61i šaukia iki ainėr sitikimai, o praeitais 1933 me- 
rikoniškų Country Club, — 
nėra tokių ; įrengimų. Bet pik
nikams ir išvažiavimams tai 
yra labai gera vieta ir daug 
geresnė, n.egu visiems žino

----------  -------r---------------- i— 
visokiomis antspaudomis ir pa
rašais.

Tuoj Petrauskų baldai pradė
jo nykti iš basemento mažų 
kambarėlių, o ant šiligatvio jų 
krūva pradėjo augti. Augo ir 
augo, iki skiepe nebuvo nei 
vieno daiktelio. Liejosi aša
ros, sausėsi plaukai, kartus žo
džiai puolė iš lupų. Bet bal
dai pasiliko ant šaligatvio.

Ten tie baldai yra ir dabar. 
Ten pat yra ir Petrauskas, ku
ris ant tos baldų krūvos ir mie- 

, o jo nėščia žmona apsigy
veno pas motinų Kelpšienę, 4638 
South Hermitage avenue.

jo Petrauskas motinai nuomų 
už vieną menesį, sumokėjo už. 
kitų.

Apie tą laiką didelei jaunos 
šeimynos nelaimei, jos galva 
neteko darbo. Dirbo Archer 
Laundry, prie Archer ir Rock- 
well, bet į trumpų laikų buvo 
atleistas. Nustojęs įplaukų 
šaltinio p. Petrauskas kreipėsi 
į šelpimo įstaigų, prašydamas 
pašalpos pragyvenimui ir nuo
mai užmokėti. Bet šelpimo sto
tis atsisakė duoti jam pašalpą 
nuomai, 1 
pas savo motiną-giminę. ’ To
kiuose atvejuose tokia pašalpa 
nėra duodama.

Bet gyveno toliau Petraus
kai vyro motinos namų ba
semente. Gyveno ir vargo... 
Bet, netikėtai, pirmadienį, rug
piučio 6 d., atėjo pas Petrauskų 
'jo motina Petrauskienė. Ran
koje turėjo baltų popierį, su

! mių nuostolių (property 
dailingo). Šiais metais nuosto
liai siekia $184,188, o pernai 
tik $117,119. Reiškia, nemažas 
skirtumas.

Toliau p. Levvis W. Mdn- 
tyre pastebi savo raporte, kad 
automobilių nelaimės daugiau

kadangi jis gyveno į

vais” dabojime Įstatymų ir pi
liečių ramybės.

“Skvairai” ir “konstebeliai” 
negauna jokios algos, bet jie 
dirba ant “komišeno”, 
kožno suareštavimo
gauna tam tikrų atlyginimų. Jei 
nieko negali gauti iš suareštuo
to asmens, tai jiems apmoka 
iš kauntės už jų darbų. O jed 
kartais “konstebcliui” pasiseka 
pagauti kur didelę žuvį, tai ta
da, žinoma, pasišienauja abu
du,
ras”. Ypač prohibicijos laikais 
tai jiems buvo tikra rugiapiu- 
te. Dažnai tokie “skvairai” ir 
“konstebeliai”, jei tik netingė
jo, tai pasidarė gražaus pini
go.

Maži prasikaltimai, jei iš pra
sikaltėlio negalima nieko gauti, 
yra atiduodami teismui. O jei 
į “skvairo” rankas papuola, kaip 
sakiau, didelė “žuvis” ir, pagal 
įstatymus toks keisas nėra 
“skvairo” jurisdikcijoj, tai jis 
bando už tam tikrą sumą pini
gų padaryti taikų. t

Tačiau toks “skvairų” ir “kon- 
stebelių” siautimas jau yra įky
rėjęs Penn. valstijos piliečiams. 
Pradedama kelti balsai, kad bu
tų panaikintas tas “skvairų” ir 
“konstebelių” raketas. Legisla- 
turoj yra įneštas Dilius, kad pa
naikinus tas raketas. “Skvairai” 
ir “konstebeliai” pajuto pavojų 
ir sukruto organizuotis bei pi
nigus dėti, kad apsisaugojus nito 
gresiančio pavojaus.

— S. Bakanas.

tais tame laikotarpyje tik 1,- 
458. Tačiau tiek šiemet, tiek 
pernai per tų laikotarpį jau 
žuvę po 51 gyvybę, tose ne
laimėse. Tik yra didelis skir-

mas Adonio Sodnas, nors yra tumus dėl automobilių nelai- 
loliau nuvažiuoti.

Adomo Sodnas yra dauboje 
aptvertas daržas. Ir jei tik 
pasitaiko šilta diena, tai nu
važiavus ten daugiau pavarg
sti, negu pasilsi. Lietuvių Ūkis 
yra ant ntukšto kalno ir tarpe 
gražių medžių. Tai ne daržas,
bet didelis ūkis; todėl ir sve- pasitaiko dėl girtų praeivių, 
čiams yra malonu laikas pra- negu dėl draiverių kaltės. Jis 
leisti aukštumoj po gražiais pataria, kad jei kas mėgsta 
medžiais be jokio susigrudi- išsigerti, tai geriausiai giria
mo. Ten visados yra pakan- me stovyj niekur neeiti, 
kainai malonaus, gaivinančio 
ir vėsaus oro.

NAUJIENŲ 
Pinigų biuntmiu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėlioinis i 
nuo V v. ryto iki 1 v. p. p.*

Penn. valstijos visuose ma
žuose miesteliuose ir kaimuose 

skvairai” 
(sųuires) ir “konstebeliai” (con- 
stables), kurie yra piliečių iš
rinkti. “Skvairai” yra kaip ir 
taikos teisėjai, o “konstebeliai” 
tai kaip ir policistai, kurie vei
kia ranka rankon su savo “skvai

Jaunuolė atėmė sau gyvybę
Anksti sekmadienio rytų che-;yra taip vadinami

1 • « . i K 4 •įniko Stovva namuose 102 South 
llth St. buvo rasta nusinuodi
jusi jo sesutė Stella, 23 metų 
amžiaus.

Panelė S. Stovva dirbo Bell 
Telephone Co., Kaipo telefono

N. S. Pittsburgh. Pa
Komunistų demonstracija bu

vo skysta

Praeitais metais Pittsburgho 
miestas laimėjo dovanų kai
po saugiausias miestas trafi
ko nelaimių atžvilgiu. Bet šiais 
metais tai nežinia koks mies
tas laimės trafiko saugumo 
dovanų, — gal Chicago?

— S. Bakanas.
BLUE RIBBON MALT

Atidarymas Dora’s Beer Garden
įvyksta

Šeštadieny, Rugpiučio 11 d., 1934 m.
Kviečiu visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažystamus i mano 
Beer Garden Atidarymą, bus skaniu užkandžiu, šalty, gardžiu gėri
mu, gera muzika, linksminsimos iki ankstybo ryto.

Kviečia savininkė
DORA PAPLAUSKIENĖ

716 VVEST 22nd STREET

Maisto Bargenai
Soho Pittsburgh, Pa
S LA. 40 kuopos susirinkimas 
'ir seimo delegatų raportas

PUIKIOS RŪŠIES MAISTAS—ŽEMIAUSIOS GALIMOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS
Penktadieny ir šeštadieny, Rugp. 10 ir 11

Cukrus =10 sv. 51 c
Kiaušiniai““

Rinktiniai, dideli balti kiapšiniai tur 26c.

Rugpiučio 1 d. viso Pitts
burgho komunistai buvo su
rengę demonstracijų prieš “ka
rų ir fašizmų”. Buvo garsin
ta, kad ir lietuvių organiza
cijos prisideda prie marŠavi- 
mo ir turės savo vėliavas. Bet 
iš tų lietuvių organizacijų tai 
tik teko matyti J. Gasiunų, 
Gasiuno uošvį ir švogerį, ku
ris nešė vėliavų. Daugiau jo
kios kitos lietuvių organizaci
jos nemačiau, išėmus Gasiu
no šeimynų. Abelnai demon
stracija buvo skysta ir dides
nė pusė demonstrantų biivo 
juodukai.

West Parke susirinko dau
giau pašalinių žiopsotojų, ne
gu demonstrantų. Komunistų 
kalbėtojai sal<ė karštas pra
kalbas ir indorsavo savo kan
didatus į visokias valdiškas 
vietas dėl ateinančių rinki
mų. Tuo ir pasibaigė ta gar
sioji “derhohstracija”.

— Kazys.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Brighton Parko vaiz
delis: motina sunui 
nekoks yra draugas

Įdomus nuotykiai ir dar įdo
mesnės pasekmės incidento 
tarp motinos ir sunaus

užbaigtas.

PIENAS lMidvcst”Eva poruotas
J augšl.

kenai

JELL.0 Visokių prieskonių .

JUODA ARBATA Surprex 4 sv
MINUTE TAPIOCA” 8 unc. pak.

3POUNDS

OP

A IW4. Fttmlji-PabatCotp.

Lena sako
Aš labiau mėgiu BLUE RIBBON MALT ' 
negu byle kuri kitą, todėl, kad tai yra ge
riausias koki galima gauti ir jis visuomet 
yra vienodas. Didelė trijų svarų skardinė 
yra visuomet 20% didesnė negu kitas Malt 
(salyklą) supakiuotas i dviejų ir pusės sva
rų skardynės.

BRIGHTON PARK.— Jeigu 
kam nors pasitaikė važiuoti Ca- 
lifornia avenue šių savaitę, tas 
gal pastebėjo didelę krūvų bal
dų sukrautų prie namo, arti 
vietinės lietuvių parapios baž
nyčios, 4436 South California 
avenue. iiBaldai apdengti bre
zentu* ir prie jų dižiruoja vi
duramžis vyras, kurio vardas, 
kaip teko patirti yra Petraus
kas, Jonas Petrauskas, kuris 
tik pradeda tretį dešimtmetį 
amžiaus. : .

Liūdna yra ši istorija.
Jonas Petrauskas yra vedęs 

Onų Kelpšaitę. Turi 3-jų me
tų sūnų Ralph, bet garnys jau 
sukinėjasi ir netrukus žada ap
dovanoti jaunąją porų nauju 
įpėdiniu.

Bet pasitaikė, kad šių metų 
pradžioje jie atsikraustė apsi
gyventi į p. Petrauskienės, J. 
Petrausko motinos namus. Už? 
ėmė du mažus kambarėlius 
skiepe—“basemente”. Sumokė-

AMERICA'S BIGGEST SELLER

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

Svetainė Šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Avė., Chicago, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted St, Chicago

Pittsburgh, Pa

Rugpiučio 5 d. LMD. sve
tainėj įvyko SLA. 40 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
buvo atsilankę neperdaugiau- 
siai. SLA. seimo delegatai F. 
Pikšris, P. Marmokas, M. 
Zdankienė ir M. šimkunienė 
visi dalyvavo susirinkime ir 
išdavė raportą. Delegatų ra
portas priimtas ir susirinki
mas paskubomis
Mat, nariai norėjo važiuoti į 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
piknikų.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
gražus piknikas

Rugpiučio 5 d. Lietuvių 
Ukyj buvo surengtas LMD. 
vidurvasarinis piknikas. Nors 
iš ryto buvo dangus apsiniau
kęs ir išrodė, kad gal bus lie
taus, bet apie pietus išsigied
rijo ir diena buvo graži. To
dėl ir svečių į piknikų buvo 
suvažiavę iš visų apylinkių; ir 
visi - gražiai linksminosi prie 
Jono Vainausko orkestro.
Buvo svečias iš Baltimorės, 

viešnia iš Arizonos
Besimaišant tarpe pikniko 

svečių ir viešnių pirmiausiai 
teko sutikti svečių iš Baltimo
rės, būtent, p. J. F. Gray-Gra- 
jauską, kuris yra atvykęs pas 
savo dėdę Jonų V. Grajau
skų, 3106 Wainbelle Avė., Dor- 
mont, Pa., paviešėti porų sa
vaičių. Jis su ponais Grajau
skais ir buvo atvykęs į pik
nikų, kad daugiau susipažinus 
su Pittsburgho lietuviais. Po
nas J. F. Gray-Grajauskas Bal- 
timorej dirba prie Colson 
Merriam Co. kaipa manadže- 
ris. '

Taip pat teko sutikti vieš
nių iš tolimosios Arizonos, ku
ri svečiuojasi pas savo gimi
naitį Kazimierų Savickų, Up- 
town Cafe savininkų, 1716 5th 
Avė., Pittsburgh, Pa.
Pirmą kartą Lietuvių Ukyj — 

bet patinka
Turiu prisipažinti, kad 

mų kartų teko atvažiuoti 
taip vadinamų Lietuvių
arba, kaip daugumui yra ži
noma, Lithuanian Country 
Club.

Ūkį įsteigė lietuvių bizniem 
riai jau prieš kelis nietus, bet 
niekados nebuvo 
proga aplankyti 
Country Club.

Šiais metais Pitlsburghe dau
giau įvyksta automobilių

- nelaimių

šiomis dienomis Pittsbur- 
gho miesto trafiko inž. Levvis 
W. Mclntyre paskelbė skait
lines apie įvykusius nelaimin
gus atsitikimus su automobi
liais šiais 1934 metais.

Sulig skaitlinėmis, tai šiais 
metais su automobiliais ne
laimingi atsitikimai pasidau
gino net 45 procentais suly
ginus su praeitais. Skaitlinės

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

pak. IŽO 
-- 2 už 230 
2 pak 17 c“QUAKER”

Pusryčiams Cereal
SUNSHINE” Dixie i.ass Pyragaičiai ........ 2 sv. 250

2 kenai 190

CRACKELS

BEECH-NUT” Virti Spagetai
PORK ir BEANS Armour’s “STAR” Dideli No. 3 kenai 2 už 190

21cCDCOMATT Skanus vzv>v7Lt1 rYLj A šokoliadas dėl Gėrimo sve. kenas
HONEY BRAND” Be kaulų Marinuotos Kiaulių Kojos sv. 190
DRENEL FARMS” Plona Bolognc Dešra ....... sv. 170
CROWN of m\rYLAND” raikytos žolios Pupos N.2 k.Jken 250 
(iOLDEN NVREATH” Asparagu galai N.l ket. ken. 230

O

Iškilmingas Atidarymas 16th St. Tavern
3545 West 16 Street

Rugpiučio 11 d., 7 vai. vakare
Bus gera muzika, užkandžiai veltui.

Kviečiu visus savo draugus ir pažįstamus 
atsilankyti.

JOE BRETENAS, savininkas4 SV. 150

ir ReikalaukitGerkit
Alinėse

pilsMes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
Ūkį

300 UmrKHDBNT

NATHAN 
KANTER

pasitaikiusi 
Lithuanian

RINKTINIAI BANANAI 
’OBUOElAruTsTlTTT

PASTABA — Dauguma "Miduntt Stoni” turi ir matot įkyriai, kur jut 
galitt pirkti gtrg mitg, paukititng ir tt. ui itmiautiat kainai!

4 už 150
ZZJ210

CAMAY” Muilas......~ ..............................  4 šm. 190
$1000. Kontestas — Reikalaukite įstojimo Blankų
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MIDWES1WSTORES
NmHIUIHQOO trutaa

“MIDWEST”
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O

PUIKUS GELTONI SVOGŪNAI

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kent tieky 
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ir
Lietuviškos 
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3 sv. 19ė
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A Beer “Midwest”
Ginger Ale Dideli Buteliai

DŽIARŲ ROBERTAI “Midwest” 12 pakelyj 3pak«110
Kvortos 7 9 f* 

...................................................................................................Tuz. ■ 
“LA FRANCE” Pak. 8c. — “Sanita”.......... 3 pak. 140
COLORING KrakmolaTVisų“Spalvų .......... 2~p~ak7170
Genuine COCOA Muilas dėl kieto vandens 3 šmot. 130

• - - ----------- - - ............... ............. I ■■■■—■■■ I ■ ■ II * — m

'PA'RTY “Swift’s” Grynos Jautienos Produktas O UŽ
r AIV17__ šunų_Maistas.... .....  sv. kenas__ & ____V
“SEMINOLE” Bathroom Tissue................. 4 roles 25£
“P~&"G”BaltaVNaftarMuil£^~74’TegršH^rri0

_ ------ ------|  — i,     . —— —— -K —— —'         —'■-"I—-    — —   ■■•I!—"- J,",rlT . H""-* ' _ _ ,

“O. K.” Skalbimui Muilas Dideli šmotai 
“OXYDOL”_Didelio“ Saižo-Pak.............

ATIDARYMAS JOLLY TAVERN
Įvyks

Rugpiučio-August 11 d., 1934 m.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 
musų Naujos Alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, šaltų gerų 
gėrimų, gera muzika; lihksminsimės iki ankstybo ryto.

Kviečia savininkės

Mrs. J. Makrickas ir Mrs. A. Shimkus
1752 WEST 47th STREET

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
“THREE IN ONE” TAVERN 

šeštadieny, Rugpiučio 11 d., 1934,7 v. v 
1902 SO. WESTERN AVĖ, CHICAGO, ILL.

širdingai kviečiame visus draugus ir pažistamus atsilankyti j musų 
iškilmingą atidarymą. Galėsite senovišku budu pasilinksminti prie 
skanių gėrimų, užkandžių, geros muzikės ir linksmų šokių. Mes 
įvertinsime jūsų atsilankymą.
P. Galskis Wm. Grybas A. Kaulinas

TEL; CANAL 2318

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
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Tik suprantant ir branginant ki
tų tradicijas ir įąitjRinįmus, 
neapykanta ir nesusipratimai 
pranyks iš civilizuotų žmonių 
tarpo, pareiškė konsulas A. 
Kalvaitis Lietuvių Dienoje

Tenai, kur visuomenė nepakankamai rūpinasi pa
vargėliais ir nelaimės ištiktais, jiems pagelbą teikia pri
vatinė labdarybė. Kada Amerikoje prasidėjo depresija, 
tai visuomeniškai organizuotos pagelbos bedarbiams vi
sai nebuvo. Todėl kiekvienas, kuris neturėjo ką valgyti 
arba kuo savo šeimą aprengti, kreipėsi į labdaringas 
(daugiausia, bažnytinio pobūdžio) įstaigas. Jos rinko 
aukas ir šelpė bedarbius.

Kada pasirodė, kad aukų neužtenka visiems vargs
tantiems padėti, tai ėmė pinigus skirti labdarybės tiks
lams miestų ir valstijų valdžios. Pagaliaus, atėjo į pa- 
gelbą ir federalinė valdžia. Bet pašalpų teikimas dar 
vis buvo atliekamas per labdaringas įstaigas.

Šiandien bedarbių šelpimu jau užsiima valdžia, ir 
rezultate to privatinės labdarybės reikšmė žymiai su
mažėjo. Vienoje tik Chicagoje, pavyzdžiui, per perei
tus metus labdaringosios įstaigos išleido $4,750,000 ma
žiau, negu užpernai. Daug-maž tokia pat suma suma
žėjo ir jų pajamos.

Tačiau privatinė labdarybė toje pačioje Chicagoje 
dar vis tebevaidina svarbią rolę. Privatinių labdarybės 
agentūrų čia yra 165 ir joms pavyko surinkti per 1933 
metus su viršum 20 milionų dolerių. Daugumą šitų 
agentūrų kontroliuoja bažnytinės organizacijos, kurios, 
žinoma, rūpinasi tik savo religijos šalininkais. Su jų 
pagelba bažnyčios palaiko savo įtaką biednuojnenėje ir, 
prie progos, pasinaudoja finansiškai.

Pavargėlių aprūpinimo reikalą turėtų paimti j sa
vo rankas visuomenė, nes masinis vargas juk ir yra ne 
kas kita, kaip netikusios visuomeninės santvarkos vai-

: 4' ItlJlDlB

TRYS DIDELĖS DOVANOS VOKIEČIAMS 
MB -

Iš Vienos pranešama, kad po kruvinos kovos Aust
rijoje tarp klerikališkųjų ir hitleriškųjų fašistų, tos ne
laimingos valstybėlės gyventojai jau esą tiek atsipei
kėję, kad jie pradėjo juokingus anekdotus pasakoti 
apie “nacius”, kurie bandė padaryti ginkluotą pervers
mą Austrijoje ir prijungti ją prie Vokietijos.

Vienas tų anekdotų yra toks. Vokiečiams, girdi, 
yra duotos trys didelės dovanos, bet tąja sąlyga, kad iš 
jų galima vartoti tiktai dvi. Tos trys dovanos tai — 
teisingumas, išmintis ir nacional-socializmas. Jeigu esi 
teisingas ir nacional-socialistas, tai negali būti išmin
tingas. Jeigu esi išmintingas ir nacional-socialistas, tai 
negali būti teisingas. O jeigu esi teisingas ir išmintin
gas, tai negali būti nacional-socialistas.

Reikia pastebėti tačiau, kad tas pats anekdotas ly
giai tinka ir klerikališkiems fašistams, kurie paėmė vji> 
šų ant “nacių” ir laikinai turi savo rankose valdžią.

SKAITLINĖS IR SKRIDIMAS

Du kanadiečiai, James Ayling ir Leonard Reid, no
rėjo nuskristi be sustojimo iš Wasaga Beach, Ont., j 
Bagdadą, Irak — 6,300 mylių. Bet nuskrjdę 3,700 my
lių ir išbuvę ore beveik 31 valandą, juodu nusileido 
Anglijoje, kadangi jiem pritruko gasolino.

Buvo pranešta spaudoje, kad juodu pasiėmė 600- 
galonų gasolino. Lėktuvo greitumas ore — tarp ir 
80 mylių per valandą. Gasolino suvartojimas — 9.3 (?) 
galonai per valandą. Negirdėtas daiktas, kad aeropla
nas, kuris gali pakelti 600 galonų gasolino, suvartotų 
jo per valandą mažiau kaip 10 galonų. Jeigu butų buvę 
pasakyta 19.3 galonai, vietoje 9.3, tai butų tikėtiną.

Matyt, tenai buvo kokia nors klaida- skaitlinėse ąr- 
ba aritmetikoje. Ant popieros jos kartais galima nepa
stebėti, bet lėktuvui pakilus į orą ji išeina į aifcštę,

31 valanda po 19.3 galonų per valandą tai r- §9§.3 
galonų. Turint baduose tik 600 galonų, noroms nedo
roms reikia leistis žeųien. Laimė, kad pasitaikė gerąs 
ąirportas. 

* —«•• • -■*- ’ ■ t t

Tautinės dienos Pasaulio Pa
rodoje atsiekia du tikąlų, pareiš
kė Lietuvos Konsulas Chięagoje, 
Antanas Kalvaitis, kalbėdamas j 
didžiulę minią susirinkusią j 
Lietuvių Dienos iškilmes.

Pirmiausiai, suteikia ameri
kiečiams pažinti kitų tautų kul
tūrą ir tradicijas. Antra, ugdo 
susipratimą tąrp tautų, tolina 
pavojų kraujo pralįejimo, kuris 
dar ir dabar, dvidešimtame am
žiuje, gręsia Europai.

“The National Days >vhich 
are taking place at the Ęentury 
of Progrese”, kalbėjo p. Kalvai
tis”, in my estimation, ąchįeve 
two great points. The first is 
educationąl. Tliroiigh the Na
tional Days, the American people 
have an opportimity to acųuaint 
themselves with the culture and 
traditions of other nations. One 1 
of the best ways of stųdying 
the characteristics of a nafion 
might be through her songs and 
dances, because national art is 
an expression of the character 
of a people, their trąditions and 
their seope. Now, it is not ne- 
cessary to be an artist in order ' 
to be ąbl.e to jųdge pppular 
art Anyone with a keep sense 
of beauty can easily see the 
aim of a people through their 
national art.

Today we are celebrating the 
Lithuąnian Day. Lithuania is 
not very well known to the 
American people, because it 
appeąred on tlie mpp of Ęurope 
only after the Great World War, 
and those who studied geo- 
graphy twenty years ago hąd 
no chan.ce to leąrn about this 
nątjon. However, Lithuanįa is 
not a pew natįon. As far back 
as flie tenth ceptury Lithuania 
is mentiopęd by historians of 
Europe, and in the 14th and 
15th centuries, she attained a 
very important position in Ep- 
ropean political affairs. After 
centuries of oppression, Lith-' 
yania again took her place 
among the nations of Ęųrope 
and revived her old traditions, 
her songs and dances, and įn 
geperal, her art, From the 
simple movernent of the Ęith- 
uanian dances and from the 
beautiful and m<>.dest SPPg.s, pne 
cąn form ap idea of the Lithua- 
nian nation. Their life is as 
single and candid as the songs 
and dances which we are Rea- 
ring and seeing today. There 
is nothing elaborate about 
them, nothing compRcated. lt 
is merely an expression of tRe 
character of a peppje who are 
sincere, kind ąnd hpspitabie.

The second, and maįn achieve- 
ment of the National Days is 
the creating of an imderstand- 
ing among nationalities. We 
are living in a culturąl worid, 
at a time wRen it seems that 
progresą has attained its goal, 
when transportation is no long- 
er a problem, wben engineermg 
has reached įts highęst poiųt, 
performing wonders which we 
are witnessing at the Century' 
of Progress EKpositjon. Ęut in 
summarizing these accomplish- 
ments of human eforts through 
the lašt century, -xve feel that, 
something has been om’itted 
whicR įs essentiaj tp cąrrying' 
out of human destinies, and' 
to peaęeful Jjvi.ng, Todny, in 
the 20th century, we get the 
shocking news from Ęurope 
that brptRer is fighMųg brother, 
that one nątipp is rįsing egeinst. 
another. The recent 'Austrian 
erinis indicątas fhat the htanap 
race is not yet pn the right 
twk- In iRy opinipu, the ebief 
cause of these disagreement 
and fighting among brothers 
13 Jacfc of ųnderstandipg ąąd 
lack of respect, for, the ideale 
ap,d - .cpnyiętjpn^ of ofR^Z

Therefore, I think that these 
National Dąys, Ayhere different 
nationalities gąther, are the 
best way toward averting such 
cląshes ąs are occuripg today 
among the nations. If we be- 
come better acųuainted, if y?e 
know each otliąrs’ habits, trą- 
ditjons ąnd inclįnations, if we 
respect the ideąls of ofhers and 
let othęrs foįjow their convįc- 
tįęns, J am sure that sųcR mįs- 
undejrstąndings and hątred 
woujd not have a place in the 
minęįs of civilįzęd people.

I congratųlate the Cenfury 
of Progresą and its president, 
Rufus I)ąwes, wbo knows hų- 
man nature and realizes that

unless we ųnderątapd one ąnot- 
her thoroughly, even if we 
ręąch the Righest culturąl 
peaks, we will not be Rappy. 
Today a LitJiuantan group ig 
adding its small ef tarta toward 
thi3 great įdeal of hpmanity. 
Jhey are willing to respect ot- 
her pations; \ they are willing 
to understand and to Jearn 
abput otRers, bųt they also 
^vąnt their convįctions, their 
idealą and tbeir trąditięns to 
be respected. In this spirit of 
underątąnding I weJcome the 
Lithuąpian group to thįs Cen- 
tu’ry of Progress and e?cpres,s 
my tRanks to the management 
of this woųderful Fąir for giv- 
ing an oppprtunity to show p 
little Rit of Lithnanįan art, 
Lithuanįąp music and LitRųa- 
pian dąąces,
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M. ARCIBASEVĄS, Verti MIKĄS ŠILEIKIS

SAKINAS
(Tęsinys)

Jos figūra pamaži slėpėsi įr 
dingo miglpje, kai ji ėjo tie
siai prieš aušrą. Kuomet jį 
visiškai dingo, Saninas smar
kiai įšoko į vaitelį, ir nuo ga
lingų triumfuojančių irklavi
mo mostų, vanduo plačiai ir 
linksmai burbuliavo aplink. 
Plačioj upės vietoje, tarp bal
tos siaučiančios miglos, po ry
tų dangum, Saninas numetė 
irklus, pašoko visu ugiu, ir vi-, 
sa jėga garsiai ir linksmai su
rėkė. } ' /’J

Miškas ir migla atgijo ir ąt- 
sakė jam tokiu pat ilgu link
smu, kažkur toli išnykstančiu, 
Šukiu.

XXXIX.
Lyg smugiuJį galvą trenkta, 

Karsaviniutė staiga užmigo ir, i 
po trumpo kieto miego, anks
ti rytą ji staiga atsibudo, vi
sa liguista ir, kaip lavonas, 
Šalta. Ąftrodė, jkad 'praėjęs 
įvykis nemiegojo joje nė vie
ną sekundę neužmiršo to, kas 
buvo atsitikę. Ji žyalįaį žiurė
jo aplink ir tylėjo. Atidžiai 
lęido akimis .kiekvienų smulk
meną, lyg ieškodama, kas at
simainę iš vakarykščios dta* 
nos.

Ryte šviesiai ir ramiai žiu
rėjo į ją ir paveikslai kampe, 
ir langai, ir laukas, ir sie
nos, ir šviesiaplaukė Pubp- 
vaįtės gąlva, kuri kietai nuo
gojo kįtoje lovoje. Viskas at
rodė paprastą, kaip ir visupr 
met, tik jos suvelti ir mime-s- 
ti ant kėdės drabužiai, kažką 
liudijo.

Po neilgo mtago Kąrsavi- 
niutės veide vis aiškiau įr 
aiškiau rodėsi mirtinas išbąli-; 
mas> įr jos juodi antakiai iš
rodė taip .tamsus, jog jos yet- 
das atrodą toks, kaip vakar 
mėnulis jį buvo nušvietęs.

Nepaprastu aiškumu
skaų*džįąįs smegenimis atsi
stojo prieš ją tas vaizdas, ku
ris buvo pergyventas aiškiau 
už viskį, kaip ryte ji ėjo dar 
miegančiomis gatvėmis. Sąujiė 
vos patekėjus ir pakilus vir
šuje stogų ir tvorų, pražilu
sių ųuo rąsos, švięte akinan
čiai skaudžiai, .kaip niekad 
pirmiau nebuvo švįetųs, Rro 
uždarytas langines, lyg ųu- 
duodančįąi ąųižmąį sekįęjo 
smalsus puesčioniškų nanių 
Įaugai ir žiurėjo į "vienintelę 
prąęįvę, Ji ėjo §11 ryto sąųlc, 
pąįnįodąmosį ilgos | suknelės 
padalkose, vos laikydama 
rankoje sąyo ž^lta Į piiu«įnį 
radikiulį. Ėjo kaip nusikaltę? 
lė patvpriąis, nelygiais 
ruojančiais žingsniais. \

jeigu tą minute visas .pu- 
ęajulįs, .su įšžįodytom b'urųęm 
ir žingeidžiomis jakimfe, -pą- 
sjpii,tą jąi ąnt kėfo, su 
ką lydėtų juoku ir plakavėįai.s 
kąip bptagąįs liežuviais, Man? 
jįą/s žodžiais koliotų, jai

ir

priekym, svyruodama nuo 
smilgų, Re tikslo ir noro, su 
tuščia skaudžia siela.

Dar laukuose, kai’ migloje 
nutilo garsus irklų barkštelė- 
jimas, burtais susimąsčiusia
me vandenyje, Karsaviniutė 
greit suprato kokis baisus 
sunkumas užsirito ant jos mo
teriškų lanksčių pečių. Pa
gautą desperacijos, jį surėkė, 
išmetė iš rankos ridikiulį ant 
šlapio smclįo ir griebėsi už 
.gąlyp.s,

I r nuo šito momento ji jau 
pasidavė kiekvieno žmogaus 
Žodžiams; savo valios ji jau 
nebeturėjo.

Fiziškoj kančioj, panašioje 
į priešmirtinę kančią, Karsa
viniutė iššoko iš patalo ir ne
girdimai j udėdama, rengėsi, 
jausdama kai prie mažiausio 
miegančios Dubovaitės pasi
judinimo, visa apsilieja šaltų 
prakaitu.

Paskui ji atsisėdo prie lan
go ir įtemptom, nepajudipa- 
1110111 akimis žiurėjo į sodą, 
kpr aiškiai žaliavo ir geltona
vo ryfo rasa nuprausti med
žiai.

Jos iijintys buvo didejės ir 
Ipjkė kąip juodas dųmąs, vėjo 
pagautas. Jeigu k.ąs jiors ga
lėtų gt,skleįsti jps sielą įr skaL 
tytj ją, k,aip knygą, jis pųsb 
gąsfų.

Apt fono ųeįmanomai galin
go ja.uup gyvenimo, kuriame 
kiekvieną dieną kiekvienas 
jausmas ir judčsis buvo pilpi 
saulės šyigspje Rąfcą.us krąpjp 
reginiai, 
vaizdai. Mintis apie nusižudys 
mą lindo į galvą, juoda ir ne
pergalima mintis; bajsi kan
čia apie tai, jog jau pražudy
ta .švari ir šviesi meilė prie 
Jurgio-^suspa.ude širdį ir vjsą 
ją užliejo baimės siaubais; 
baimė kaip ji dabar pasiro
dys prieš mases pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių veidus, 
sjtovėjo prieš jos akis.

Atėjo jai į gąlyą eįli pas 
Jurgį, .atsįkjąi.ipti prieš jį, 
vergti, apduoti ,jąm visą .sk" 
Yo gyvc^mą ir paskui, kaž
kur eiti ant visados. Tąi 
smaųgč ją bąime pamatytį 
Jurgį ir norėjosi mirti, 
pąnt iš vietos,-.tiesiog užbaigti 
gyvciiiųią- T.ąi v.ėį blįkčipjo 
piįątis, kad dar vtaką galimu 
pataisyti, Į<ąd vąkaryRštė 
naktis negali būti, kad tikre* 
liybėje ji egzistuotų k,aip tuš
čiame lauke, sieloje atsiliepė 
-ątsįmmmme ąpta ąay.o nuogus 
mą ir yyrįškm ,kjmo ^unku- 
*pą» degmą^tį vžsi-
mjršimą, ir ^usimąįĮiusi ųuo 
ą.ępergaljmP? jėgęs to, Xąs hų- 
vo, Karsaviniutė gulėją kyu- 
,|įne- ąįstaėųmsi pąląngi- 
pėą ta,be brimi-
.taeijps.

Tuo tąrpu ąfsįb,udų D.ųbo- 
vaitė ir ji jau girdėję j.u,de-

vaidinosi keisčiausi

sius ir nustebinantį sandrau
gos riktelėjimą.

—-O tp jau atsikėlei?... Tai 
nepaprastas atsitikfrnas!

Ryte, kai Karsaviniutė su
grįžo, pusiau mieguista Duho- 
vaitė tik paklausė ją:

—Kodėl tur'taip susivėlus?
Ir ji užmigo. Dabar ji kažką 

pajuto ir vienuose marški
niuose, basa, priėjo prie jos.

—Kas su tavim? Tu nesvei
ka? — kaip vyresnioji sesuo, 
maloniai ir rūpestingai pa
klausė ji.

Karsaviniutė krūptelėjo lyg 
laukdama smūgio, bet jos ro
žinės spalvos lupos klastan- 
gai nusišypsojo ir, kaip jai 
pasirodė, svetimas balsas per
daug linksmai atsakė:

—Suprantama. Aš tiesiog
visai nemiegojau...

Taip buvo pasakytas pir
mas melagingas žodis; ir tas 
Žodis be likučių sunaikino 
prisiminimą apie pirmiau bu
vusią laisvą ir drąsią mergai
tę. Pirmiau buvo viena, o 
dabar pasidarė kita ir ta, ant
roji, buvo melaginga, rūpes
tinga ir purvina. Kai Dubo- 
vaitė šypsojosi ir rengėsi, 
Karsaviniutė paslapčiomis 
žiurėjo į ją, ir draugė atrodė 
jai šviesia įr švaria, o ji pati 
tamsi, kaip nedorėlė. Ji atjau
tė tai taip labai, kad dargi 
dalis kambario, kur judėjo 
Dubovaitė, Kafsaviniutei at
rodė nušviesta saulės šviesa, o 
jos kampelis skendo šaltoje 
Tr nejaukioje tamsoje. Karsa
viniutė prisiminė, kaip aukš-

tai ant senstančios, bespalvės 
draugės ji jautė draugę esant 
savo jaunystės, grožio ir ne
kaltybes aureolėje, ir kančia 
verkę pas ją stambiom, kaip 
kraujo lašai dėl beviltingo 
nuostolio ašaromis.

Bet tas reiškėsi jos viduje; 
iš pažiūros Karsaviniutė buvo 
ramį ir dargi lyg linksma. .Ji 
užsivilko gražius mėlynus dra
bužius, užsidėjo kepurę, pasi
ėmė parasonėlį ir savo pap
ratimu nuėjo į mokyklą, lyg 
tikrai mikliais žingsniais. Ten 
ji išbuvo iki pietų, o paskui 
parėjo namo.

Pakeliui ji susitiko Lydiją 
Saniniuię.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Naujas No. 6-7 
Labai Įdomus 
KULTŪROS

TURINYS:
Sukaktuves.Karo

Pasaulinio Gaisro kilmė. — J. Bal
dauskas.

Karo literatūros tendencijos. — Ju
lius Butėnas.

šventraščio medicina. — Dr. A. 
Pikas.

Francois Viljfoąo karybose pavyz
džiai ir sugretinimai. — A. Ven- 
slova.

Mirtis dumble. — H. Barbusse.
Privatiškos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruka”. — A. Venslova.
Sunkusis vandenilis ir sunkusis van

duo.
Knygų Apžvalga.

A. Pikunas.
Literatūra.

Kaina 45 centai
Galima gauti NAUJIENOSE.

Pąyęjjksle suplyšęs audeklas armijos baliono, kurio kilimas 
sjtra-to sferon nepavyko. Paveikslas rodo balioną pirm nukrin- 
tant žemėn, kai jau trys jo operuotojai iššoka iš jo ir parašiu
tais leidęsi žemyn. Nelaimė ištiko balioną prie Holdredge, Neb.

'JB8F

Dr. William Beebe

<pr. yvirnąm oeeųe, Kuris yra nusųeidęs gmau | juras,, ųe- 
kųįis kitas asmuo. Dabar jis ruošiasi geležiniame puode 

dviejų tonų sunkumo pasiekti 8,000 pėdų jurų gilumą.
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Lietuviai Daktarai

Lietuves AkušeresRADIO Mrs. AneliaKas radote?
Peoples Furniiture programas

uz

Graboriai
Dr. Succensor

Oppofilte Deivis Store, 2d Floor

links

Visi Telefonai

Advokatai

EUDEIKIS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

YRA 
PAVOJINGA

i Liė- 
pirmi-

A. Andrejevas 
rytą rugpiučio

Penktadienis, rugp. 10, *34

756 W. 35th St
Cor. of 85th and Halsted St*. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedžldieniai* pairai sutarti.

nebūtus dalykus 
—K. Vilkas, 
St., Chicago, III.

A bu darbuojasi,' susitaikę 
likimu, bet nupuolę upe

didelės 
savo 
1902

CHICAGO ORTOPEDIC CO;
183 West Lake St., Arti Wells St

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9728

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St 
Tel,. Boulevard 1401

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

Res. 6600 South Artesian. Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 i
Naujienose trečiadieny, rug- 

pi učio 8 d., p. Dalyvis, aprašy
damas Lietuvių Dienos komite
to atliktą darbą^ štai ką pasa
kė-:“ Kad p. Vilkas iš Sandaros, 
kur vaikai repeticijas laikyda
vo, pareikalavo, kad p. Andre
jevas tuoj aus užmokėtų vendą 
už visus metus,, kitaip jis neiš- 
duosiąs vaikų vėliavukių. Ant 
greitųjų buvo gauti pinigai ir 
p. Vilkui renda buvo užmokė
ta.” Aš kaipo prižiūrėtojas San
daros svetainės nei nuo p. An
drejevo, nei nuo p» Jurgelionio, 
nei jokio kito Lietuvių Dienos

Apie lietuvius J. Zol- 
pj ir P. Baltutį Joliet 

kalėjime

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

Ofiso vali.: Nuo 2 iki 4 ir-nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.! Boulevard 7820 
Narni Tek Prospect 1980

K. Vilko paaiškini
mas apie Sandaros 

svetainę

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted! Street 

CHICAGO, ILL.

P. Galskis, A. Kauli 
nas ir J. Grybas ren 

giasi prie dideles 
puotos

Musų geras draugas atlan
kė P. Baltutį ir J. Zolpį Joliet 
kalėjime ir papasakojo štai

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

nu-
dvasioje. Užklausiau 

nes

KONSTANTINAS NORUSH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 9 dienų, 2 valandą 
ryto 1934 m., 
amžiaus, gimęs 
Kražių parap. 
veno 20 metų, 
nie nubudime 
sere

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

1646
Tel. Boulevard 5203 ir 8418'.

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

Laehavidi ir Suims
! LIETUVIS GRABORIUS:
Patarnauja- laidotuvėse kuopigiausiai: 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti;
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tol. Canal 2615 arba 2616 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
T61. Cicero. 6927

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8877

Svarbus pranešimas Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” 

nariams

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes* palaidojame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas,, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėles, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus’ pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visų pagrabą $250.

Lietuvių dainininkai, p-lė Elena Bartush, contralto, ir Sta
sys Rimkus, basas, trečiadienio vakare laimėjo pirmus prizus 
dainavimo konkurse, kurį trečiadienio vakarą buvo surengęs 
Chicago Tribūne pietinės miesto dalies dainininkams.

(P-lč Bartush ir Stasys Rimkus atstovaus Southside fina
luose konkurso, kuris įvyks Drake viešbutyje, rugp. 16 d. Dai
nininkai yra renkami penktam metiniam “Music FestivaP’ of 
Chicago, kurį rengia dienraštis Chicago Tribūne.

LidtuVių Dienoje, Pasauli
nėje Parodoje, buvo pamesta 
p. P. Daubaro pilietiškos po- 
pieros.

Kas radote, malonėkite pra
nešti į Naujienas. Rep.

11.-8:30 A. M. iki 8:80 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI^ŽEMOS KAINOS

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Visi Draugijos “Lietuvos 
Ūkininko nariai, kurie turi pik
niko serijas, malonėkite sugrą
žinti pinigus arba serijas atei
nantį nedėldienį, rugpiučio 12 
d., piknike, kuris įvyks Shady 
Trce Imi (Spaičio darže).

Narys, kuris daugiausiai se
rijų išparduos, gaus dovaną $5 
pinigais. Dovaną aukavo gra- 
borius S. D. Lachavicz.

Ieva Lukošiūte, frn. rast.

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO. HA

giasi 
“Grand Opening“ 
kuri yra adresu 
VVestern avenue.

Atidarymo puota bus 
ma, nes gros geras orkestras ir 
prie 'muzikos svečiai galės pa
sišokti, užkąsdami skanių už
kandžių ir išsigerdami šalto 
alaus ir kitų gėrimų. P. Gals
kis sako, kad bus linksmas šeš
tadienio vakaras jų alinėje, 
nes Seną Petrą pakvietė vieną 
dalį programo išpildyti. t

Sako, užkandžiai bus su gry
bais,, nes vienas grybas visados 
alinėje gražiai auga.

( Senas Petras,.

Teko girdėti labai įspūdingą 
programą iš stoties WGES 
praeitą antradienį, kurį patei
kė visiems gerai žinoma įstai
ga, Peoples Furniture Krautu
vė. Man pačiam būnant muzi
ku tenka klausytis įvairių pro 
gramų, kaip tai svetimtaučių ir 
musų lietuvių.

Praeito antradienio progra
mas buvo tikrai įdomus ir gra
žus. Neteko sužinoti daininin
kų vardus apart Peoples Maišy
to Kvarteto. O gal tas ir ge
rai, kadangi nekuris priklau
santis tam kvartete gal ir ku
riem nepatiktų. O žinoma, tas 
(Peoples Furniture Kompanijai 
visai neapeina, ji žiuri savo 
biznį, kad patenkint kiekvieną.

Dar grįšiu prie programo. 
Man rodos tai buvo vienas iš 
skirtingiausių programų kokių 
esu girdėjęs. Nebuvo rekordų, 
solo, duetų, trio, tik vien kvar
teto numeriai, bet kaip jis dai 
navo, tai tik svetimtaučiai te
gali susilyginti. Garbė Peoples 
Furniture Kompanijai ir jos 
vedėjams, kad jie sugeba duoti 
tokius programus.

Velydamas geriausio pasise
kimo biznyje, lauksiu daugiau 
panašių programų.

Muzikos Mylėtojas.

Dear Širs:
T am a steady listenei? of 

your program on Wednesday 
evening. I thing that thc Kai
miečiai Quarlot is just wonder- 
ful and very enjoyable. I heard 
Miss A. Trilikaitė sing a solo 
a fe\v \veeks ago and I wonder 
if she will sing “Kur Bakūžė

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.___________

A. L Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tel; Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

ir draugiški žmonės dėl 
depresijos turi taip ken- 

legališkų 
i. Jiedu 

1 iki

komiteto nario pinigų nereika
lavau ir vėliavukių neužlaikiau 
ir iki šios dienos nesmu gavęs 
nei vieno cento už naudojimą 
Sandaros svetainės. Prašau 
tuos pasigyrimus atšaukti ir 
mano vardui 
neprimetinėti.
814 W

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su, firma tuo. 
pačiu vardu)

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

ėst 46th St

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Miavvite 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone 

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

mai dovanai.

Įvairus Gydytojai 
■*^^^^*wWw^*l**w***w^*-****wfc^iw**,|w*^>*i,***<^w^<**^^^^*^^^*,*» 

DR. HERZMAN 
1S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku Pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th StM netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459- S, Rockvrel! Street 

Telefonas Republic 9600

Samanota’’ for me as soon as 
she can. Thanking you in ad- 
vance.

Yours truly
Mrs. Marie Hurrell 

Chicago, III.

Baltutis irgi dirba
Povilas Baltutis yra vieną 

aukšty žemiau ir turi užsi
ėmimą, — grindis šluostyti. 
Jis irgi savo darbu yra už
ganėdintas.

Kaip gaila, kad tokie links
mi 
šios 
tėti, o tūkstančiai 
apgavikų yra liuosi 
abudu yra nuteisti nuo 
10 metų ir pereitą vasario mė
nesį juodu turėjo teisę paduo
ti prašymą paliuosavimui, bet 
kažin dėl kokios priežasties 
to nepadarė. Rep. X.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
------------ ^-r.a.u.gijoa Nariai., _ n _ r _

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. 
išskyrų* seredomi*

Ponas 
nedėlios 
ną persigandęs kreipėsi 
tuvių Dienos Komiteto 
ninką K. Jurgelionį pareikšda
mas, kad jis negalės iš Sanda
ros vaikučių išvežti pasaulio 
parodrin, jeigu neužmokčs San
darai $18 rendos. Komiteto 
pirmininkas tada įteikė A. An
drejevui $20, kad jis rendą už
mokėtų ir tikrai atvežtų vai
kučius Komiteto pasamdytuose 
busuose. Ponas Andrejevas 
tuos $20 turi, ir rendos užmo
kėjimas yra dalykas tarp po. 
Vilko ir Andrejevo, nes Komi
tetas Sandaros svetainės ne
samdė ir nieko nėra Sandarai 
skolingas.

sulaukęs pusės 
Raseinių apsk., 
Amerikoj išgy- 
Paliko didelia- 
mylima pusse- 

Vincenta ir švogerj Vin
centą Tatorelius ir jų šeimy
ną ir gimines, o Lietuvoj du 
broliu Vladislovą ir Mikolą. 
Kūnas pašarvotas, randasi J. 
F. Eudeikio koplyčioj, 4605 S. 
Hermitage Avė,

.Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
rugpiučio 11 dieną, 8 vai. ry
to iš koplyčios i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Konstantino No- 
rush giminės, draugai ir paži- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusseserė, švogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis* telefo
nas Yards 1741.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163. W. Washlngton SU 

Kambarys 402 TeL Dearbcrn 904 
Res. 5849 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki £ 
... Tel Prospect 1610 .

• J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel £191__ _

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų; Vyriškų* Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So* Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos! 2—4. 7—9 vai. vaK No- 
diliomi* ir Šventadieniais 10^—12 

dienų.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

Rugpiučio 11 d. IP. Galskis, 
Kaulinas ir J. Grybas ren- 

prie didelės puotos, 
alinės, 
South

ATIDARYMAS MOZART TAVERN
ĮVYKSTA

šeštadienį, Rugpiučio 11 d.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 
musų naujos alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, šalto alaus 
ir geros degtinės tik ką iš Lietuvos importuotos, bus gera muzika. 
Linksminsimės iki ankstybo ryto. Kviečia savininkai

J. O. YUŠKAI.
4356 So. Mozart Street

perkami vagonais. Toks supirkinė
jimo būdas užtikrina ne tiktai že
mas kainas, bet ir tai, kad produk
tai visuomet būna šviežus, nauji ir 
švarus.

Prie to, “Midvvest Stores” savi
ninkai vartoja naujausius planus ir 
moderniškiausį būdą savo prekybo
je, ir atsiekia didžiausios ekonomi
jos. Visi šie nauji vertelgystės bu
dai pagelbsti jiems palaikyti že
miausias kainas.

Kaip perskaitysite šios dienos 
skelbimą, nesunku jums bus supra
sti kodėl šios jstaigos gali parduo
ti augštos rųšies maisto produktus 
tokiomis žemomis kainomis. Jus ga
lite pirkinėti šiose sankrovose pilnu 
pasitikėjimu, nes čia viešpatauja 
sąžiningumas ir stropumas ir jus 
busite patenkinti atsilankę j “Mid- 
west” dėl savo pirkinių.

(Apskelb.)

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS* 

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

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia- 0086 

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

KIEKVIENOS RUPTURA

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 jias mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! \ i
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl. varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. •

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUklCĖ KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

Turėdamas gerą ypatišką 
pažintį su kalėjimo užveizda 
be jokių kliūčių ir didelių for
malumų buvau prileistas.

7,olpis "shipping" klerkas

J. Zolpis man buvo labai 
gerai pažįstamas, tad ir ka
lėjime pasitiko iš karto labai 
linksniai, bet pradėjus kalbė
tis vis darėsi keistesnis ir kei
stesnis. Pagaliau visai susto
jo kalbėjęs.

Negalėjau jo tokio elgesio 
suprasti, bet atrodo labai 
puolęs 
apie jo darbą kalėjime, 
turėdamas pažintį su kalėji
mo perdėtiniu, pasisakiau ga
lįs jam pagelbėti. Išsigandęs 
atsakė, ne-ne. Esu pilnai 
ganėdintas, nes dirbu ship 
ping ruimyj ir turiu nesun 
kų darbą. Taip ir turėjau at 
siskirti, nes tolinus nebuvo ga 
Įima jo prakalbinti.

Phone Canal 6122
DR. S. B1EŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1 8 ir 7—8 
3<eredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefoną* Republic 7868

Lengva yra bile vienai kompani
jai arba biznio ištaigai sakyti, kad 
jų kainos yra žemiausios. Bet ne
ilgai ima perkančiai visuomenei su
žinoti, ar jų toks pasakymas yra 
tikras, ar ne.

Geros rųšies tavoras gali būt par
duodamas žema kaina tik tuomet, 
kuomet jis pigiai nuperkamas. Rei
kia priimti atydon faktą, kad kiek
viena biznio ištaiga turi turėti pel
ną, todėl, svarba yra ne tik tame, 
kad pigiai nupirkti ir paskui • par
duoti nupiginta kaina, bet ir rei
kia, kad ištaigai liktų šioks toks 
pelnas.

Ekonomiškiausias būdas supirki
nėti tavorus, ypač groserninkams, 
yra vagonais. Tuo budu perkant, 
produktai perkami tiesiog iŠ ma
nufaktūrų ir išdirbėjų; žemiausio
mis kainomis, todėl, kad perkant 
vagonais kainos yra žemiausios.

Kuomet jus skaitysite “Midvvest 
Stores” skelbimą, kuris telpa šios 
dienos laikraščio laidoje, jus galite 
būti tikri, jog suminėtos skelbime 
kainos, yra tikrai žemos ir akura- 
tiškos. šių sankrovų savininkai val
do ir operuoja nuosavus urmo san
delius per kurias visi produktai su-

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John .L Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j80 ryto, iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
> CHICAGO, ILL.

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tel. Lafayette 8572 
>3^ J. Liulevičius
MS GRABORIUS IRO® BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Clnca- 7 goję ir apielinkeje 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. HM’ 4092 ARCHER AV.



Lietuvių Dienos Komiteto 
Žodis Visuomenei

jie taip jau pripažino,

Lietuvių Dienos Pasauli- tojai pripažino lietuvių die- 
nėje Parodoj Komitetas iš- ną puikiausia iš visų tauti- 
reiškia plačiajai lietuvių vi-:nių dienų, 
šuo menei gilią padėką už 
tokį nuoširdų ir skaitlingą kad lietuvių dienos spek- 
atsilankymą ir prisidėjimą taklis pralenkė savo gražu- 
prie lietuvių dienos celebra-|inu visų kitų tautų progra- 

mus.
Arti dešimts tūkstančių 

lietuvių išsinešė savo širdy
se puikiausių neužmirštinų 
įspūdžių iš musų parengimo 
pasaulio parodos lietuvių

ei jų pasaulinėj parodoj rug- 
piudo 5 d.

Lietuvių Dienos Komite
tas jaučia, kad jo sunkus 
darbas, dar labiau pasun
kintas blogos valios žmonių 
kerštavimais, tapo apvaini
kuotas didžiausiu pasiseki
mu. Kad lietuviai buvo tik
rai lietuviais, kad tiek daug 
tūkstančių jų atėjo pasiro
dyt prieš svieto akis, kad 
jie įvertino musų darbą, 
kad musų artistai, daini
ninkai, dainininkės, šokėjai, 
šokėjos, vaikučiai, chorai ir 
visų dalių vedėjai taip pui
kiai atliko savo užduotis, 
iš to Lietuvių Dienos Ko
mitetui, visiems musų cele
bracijų liudytojams ir visai 
lietuvių tautai yra be galo 
didelis džiaugsmas.

Pasaulio Parodos valdy-

LINCŪLN’S PRIDE
A9 HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 ----- Straight -----  Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD

MES UŽLAIKOME DIDF3LĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMŲ 
(Palyginkit musu kainas)

------------ PAUL JONĖS
OLD TAYLOR (BONDED) 
OLD GRAND DAD (BONDED)

CRAB ORCHARD
FOUR ROSES
SH1PPING PORT

Bridgeport Liųuor Co 
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83 
t ■

Pasakykite man.atvirai: *Ar Old (jolcb ivelnumcb gerklei 
padaro jį geresniu cigaretei dėl moterų?”

klousia Carole Lombard
[SENAS OLD GOLDS RŪKYTOJAS NUO 1928]

*

©P. LorIll*xdCo.,loc/:

Maloni ple Lombard:
Jus sutiksite, kad visi, kaip vyrai, taip ir moteris, 

labiau mėgia cigaretą, kuris yra lengvas ant gerklės 
. . . negu, kad aštrų ir Šiurkštų.

Bet Old Golds Švelnumas—gerklei dar turi ir 
kitą patraukimą. Stoka dirbtinio paskaninimo pa
daro Old Golds rūkymą ne tik glotnesniu . . . bet 
ir tyresnį rūkymą . . . mažiau kenks dantim arba 
paliks nepriimną kvapą rūbuose arba burnoj.

Mes nesakome, kad Old Golds yra vienintelis 
geras cigaretas dėl neįtinkamų moterų rūkytojų. 
Bet mes sakome, kad nepadaroma puikesnio ir gry
nesnio cigareto.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC. 

ĮSTEIGTA 1760

P. S. — Sudėjus viską j riešuto lukštą, ple Lombard: 
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Pamatykite Carole Lombard paskiausiame Paramount Paveiksle 
“NOW AND FOREVER”

Švelnu* gerklei cigaretai

dienoj.
Lietuvių Dienos Komite

tas gauna širdingų padėkos 
ir džiaugsmo laiškų iš dau
gelio, daugelio lietuvių die
nos dalyvių, ir iš savo pu
sės taip pat gali tik reikšti 
visiems padėką ir džiaugs
mą.

Lai ir toliaus gyvuoja lie
tuvių vienybė ir lietuvių pa
žangos dvasia!

Lietuvių Dienos K-tas
K. Jurgelionis, pirm. 
J. Mackewicz, iždin. 
E. Mikužiutė, sekr.
J. Bijanskas 
Nora Gugis

■li .|.R.lmw.—,■■■■■■ i,............. ....................... ......... ....

P. Miller 
Dr. A. Montvid '

. Dr. V. Šimkus 
Mrs. V. Mackievicz 
K. Steponavičius 
Adv. J. žuvis.

$179.15 naujų auku 
“Lituanicos II” 

skridimui
Vakar ir užvakar ALTASS 

iždan buvo prisiųsta $179.15 
aukomis “Lituanicos II” skridi
mui.

Aukos atėjo per sekamus as
menis ir iš žemiau paduotų vie
tų:
Albany, N. Y., per

Eleną Grigaitienę .... $3.50 
Timiskaming Station,

Canada, per J. Paužą 2.50 
Chicago, III., 2315 W. 24th

St., per Vladas Kodes 1.25 
Iš Omaha, Nebr. surinktos 

aukos p. A. Palinskienčs
ir kitų .........     6.50

Chicago, III., 4454 South
Mozal't St. per Anna
Paukštis  ............. 1.25
Rockford, III., per Mari
ja Ruzas     ........ 1.00

Klein, Montana, per Tony
Norgail ....... ................. 2.50

Barre Ęlain, Mass., per J.
Vaitekienė .............   2.00

Montreal, Canada, per Simas
Girulis ....................... - 1.25

Worcester, Mass., per A. J.
Katkauskas ........ ....... 132.25

Rumford, Me., per John
Kavvlaicze  .........  6.40

Montreal, Canada, per Mrs.
Felicija Survylienę ....... 1.25

VVashington, D. C., per
Joseph Gabralavičius 11.75

Albany, N. Y., per K,
Kulikauskas .................... 4.50 

Los Fresnos, Texas, per
Oscar Kulich ........... 1.00 

Wendell, /Pa., per Antanas
Ramanauskas ......................25

Viso ......     $179.15
(Platesnių žinių apie “Litu-

NAUJIENOS, Chicago UI.
anicos II” skridimą rasite ki-_ 
toje vietoje).

Šiandien didelis mas- 
mitingas real estate 

bondholderių rei
kalais
-p-1?- A

šį vakarą yra šaukiamas di
džiulis masinis mitingas “de- 
faujvUotų” real estate bonų rei
kalais ir jis įvyks St. Agnės 
svetainėje, 3916 Archer avė., 
Brighton Park kęlonijoje (Ar
cher ir Rockwell).

Tarp kalbėtojų masiniame 
mitinge bus kongresmonas A. 
J. Sabath, pirmininkas kongre
sines komisijos, 1 kuri tyrinėja 
real estate bonų . biznį, kongres- 
monai O’Malley iy Dirksen ir 
buvęs gubernatoriaus padėjė
jas Barratt O’Hara. Taipgi ma
noma, kad atsilankys ir J. V. 
atstovų buto pirmininkas spy- 
keris Rainey.

Bus diskusuojami planai at
gavimui investoriams savo pi
nigų, kuriuos inves»tavo j real 
estate bonus. įžanga i susirin
kimą Veltui. įPradžia 7:30 va
kare.

Vera Skinkis yra biz
nyje su pp. R. Ru- 

dinskais
Pp. A. Rudinskąi, kurie už

laiko alinę adresu 1706 West 
47th Street, prisiėmė į pusi
ninkus Verą Skinkis, kuri apie 
tris savaites atgalios atvažiavo 
iš Mew Yorko, kur gyveno per 
8 metus ir buvo biznyje. Vera 
yra sesutė p. Norgailienės, bu
vusios pereito “Naujienų” kon- 
testo kontestantės.

Drg. A. Ruįią^kas yra se
nas “Naujienų” ^darbininkas ir 
draugiškas žmogus. Linkiu kaip 
pp. Rudinskams,r|.taip ir Verai 
Skinkis geriausių,, pasekmių ali
nės biznyje. —Šėpas Petras.

Šiandien Roselando 
K. ir D. susirinkimas

ROSELAN.D. — Penktadienį, 
rugpjūčio 10 d., 7:30 vai. va
karė Balčiūno svetainėje įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas. Bus svarbių 
raportų, » pranešimų ir bus 
svarstoma nauji ir nebaigti rei
kalai. Visų narių pareiga ačsi- 
ankyti. Taipgi kviečiame atsi- 
ankyti ir tuos, kurie norite 
prisirašyti prie Susivienijimo.

Sekretorius.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimu 

rengėjams
Pranešame, katr ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, 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 colį.

Naujienų Administracija.

Kriaučių Lokalus 269 A. C. VV. 
of A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 10 d., Amalgamated Cen
tro name, 333 So. Ashland Blvd., 
7:30 vai. vak. Malonėkite dalyvau
ti visi, nebus daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. — Valdyba.

Kruopiškių Progres. Kliubas lai
kys mėnesini susirinkimų sekmadie
ni, Rugpiučio (Aug.) 12-tą d., 10-tų 
vai. ryto, Morning Star Kliubo bu
veinėje. 1654 N. Damen Avė.

Visi nariai malonėkit atsilanky
ti, nes turime keletą svarbių rei
kalų aptarti.

V. čepulevičius, rašt.

Bridgeport. — Teisybės Mylėto
jų Draugystės mėnesinis susirinki
mas jvyks nedėlioj, rugpiučio 12-tą 
d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 12-tą valan
dą dieną.

Visi nariai-ės būtinai dalyvauki
te, nes yra svarbiu raportų ir ta
rimų. Taipjau nepamirškite užsimo
kėti savo duokles priešingai bu
site išbraukti iš narių skaičiaus.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St. 
Victory 8477

Queensville Special 
10 procąntų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporatięn Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbinnii Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionu* mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346 V_____________________________

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LŪUIS M. CHAPMAN
INC.120 S. La Šalie St I

Tel, Franklin 0576

Crane Coal Co.
5332 So. Lonar Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

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

JOSEPH AUGA1TIS 
1608 S. 50th Avė. Cicero, III.

Cicero 645

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger vvaving

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 f L 
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

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

1500 NAR1V
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Klausykite kasdien WCFL. v. |>. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip litrai jns sergate, 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rinitai norite būt ifigydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigė tūkstantiams urnomis ir kroni
komis ligomis sergančius t sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ 
Tiktai nuodugnus fizikas iftegzaminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra Jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame prieSingi augAtom ratom, ku
rias ima kaikurle gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenč, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU. KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO. 
NERVŲ. ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PII.ES, PROSTATIC — arba bile ku
ria žiu ūmių arba kronižkų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite | Varicur 
Institutą 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: Antrad. ir Pėnkt. 10 iki O v. v. 

Nedėlioj, 10 iki 1 v. po piet.

CIASSIEIEO APS Į

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimu — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

STOGDENGYSTfi IR BLBKORYSTF 
Ar jūsų 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

Tel. Yard» 8408 
VFCTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Sunakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<868 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 8406 S. Halsted St.
m

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. Me«- 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie 
nlais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio naim 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Penktadienis, rugp. 10, ’34

CLASSIFIEDADS

Financial
Finansat-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

1 urniture & Fixtures

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—o —

—o— 
MODERNIŠKI BARAMS FlXčERIAl 

L’MUS PRISTATYMAS
14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold pioing, 
work tables, kabinetas, pilnas iren- 
trimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepvklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Personai

PAIEŠKAU Stanley Marks, pra
puolė birželio 28 d. Jeigu kas žino
te jo adresą, prašome pranešti se
kamų adresu

3500 So. Union Avė.
Skiriu $5.00 dovanų arba prašau, 

kad jis pats atsišauktų, yra svar
bus reikalas.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA jauna mergina prie 
abelno namu darbo — prižiūrėti kū
diki. Reikia gyventi vietoje. $4.00 
i savaite. Mrs. Young, 2151 East 
68th Street.

REIKALINGA moteris pagelbėti 
prie abelno namų darbo ant ūkės. 
Gali būt ir su maža mergaite. Mo
kėsiu $10 i mėnesi. D. & R. Farm, 
Route 4, Dowagiac, Mich.

For Rent *
PIGIAI pasirenduoja saliunas su 

visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų.

3322 So. Moigan S t.

Furnished Rooms
IEŠKAU kambario, apšildomo, prie 

mažos, teisingos šeimynos. Geistina, 
kad ir valgį pagamintų. Rašykite 
Box 148, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

Business Chances
___

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugelį metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima Vartoti. Kampinis namas.

3329 Lituanica Avė.

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 Vincennes Avė.

GROSERNE ir kendžių krautuvė 
pardavimui, gerai įsteigtas biznis. 
Geroj vietoj. Bargenas.

3610 So. Seeley Avė.

BEAUTY SHOP pardavimui, pil
nai įrengta, pagyvenimui kamba
riai. Įstaigta per 5 metus. Daro ge
rą biznį. Pardavimo priežastis liga.

Tel. Hemlock 4243

JEWELRY Storas pardavimui su 
visu staku ir fikčeriais. Senas įstaig- 
tas biznis ant bizniavos gatvės. Dėl 
ligos paaukausiu pifnai. Box 147, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė su vi
sais rakandais, per 20 metų išdirb
ta. Gali nirkti ir su namu. Priežas
tį patirsite ant vietos. 4522 South 
Honore St., Chicago, III.

PARSIDUODA alaus tavern, gera 
išdirbta vieta, 5 kambariai pagy
venimui. Kaina $350.00; priežastis 
liga. 2122 W. 63rd Street, Republic 
5078. ,

PARDAVIMUI Tavern su laisniais 
ir visais įrengimais. Renda užmo
kėta už 1 metuą^ Parduosiu iš prie
žasties ligos. 607 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosemė pilnai 
įrengta, biznis išdirbtas per 4 me
tus. Priežastis pardavimo vyro mir
tis, arba išrendavojimui.

8512 So. Lowe Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

KAMPINIS Storas ir Apartmen- 
tas 50x125, dviejų karų garadžius. 
Paaukausiu pigiai. Savininkas

Yards 2026

DYKAI
Muro namas, Storas ir 5 flatai 

63rd St., arti Halsted St. Vertas 
$20,000.00. Parduosiu pigiau negu 
žemė verta. Kaina $6250.00. Cash 
reikia $5000.00. Gera vieta dėl biz
nio. A. N. MASULIS, 6641 South 
Western Avė., Republic 5550.




