
— ■................................................. toli................................................. ......................

The First and Greatest Lithuatrian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,.

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

finttorod as second-įclass matter March 7, 1914 ai the Post Office at Chicagop įlįs 
under the Act of March 8, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
I 1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois
Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
to-........  ■ .......       .J

VOL. XIX Kaina 3c
■ ......—■ ....... , ........................... , -.... —- ............. .... ............... ...... .. ......

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-July 7 d., 1932 No. 159

Socialistas Thomas N. Y. bankieris kalba 
smerkia dem. ir rep. apie J. V. ir Rusijos 
partijų platformas' santikių atnaujinimą

Kandidatas Į prezidentus atida
rė rinkimų kampanijų kalbė
damas Į 3,500 minių ' „

Clementon, N. J., liep. 6.— 
Norman Thomas, socialistų par. 
t įjos kandidatas j prezidentus 
pirmų karta po nominacijų pa 
sirodė viešai kalbėdamas į 3,- 
OOO susirinkusių klausytojų 
Clementon, N. J. ir pasmerkė 
abi didžiąsias J. V. partijas 
republikonus ir demokratus už 
nesirūpinimų bedarbių šelpimo 
klausimu. Thomas pareiškė, 
kad socializmas yra vienintelis 
išganymas gyventojams, kurie 
nori išvengti artėjančios kata
strofos arba fašizmo, kuris es
mėj yra didelė nelaimė šaliai ir 
tik laikinai atideda katastrofa.

Toliau kalboje pareiškė, kad 
gyventojai turi kariaut ne prieš 
ką kita, kaip tik prieš sistema, 
kuri atsisako suteikti bedar
biui duonos kąsnį, atsisako J. 
V. gyventojui užtvirtinti sau
gumų ir taika.

Socialistų kandidatas pridū
rė. kad, nežiūrint visų 12,000,- 
000 dabartinių bedarbių J. V., 
republikonai ir demokratai 

konvencijose nenutarė nieko 
svarbaus, tik praleido laikų ar
gumentuodami apie sąlygas, 
kuriomis J. V. gyventojai vėl 
galės traukti alų ir degtinę. 
Kepublikonų platforma esanti 
nevykusiai parašyta? oportu n iš
tinę ir ištikima tik turtuoliams. 
Kalbėdamas apie demokratų 
platformų Thomas pastebėjo, 
kad ji esanti perdaug konser- 
vatyviška susikibti su dabartį 
nių laikų klausimais.

“Hooverio nusigink
lavimo planas ge

ras, bet...”
Geneva, liep. 6. — Nusigink

lavimo konferencija rengiasi 
užbaigti sesijas ir išsiskirstyti 
vasarai. Jeigu tam nebus kliū
čių delegatai planuoja vėl su
sirinkti rudenyje. Prieš išsi
skirstydami delegatai priėmė 
deklaracija, kurioje pareiškė, 
kad Hooverio 2/3 nusiginklavi
mo planas yra girtinas ir įvyk
domas, bet jo svarstymas da
bar negalimas.

Rumunijoje sukilo 
raupsuotieji

Bukareštas, Rumunija, liep. 
6.—Pietinės Besarabijos gyven
tojus apėmė teroras, kuomet 
Tichilestia stovykloje sukilo 
keli šimtai raupsuotųjų, pro
testuodami prieš blogų medika- 
lę priežiūrų. Kai kurie sukilė
lių pabėgo iš stovyklos ir nu
traukė į Isaccea miestų. Miesto 
viršininkai sutiko jų reikalavi
mus išpildyti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau, viduti
nis vakarų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 64- 
84 laip.

Saulė teka 5:21; leidžiasi 8:- 
28.

Pulk. Polk siūlo J. V. Rusijon 
pasiųsti neoficiali komisijo- 
nierių

Maskva, liep. 6. — Neoficia- 
lėse sferose daroma žinksniai 
atgaivinti Busijos ir Jungtinių 
Valstijų diplomatinių santykių 
atnaujinimo klausimų

Tuja kryptimi dirba pulk. 
Frcderick Pope, New Yorko 
inžinierius ir bankierius. Jis 
patarė sovietų oficialams pa
sirūpinti, kad J. V. Maskvon 
atsiųstų neoficialį koniisionie- 
rių, kaipo preliminarų dery
boms atnaujinti normalius san
tykius tarp tų dviejų vyriausy
bių.

Spaudos pranešimais Mask
vos komisarai pulk. Pope pa
siūlymų prielankiai priėmė.

Pulk. Pope grįžš j J. V. šį 
mėnesį ir mėgins klausimų iš
kelti ir Washingtone.

Wiashingtonas tyli
Washington, I). C., liepos 6. 

—VVashingtono užsienio reika
lų departamento valdininkai ir 
šen. Borah, senato užsienių rei
kalų komisijos narys, su kuriuo 
Pope jau tarėsi tuo klausimu 
atsisakė komentuoti apie pa
siūlymą. Iš dalykų stovio aiš
ku, kad J. V. ikišiol dar nema
no siųsti kalbamą neoficialį ko- 
misionierių į Sovietų Rusiją.

Penkios valstijos 
kenčia nuo potvynių

Kansas City, liep. 6. — Ok- 
lahoma, Texas, Kansas, Ohio 
ir West Virginia kenčia nuo 
didelių potvynių. Texas vals
tijoje 10 paskendo. Kansas ir 
Nebraska 4 žuvo nuo vėtros. 
Wyoming valstijoje pasirodė 
šalna ir sunaikino labai daug 
pasėlių.

Prohibicionistai smer
kia didžiąsias partijas
Indianapolis, Ind., liep. 6.— 

Menkutė prohibicionistų partf 
jos konvencija, susirinkusi no 
minuoti Borahą į kandidatus 
prezidentūrai, griežtai pasmer
kė didžiąsias demokratų ir re- 
publikonų partijas už nusista
tymų ’prohibicijos klausimu. 
Dabar mažutė grupė, prohibi
cionistų partija pirmiau valdė 
ir republikonus ir demokratus.

Cholera plečiasi Shan- 
ghajaus apylinkėse

Shanghai, liep. 6. — Cholera 
susirgusių kiniečių skaičius per 
trumpą laiką paaugo iki 1,000. 
Ligonines prikimštos susirgu
sių. Medikales jėgos daro žy
gius, kad epidemija neišsiplės- 
tų.

žuvo trys lakūnai ieš
koję radiumo

Winnipeg, Man., liep. 6. — 
šiaurinėje Kanadoje žuvo la
kūnas Cruikshank ir du meka- 
nikai, nuskridę ieškoti naujų 
radiumo laukų. Lavonai buvo 
rasti netoli Lake Mazenod. , 

i ___________ .. .,

Cerrilos, Argentina, liep. 6. 
—Siidegė lakūnas Bernardo Fi- 
gueroa, kuomet jo orlaivis su
dužo į aerodromo hangarų ir 
užsidegė. .

[Ącme-P. & A. Photo]

Washington, D. C. — “Bonų armijos” lyderis Walter W. 
VValters kalba i eks-kareivius. J L

150,000 soc.-demokr. i Per 18-ką valandų iš 
demonstracija prieš Šiaurinės Amerikos 
laikraščių uždarymų į Berlyną, Vokietiją
Iškėlė ovacijas partijos organo 

redaktoriui Sįtaempfer

Berlynas, liep. 6. — Berlyno 
socialdemokratai suruošė mil
žiniškas demonstracijas prieš 
progresyvių laikraščių uždary
mą Kelias dienas atgal bu
vo uždarytas socialdemokratų 
organas “Vorwaerts” ir eile 
kitų partijų leidinių.

Lustgarten aikštėje, prieš 
buvusius kaizerio Tumus, susi
rinko 150,000 minia, moterys, 
vaikai, vyrai ir reiškė savo pa
sipiktinimą valdžios elgesiu ir 
smerkė įsigalėjusį Hitlerį ir jo 
kruvinus gaujų būrius.

Minia sukėlė didžiules ova
cijas “Vorwaert,s” redaktoriui 
Friedrich Staempfer, kuomet, 
kalbėdamas, jis pareiškė, kad 
ne ‘Vorwaerts’ turi būti uždary
tas, bet dabartinis Von Pipeno 
kabinetas, ir tai ne laikinai. 
Tai padarys liepos 31. d. Įvyks 
ta reichstago rinkimai”.

Nusižudė tabokos mag
nato sūnūs

Winston-Salem, N. C., liep* 
6.—-Paleidęs sau kulką į galvą 
užbaigė dienas Smith Reynolds, 
turtingas tabako magnato Rey 
riolds sūnūs ir jo $20,000,000 
palikimo įpėdinis. Buvo 20 me 
tų amžiaus.

$7,500 pensija Doumero 
našlei

Paryžius, liep. 6. — Senatas 
paskyrė metinę $7,50Č pensiją 
nužudyto Francijos prezidento 
Paul Doumer našlei. Panaši 
pensija paskirta'ir buvusiam 
Francijos prezidentui Poincarė.

Griaustinis nutrenkė 8 
žmonės

' • V.. .• . «< •!
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Viena, Austrija, liep. 6. — 
Per paskutines dvi dienas Ju
goslavijoje ir Austrijoje griaus
tinis nutrenkė 8 žmones, Tarp 
jų vienų žymų mokslininką. '

Lakurusi Griffin ir Mattern — 
nori apskristi pasauli į 6 dienas

Berlynas, liep. 6. —J. V. la
kūnai Bennett Griffin ir Ja
mes Mattern, antradienyj 7:28 
vai. vak (Chicagos laiku) išskri- 
dę iš Nevvfoundland salos i Eu
ropą, po aštuoniolikos valandų 
skridimo pasiekė Vokietijos 
sostinę Berlyną. Iš ten tuojau 
išskrido į Maskvą ir trauks to
liau aplink pasaulį. Lakūnai 
yra pasiryžę apskristi aplink pa
sauli į šešias dienas. Dabarti
nis rękordas yra 8 dienos ir 15 
valandų, kurį padare lakūnai 
Post ir Gatty, skridę aplink 
pasauli 1931 metais.

Skrisdami į Maskvą lakūnai 
perskrido Karaliaučių ir Kau
ną. Maskvą turėtų pasiekti 
apie 10 vai. vak. Chicagos lai
ku.

Švedijos policija apšau
dė streikuojančius 

darbininkus
Stockholm, Švedija, liep. 6.— 

Klemensnaes celulozos dirbtu7 
vėje sustreikavo 1,000 darbi
ninkų. Jų vieton buvo pasam
dyti streiklaužiai. Kuomet, strei
kuoją darbininkai mėgino ne
leisti streiklaužiams dirbti, po
licija juos apšaudė. Keliasde- 
šimts sunkokai sužeista.

Von Gronau vėl rengia
si skristi

Hamburg, Vokietija, liep. 6. 
—žymus Vokietijos lakūnas 
Wolfgang von Gronau, kuris 
jau du kartu perskrido per At- 
lantiko vandenynų paskelbė žy
gį vėl pakartosiąs. Išskris dar 
šiomis dienomis.

Potasius virsta į kalcių
New York, liep. — Fred Ali

son, Alabama universiteto fizi
kos profesorius patyrė, kad * ele
mentas potasius gamtoje persi
maino j metalą kalci jų. /

Reparacijų ir skolų 
konferencija išrišo 
“karo kaltės” ginčą
Konferencija panaikino Vokieti

jos reparacijas liečiančius 
Versailles traktato paragra
fus

Lausanne, Šveicarija, liep. 
6.—iš patikimų šaltinių patir
ta, kad legaliai ekspertai išrišo 
reparacijų konferencijoje Vo 
kieti jos iškeltą “karo kaltės” 
klausimų įterpdami i kompro 
misinę sutarti paragrafų, ku 
riuo tikimasi konferenciją pa
sekmingai užbaigti.

Paragrafas skamba sekan
čiai:

“Versailles traktato dalys 
liečiančios reparacijas, šiuomi 
yra panaikinamos.”

šios sutarties projekto reika
lu tarp Anglijos premjero Mac- 
Donaldo, Vokietijos kanclerio 
Von Papeno ir Francijos prem
jero Hemo t įvyko ilgas pasi
tarimas. Anglijos delegacija 
oficialiai pareiškė, kad Franci- 
ja ir Vokietija jau susitarė dėl 
visų reparacijų klausimo punk
tų ir kad galutino susitarimo 
galima tikėtis šį vakarų.

Riaušės prie Karaliaus 
Karolio rūmų

Bukareštas, Rumunija, liep 
6.—Besiartinant rinkimams ir 
norėdami prisigerinti karaliui 
Karoliui, Rumunijos Averescu 
partijos- nariai mėgino surengti 
parado prie karaliaus rūmų ir 
išreikšti jam savo ištikimybę. 
Bet valstiečių partija pastojo, 
averesciečiams kelią. Įvyko 
muštynes, kuriose daugelis nu 
kentėjo. Riaušininkų vadai 
areštuoti.

Užsimušė telefonų 
magnato sūnūs

_____ __________ f ■

Brookings, S. D., liep. 6. — 
Automobilio katastrofoje žuvo 
22 metų Edwin Carter Ameri
can Telephone bendrovės virši
ninko Carter sūnūs. Katastro 
fa įvyko, kuomet kitas jaunuo
lis mokėsi šoferuoti.

Ispanija užgins sovietų 
filmus

Madrid, Ispanija, liep. 6. — 
Ispanijos republikos švietimo 
ministerija nutarė užginti Ma
skvoje nuimtų propagahdinių 
filmų rodymą ir į rinkų palei
sti filmus iš Ispanijos visuome
nės gyvenimo. Be to ministe
rija planuoja po provincijų 
siuntinėti teatralines grupes.

Uchida—Japonijos už
sienių ministeris

i

Tokio, Japonija, liep. 6. — 
Grafas Yasuya, Uchida, buvęs 
Pietų Mandžurijos geležinkelio 
prezidentas paskirtas Japonijos 
užsienių reikalų ministeriu.

“Akronas” ieško žuvu- 
vusio laivo

■ ■ - - . »

New York, liep. 6. .— Lai
vyno dirižablis “Akron” išskri
do iš Lakehurst hangaro ieš
koti laivo Curlew, kuris pražu
vo lenktynėse tarp Montauk 
Pt„ J. V. ir Bermudos salų.

Mille;rsburg, O., liep. 6. — 
Wiliam ir Jesse Wynn ,du bro- 
ilaJ. gavo 20 diržų už $3 va 
gystę. Jie pavogė šaldytuvų ir 
vėliau jį pardavė už tų sumų.

Lietuvos Naujienos
■ : - - • , : ! ’ i;|:- . ::

Organizuoja amatnin- 
kus

Liet. prek. pram. ir amat. s- 
gos valdybos buvo sušauktas 
narių—batsiuvių susirinkimas 
steigti batsiuvių sekcijų, kas 

ir ivydyta.
Opus klausimas—ruošti pro- 

jektų išdirbti amatų įstatus.
Netrukus į sekcijas bus or

ganizuojami: siuvėjai, staliai, 
šaltkalviai, kirpėjai, kalviai, 
skardininkai ir kt. Po to bus 
organizuojami rangovai, pirk
iai ir pramonininkai. Į sąjun

gos valdybų įeis po vieną sekci
jos norį.

Tautų Sąjungų kviečia 
Turkiją j narius

Geneva, liep. 6. — Tautų Są 
jungos taryba posėdyje forma 
iai pakvietė Turkiją įstoti į 
sąjungą.

J. D. Rockefeller sulaukė 93 
metų iamžiaus

Tarrytovvn, N. Y., liep. G.— 
Aliejaus magnatas John D. 
Rockefeller rytoj bus 93 metų 
amžiaus. Savo tarnautojams 
pareiškė, kad tikisi sulaukti ir 
100 metų, nes esąs visai svei
kas.

Devyni Kubos miestai be 
šviesos

Havana, Kuba, liep. 6.— De
vyni didžiausi Kubos miestai 
Guanianamo, Santiago, Cicgo 
de Avila, Santa Clara ir kiti 
paliko be elektros šviesos, nes 
apskričio valdyba nesumokėjo 
$2,000,000 Kubos elektros ben
drovei.

Užsidegė $100,000,000 aukso 
kasyklos

•į

Leadville, Col., liep. 5. — 
Užsidegė “Little Johnny” aukso 
kasyklos, kurios praeityje da
vė apie $10(^000,000 vertės auk 
so. Liepsnos sunaikino visus į 
rengimus.

Prašosi atgal į kalėjimų

Auburn, N. Y., liep. 5. —Ab 
bert Sacks, buvęs Auburn ka
lėjimo kalinys 8 mėn. atgal 
paleistas ant garbės žodžio, grį
žo atgal ir prašosi viršininko, 
kad jį vėl įkalintų. Negalėda
mas gauti darbo ir išbadėjęs, 
turėjo nors kalėjime ieškoti- 
prieglaudos.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rofterdamų.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

į Klaipėdą, per Gothenburgų.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

, per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” ' 

per Havre .
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimų 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 Sp. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Naujas Lietuos atstovas 
Pragoję

Spaudos pranešimu ligišioli- 
niu užsienių ministerijos ad- 
ministratyvinio departamento 
direktorius min. J. Aukštuolis 
skiriamas Lietuvos atstovu 
Pragoję, kur artimiausiu metu 
išvyks.

Jo vieton skiriamas buvęs 
Lietuvos atstovas Rygoje ir 
Londone K. Bizauskas.

Mirė “prakeikta”
Birželio 15 d. Tilžės g. susi- 

koliojo tarp savęs dvi kaimin- 
kos: Šakienė Ona ir antra ne
žinoma. Pastaroji pasakė: “Aš 
prakeikiu tave, ir šis prakei
kimas, jei ne ant tavęs, tai 
ant tavo vaikų kris”. Po šių 
žodžių Šakienė labai susijaudi
no ir krito vietoje negyva.

Didelis jomarkas
Birželio 15 d. įvyko gana di

delis mėnesinis jomarkas. Ypač 
daug buvo atvežta parduoti ra
guočių Ar arklių, nors jų pa
klausa maža. Geras arklys kai
navo 400—600 lt., blogesni 80 
—150 lt. Gera melžiama kar
vė 200—250 lt. blogesnė 60— 
120 lt. Gana brangoki buvo 
maži paršeliai, kaina svyravo 
nuo 35—45 lt. už štukų. Pro
duktai visai pigus. Ūkininkai 
dejuoja dėl perdaug pigių kai
nų, nes tuo tarįu 16-autuvėse 
viskas brangu.

Pabėgo Bekeris
•-

Kaunas. —Birž. 18 d. pabėgo 
Bekeris, kuris paskutiniuoju 
laiku gyveno Nydoje. Ta pro
ga dėl Mejerio bylos išskyrimo 
prašo pranešti, kad Mejerio by
la visai neišskirta nuo Bekerio 
bylos, kaip buvo spaudos rašy
ta, o tik Mejerio gynėjai .to 
nori.

Bekeris rubežių perėjo kopo
mis. Jis buvo paleistas už 3,- 
000 litų užstatų. Kaip žinoma, 
Bekeris buvo kaltinamas šnipi
nėjimu Vokietijos naudai.

Nepakantus srovininkai
Renavas.— Vietos klerikalai 

visaip įtarinėja ne jų sroves 
žmones— jaunimiečius ir net 
jaunalietuvius. Jaunimiečius 
skundžia esant bolševikais ir 
panašiai.
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Detroit, Mich. Detroit, Mich.
Atsišaukimas į laisvos minties 

Detroito lietuvius

Visi gerai žino kiek kun. X. 
Mockus nuveikė laisvos min
ties labui. Visi kurie pritariate 
pažangiems kalbėtojams—ora
toriams, kaip kuh. X. Mockus, 
malonėkite atvykti į konferen-| 
cija, kuri įvyks liepos 8 d. 7 
vai. vakare pas M. Masį, po 
antrašu 3607 Medbury Avė., 
Detroit, East Side. Visi yra 
kviečiami be politinių pažiūrų 
skirtumo aptarti budus, kaip 
prisidėti prie kun. X. Moc
kaus parėmimo, šis komitetas 
buvo sušauktas liepos 3 d. pas 
p. M. Balčiūnų ir jo tikslas 
yra prižiūrėti, kad šis laisvos 
minties skelbėjas ir tamsaus 
fanatizmo naikintojas nebūtų 
apleistas.

Draugai ir draugės, visi da
lyvaukite, be partinių skirtu
mų, nes šis dalykas yra vi
siems lygiai svarbus.

Tikime, kad “Naujienų” re
dakcija suteiks vietos šiam at
sišaukimui ir iš anksto taria
me širdinga ačiū.

Kun. X. Mockaus šelpimo 
komitetas:

/>*. Korsak.
.V. L. Bale hunas.
.V. ./. Musys.
K. J. Markūnas, 
krank Lavinskas.

Grand Rapids, Mich.
SLA. 60 k p. susirinkimas

Kelias dienas atgal įvyko pa
prastas mėnesinis SLA. 60 kp. 
susirinkimas. Susirinkimo dar
bas ėjo gana ramiai. Apkalbė
jus reikalus pikniko, kuris 
įvyks liepos 17 d. Crooked 
Lake, prieita prie šeinio dele
gatų raportų.

Raportus išdavė tik du dele
gatai J. Bačiūnus ir A. Stat
kus, nes kiti du dar neparva
žiavo.

Išleisdama delegatus į 37 S. 
L. A. seimų, kuopa juos instru
ktavo, kad renkant Pild. Tary
ba jie laikytųsi už visuotinuo
se balsavimuose daugiausiai 
balsų gavusius kandidatus. Bet 
trys musų delegatai, Bačiūnus, 
p. Bcrhotienė ir p. Kortz tų 
kuopos nutarimų nesilaikė. 
Todėl, delegatų raportai nebu
vo priimti.

Pažangesni 60 kuopos na
riai išnešė protesto rezoliuci
jų prieš Pildomųjų Tarybų. 
Renkant Pildomų Tarybų 60 
kuopos susirinkime Gegužis 
gavo tik vienų balsų iš apie 
300 narių. Todėl dauguma na
rių griežtai pasmerkė neteisė
tai išrinktų P. T. ir išreiškė 
protesto rezoliucijų, kuri bus 
paskelbta greitoje ateityje.

60 kp. narys.

CIeveland, Ohio
Dr. V. Kudirkos draugijos 

išvažiavimas

Dr. V. Kudirkos draugija 
kiekvienais metais surengia 
vienų piknikų ir žiemos laiku 
—balių. Skaitlinga publika vi
suomet juos aplanko. Šių metų 
piknikas įvyko liepos 4 d. Pa
rengimas buvo įvairus, su žai
slais, gera muzika šokiams, žo
džiu, visi turėjo gerus laikus. 
Didžiausias publikos patrauki
mas buvo pigi įžanga: vy
rams po 25 centus, o moterims 
ir merginoms veltui. O kaip 
dabar yra didelė bedarbė, tai 
ir jhikeliai rodosi labai didėli. 
Minėta draugija yra viena iŠ 
geriausiai gyvuojančių pašal- 
pinių draugijų. Skaitlinga na
riais, turi nemažai turto, o na
riuose gyvuoja tikras broliškas 
draugiškumas.

—Jonas Jaras.

Smulkios žinutės

Nedarbas liečia labai daug 
Detroito gyventojų, tarp jų 
daugelį ir lietuvių. Darbo biu
rai tiesiog prikimšti žmonių. 
Moterų ir merginų padėtis yra 
itin bloga.

Paskutinis SLA. 352 kuopos 
susirinkimas buvo pusėtinai 
šiurkštus. Reikalas su skundu 
prieš delegatus dar galutinai 
neišaiškintas. Nariai tik tiek 
patyrė, kad skundų rašė adv. 
(Jvickas, o Cibulskis po juo 
pasirašė. Greitoje ateityje bus 
sušauktas extra susirinkimas, 
kuris ginčų galutinai išspręs.

Ratine, Wis.
Pranešimas

SLA. 10 Apskritys rengia 
metinį piknikų, su programų, 
dovanomis ir šokiais liepOs 10 
d., Riverview Rosert (S. Moc
kaus parke), prie Higlnvay 12 
ir 4 Mile Road, į šiaurę nuo 
Racine. Pradžia 10 vai. ryte, 
programas prasidės 2 vai. po 
piet.

. įžanga tiktai 10c, bet už tų 
įžanga bus duodama gana 
daug, šokiai bus dykai, be to 
bus duodama • dovanų vertės 
$20. Kenosha jaunuolių mergi
nų jauktas grumsis su Racine 
lietuvaitėmis indoor bolių lū
šyje. Bus įdomu pamatyti ne 
vien jų gražumų, bet ir vikru- 
mz.

Apielinkės lietuviai ruošiasi 
skaitlingai atvažiuoti, nes kas 
sykį yra buvęs 10 apskričio 
piknikuose, tas gerai žino, kad 
jie visuomet būna linksmus, 
įvairus ir skaitlingi.

šiuomi kviečiame visus lie
tuvius skaitlingai dalyvauti.

— Komitetas.

ATOSTOGOS ANT 
RATŲ 
(Tęsinys)

800 pėdų i kalnus
Pirmadieny, prieš pietus, iš

simaudėme “velniu” ežere. 
Vanduo net perdaug šiltas. Po 
pietų leidomės i kalnus. Tai 
įdomi ekskursija kalnuose. 
Pirmų kartų Amerikoj man 
tenka matyti akmenis pana
šius Lietuvos akmenims: raus
vos, violetinės ir pilkos spal
vos, apaugę, lyg vainikais 
žalsvom samanom. Kas įdo
miausia, kad šitie akmens yra 
atsipalaidavę, lyg butų kieno 
sukrauti vienas ant kito. Vie
tomis atrodo lyg butų griū
vantys murai. Tų milžiniškų 
akmenų plyšiai ir jų didys 
siekia iki 100 pėdų, o gal ir 
iki 150 ar dar (langiau! Kai 
kurios milžiniškos pušys, paly
ginus su tais akmenimis, at
rodo tik kai žolė. Tuose ak
menynuose auga daugiausia 
pušys, beržai, kadagiai, liepos 
ir kiloki medžiai.

Saulei kaitinant, labai kve
pia pušų smala ir nubirę že
mėn jų spigliai.

West Bluf kalnynas išmar
gintas begalo gražiais spalvuo
tais akmenimis, panašiais į 
tile arba rainų murmurų.

Yra “barškančių kilbasų”
Lipam j patį kalno viršų. 

Bet, žiūriu vienoj vietoj stovi 
iškaba su parašu, kur sako, 
kad reikia būti atsargiems, nes 
esu “barškančių kilbasų”. Ot, 
sakau, geriau pasirink line kitų 
kelių. Dar būrys berniukų 
stovi toj vietoj ir tariasi eiti 
nepaisyti gyvačių, o mes trau
kėme ten, kur jų nėra.

Antram ežero gale radome 
Wisconsino universiteto civi
lių inžinierių kempes, kurie 
Čia daro kažkokius tyrinėji
mus.

[Acriie-P. 0 A. Photoj

St. Paul, Minn. C. E. Bohn’o rezidencija, iš kur kidrtapėriai pdgrdbė jė 20 kietų amžiaus 
sūnų ir reikalauja $35,000 Už jo grųžinitrtų.
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Pietų pusėj nuo ežero begalo 
gražus krantas, kur iš trijų pu
sių supa dideli kalnai, o iš 
šiaurių pusės ežeras ir Dcvil’s 
Lake State Parkas. Šioj ežero 
pusėj galima kumpinti ir žu
vauti kaipo “private” kolioni- 
joj ir gražiame pušyne, o sotie 
stovi lyg siena augštas South 
Bluf kalnas.

Rytoj važiuojame toliau į 
vakarus.

Wiseonsųi Delis.
Apleidome gražųjį parka — 

Devil’s Lake ir prieš piet bu
vome jau Kilbourne, Wis. čia 
nutarėme pamatyti garsiųjų 
upę Delis of VVisconsin. Įva
žiavę į daržų, pastatėm auto
mobilį ir užsimokėję po $1.50 
už bilietus, susėdom laivukan. 
Laivukai įtaisyti gan patogiai. 
Viso buvo apie (50 asmenų. Iš
plaukėm Wisconsin upe į šiau
rių—vakarų pusę. Aiškintojas 
su triuba aiškino kai kurias 
įdomesnes ir keistesnes vietas 
ir permainas, kurias plauda
mas vanduo padaro uolų 
krantuose.

Iš tikrųjų yra keista gani- 
tos taisyklė išdaryti tokias 
frikcijas uolose, kaip aiškinto
jas pasakoja, “Indian profilc,” 
“Cold water canyon,” “Black 
hawk” ir tt. La tvilkąs sustojo 
trijose vietose. Pirmu sustoji
mu išlipome iš laivuko ir aiš
kintojo vedini ėjome tuo ka
ntonu apie mylia tolumo. Tem
peratūra ant saulės (lauke) 
buvo apie 85° F., o kanioile 
40° F. buvo mažiau. Iš uolų te
ka vanduo, o kriaušiuose au
ga tiesios pušys ir eglės. Miš
kas gražus iškaišytas žaliais 
paparčiais ir beržiukais. Iš čia, 
sugrįžę prie laivuko, važiavo
me toliau. Pavežė keletą mylių 
ir vėl reikėjo išlipti ir eiti, bet 
jau į kalnų, kur akmenys ir 
uolos, lyg grybai išaugę su ke
purėm niukso ant stataus upes 
kranto. Čia yra taip vadina
mas amfiteatras. Kalno kriau- 
šiuj iškirstos sėdynes žiūrėto
jams, o lygumoj indionų bude
lės, kur jie šoka ir vaidina 
savo tautinius papročius bal
tiesiems interesantams. Iš kal
no žiūrint matosi upės išsilie
jimo plotas ir dar ne visai su
nykę miško stiebai. Mat kai 
buvo pastatyta Kilbourne elek
tros jėgos stotis, tai upė tapo 
užtvenkta,, tokiu budu liko už
lieta daug akrų gražaus miš
ko.

Apžiurėjus ir šį kampelį, 
aiškintojas pranešė mums, 
kad dabar mes galime nusi
pirkti suvehirų ir atsigaivinti 
su sode ar aiskrimu. Mat, jau 
taip yra sutaisyta, kad kaip 
sakoma: “ktir paukštis skren
da, ten plunksnų palieka.” 
Taip ir čia yra — biznis visur 
tau po nosia pakišama.

Atgal grįžome pavargę, nes 
keletu valandų mus tųsė ir ai
škinę, ir rodė, ir, aiit galo,/bu
vo jau nu^Ųodę.'Pakraščiudse 
upės matosi gražių rezortų, 
bet jš laivuko nesimato kas to
liau yra. Paskutity kartų su
stojome dar ties vienu grioviu, 
kuriuo gerokai ėjome tamsiu 
lyg tuneliu per tam tyčia pa- 

dūryfų tiltų, po kuriuo gati 
smalkiai bėga .Šaltus, kaip le
das, vanduo, t’empot’ttfufa irgi 
nepalyginamai žemėštiė begu 
labke.

Grįžome į tioštų. Ndrėjomė 
pamatyti kaip išrodo miške
liai apie Upę. Bet kad pama
tyti visus ttios plotus greičiau, 
tai susėdę į automobilį leido
mės vienu ir antru keliais. Bet 
ir čia aptverta gamtos gražu
mas bižniu. Upės pakraščiuose 
pristatyta vasarnamių ir ko
telių. .Teigti nori prieiti prie 
Upės, tai pasisamdyk “kabinų” 
arba kotely kambarį, tai galė
si nueiti paupin, išsimaudyti

Sugrįžę į mieštų ir priemies
ty suširadį nakvynę, pasista
tėm savo htemų’’, pavalgėm1 
vakarienę ir išvažiavom su 
vietiniu pusberniu į rytinę 
upės pusę. Pakraščiu ėjome 
apie mylių kelionės. Aukštos, 
atspurę uolos korėja amt gal
vos; kitos nukritę ir sUbirę į 
skeveldras guli Upės krašte. 
Kai kttr tOs UOlOS pavirtę į 
baltų smėlį. Pakrašty Upės la
bai daug salamandrų numiru
sių, kurios pasiliko vandeniui 
atslūgus akmenyse.

Bet visgi įdomii btivo pa
matyti WisčonSin Delis,

Ant rytojaus, po pusryčių, 
apleidome Wisconsin Delis ir 
leidomės 16 keliu į La Crosse. 
La Crosse yra didelis miestu
kas ant Mississippi upės krah-

juodam, kaip smala, vandeny. 
Taip ir negalėjome pasigrožė
ti pušinėlių kvapsningu aro
matu apart pasivažinėjimo lai
veliu. . . 1

ar užsitrauki?

♦

Mes

1

<• .<

Valymo procesu. Luckies tų įhroee^ą 
išrado. Tik Luckies jį ttfril

Ar Užsitrauki dflmą? žimotfaM* 
užsitrauki - ir todėl, rūkytojo naudai, 
Luckies nebijojo pasakyti teisybę.

It s toasted" 
jaiį a

knitžjlmui - jli‘l*t kol

Copt,l»8«, 
Th« AMėHcan 
, Totiacco Co. 

to. Tilto pervažiavimas šioji 
vietoj buvo dykai. Atsidūrėm 
Minnesotos valstijoj. Buvo pie
tų laikas. Suradę gražų parkų, 
nutarėme pasilsėti. Bet čia at
sitiko “ekspliozija.” Kuriant 
gesinį pečiukų kavai išvirti, 
nežinia dėl kurios priežasties 
sugedo jo “mašinerija” ir už- 
jpilįepsųojo visas musų pečius, 
kuris buvo pastatytas ant au- 
.toųųįbilijo į “r,unning board”. 
Kada pradėjo degti aulo kraš
tas, griebiau pečių ir truputį 
rankas apsideginau, kol nume
čiau jį į šalį. Vadinasi, išgel
bėjau autų nuo “fajero”. Su
sitvarkę su plotais, dar pasi
žvalgom, kaip plaukia upe di
deli laivai su pasažieriais, iš
važiavom Mississippi paupiu į 
Winona, Minn. Už valandos 
laiko buvome jau Winonoj. 
Tai buvo gražių ir įdomių vai
zdų važiuojant Mississippi pa
upiu per kalnus, geru cemen
tiniu keliu iki pat Winona. 
Winona miestas yra prie Mis
sissippi upės, gan didelis ir 
gražus. Iš čia iftUms teko va
žiuoti prastu “detour” keliu 
per kalnus iki pat Rochesterio, 
Minn. Diena buvo graži ir šil
ta, tai dar gan anksti pasie
kėm ROčhesterį.

Rochesteris irgi yra didelis 
ir gražus miestas. Gyvumas 
visur matosi. Uždarytų bankų 
dar niekur neteko matyti. 
Mayo Brothers naujas klinikas 
jau baigtas budavoti. Labai 
gražus trobesys pačiam miesto 
centre. Buvome ir mes užėję 
pasižiūrėti naujo namo. Sako, 
kainavęs tas namas pabudavo- 
ti apie $5,060,000. Visų miestų 
jis puošia, tai yra Rochesterio 
skaiskreiperis.

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

pasakėme teisybę 
rūkytojo naudai

R užsitrauki dūmų? "Kam tų puikiausio, lengviausio tabake lapuose 
kelti aikštėn?”, sakė cigaretų yra pašalimhni Luckies įžytiiitiojti 

verslas, kada pirmu t kartu mes iškė
lėme šį paprastų klausimų - klausimų, 
kuris ilgai buvo giliai hūtyllmas.

Kodėl? Argi apie šį dalykų nebiivo 
galičthiai svarbu kalbėti? Ar, gal bttvo 
dajita priežastis kitiems paprastai 
vengti šio klausiftiO?

Ar Užsitrauki dūmų? Lticky Strike 
pakinko šį khiisimų iškelti . . . 
dėl to, kad tūli nesvarumai glūdį net

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modtrnilkų minučių tu ptsattlio xefitti\Wt 
lokiu orkfitraii ir Lūcky Strikt perstatymais, kiekvienų Antradienio, RetvirtadienlP- (r SeUttdienU 

vdW4, įer K. B.C. Kddio tHU*

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Lucdcke ii Dayton ražo: “Al 
vartoju Kruschen. kad sumažinti svarumą— 
a* netekau 10 svarų j vienų savaitę ir ne
žinau kaip JI ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pueę laukėte- 
lio Kruachen stikle karite vandene ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena b^nka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bite aptickintnkų Amerikoje. 
Jeigu Ii pirma bonka ne|Ukins jus. kad tai 
yra saugiausias bndas nusikratyti riebumo
— pinigai gražinami.

Jtlurčklto, kad gautumėt Kruschcp Salts
— yra daug imitacijų ir jns turite saugoti 
savo sveikatų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ėilm l uitas^«!«■■■ ' i iiii na i

PAGERINTAS
PATARNAVIMAS

CHICAGO
. i i.

4

Detroitu 
Buffalo, 
New York 

ir į rytus
Sutaupimas 4Į/> valandų 

iš Chicago į New Y orką

Lv. Chicago .. 8:35 am (CT) 
Ar. Detroit .. 3:15 pm (CT); 
Ar. Buffalo ..11:35 pm (ET); 
Ar. New York 9:15 am (ET)

Pullman Parlor-Lounge, Miegamieji 
Vagonai, Coach ir Valgomojo 

vag. patarnavimai.

Del pilnų informacijų, 
tikietų ir rezervacijų kreip
kitės į Wabash Ticket 
Office, 144 S. Clark St., 
tel HARrison 4500.
L. W. BADE, A.P.T.M.

WABASH
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KODINAS
(Tęsinyš)

Sekamą dieną apie 20 pala
pinių išdygo tame pat plokš- 
čiakalnyj: Kodinas neprileido, 
kad tos palapinės butų stato
mos perdaug arti mūsiškių.

Nežiūrint į tragišką padėtį, 
juokai nebuvo užmiršti, ir ge- kojas 
riausį juoką pasakė Kodinas:

“Jus pamatysite, kad cholc 
ra išsigąs mano molinos ir už 
klups mus. Reikėjo pasiimti ją slinkęs 
pavidale baidyklės!“

Ir jis pasakė tiesą.

Kaip tai, — ketvirtą ar pen
ktą dieną, — Kodinas ir aš iš
pjova pasivaikščioti; dvi mo
terys ir vaikas gulėjo netolie
se ir vėmė. Nebuvo abejonės, 
kad jie sirgo cholera. Juos 
slėpė tėvai, kurie, kalbėdami 
poterius, trynė savo nosis kam
paro gumulėliais, 
ant kaklo, 
vo rūšies 

. C:

kabančiais
Kamparas buvo sa-

talismanas prieš

atsigręžė, kaip įgil- 
nusiskubinova prie 

Kaip beina-

Kodinas 
tas. Mudu 
savo palapinių, 
tant, Kodinas sudėjo palapines
ir mes leidomės į tolimesnę 
kelionę ieškoti tokios vietos, 

nebuvo choleros. Visi 
sunkias naštas, kaip

kur dar i 
vi ik ome 
asilai.

Aleksis
kuriuo jis dirbo uoste; mes su
krovėme į jį visą savo turtą ir 
pradėjome keliauti į patį plok
ščiakalnio kampą, kuris buvo 
apie keturių kilometrų atstu
me nuo miesto. Ten augo gluo
snių miškelis, kuris atsispindė
jo Dunojaus vandenyse.

SU

kas sudarė kontrastą kultūri
niam gyvenimui, aš jau seka
mą dieną užmiršau ir cholerą, 
ir česnakus, kuriuos reikėjo 
valgyti, ir kamparą, kurį rei
kėjo nešioti ant kaklo, ir actą 
kimo trinimui. Gluosnių miš
kelis su paukščiais man atro
dė kokiu tai rojų. Dunojaus 
išvaizda tamsiomis, žvaigždė
tomis naktimis, prie mėnulio 
šviesos, įkūnijo, kaip man at
rodė, mėgiamą mano kūdikys
tės svajonę: gyvenimą po atvi
ru dangų, palapinėse, su pa
klode vietoj lovos ir katiliuku 
ant degančios ugnies... žodžiu, 
visa tai, ką aš skaitydavau 
apysakose apie razbaininkus.

Bet štai mano motina pasi
darė nužlebusi,| pas ją atsira
do svaigulys ir pradėjo galva 
skaudėti. Kodinas, išbalęs dar 
labiau nei aš, sudavė ranko
mis sau per skruostus ir su
šuko Irinai:

“Nurenk ją nuogą ir trink 
Bet, trauk tave 

aš pastebėsiu,velnias, jeigu
kad tu tik kuteni, tai aš spjau
siu į tai, jog aš vyras, ir atsi
minsiu tik vieną, kad ji yra 
mano Adriano motina: aš pa
rodysiu jums, kaip reikią trin
ti cholera sergančius!”

Prie užleistos palapinės iš 
liejau ašaras, o tuo tarpu Ko
dinas, karias nuo karto žiūrė
damas į vidų, su dideliu var
gu galėjo sulaikyti savo nepa
sitenkinimą. Ant galo, neiš
kentėjęs, jis sušuko:

“Motina Zonca, jeigu jus ne
norite šiame pasaulyj palikti 
vieną Adrianą, tai pridengkite 
viską, kas jums sarmata rody
ti ir atsiduokite į mano lep
sės I”

Nelaukdamas atsakymo, jis 
įsibriovė į palapinę. Per visą 
valandą mano motina aimana
vo jo rankose, kaip avis, pate- 
kuti į vilko nasrus.

“Linksminkis, Adriane! Ji 
pradeda atšilti, atšilti! Ji iš
gelbėta !”

Ant rytojaus mano motina 
galėjo jau sėdėti, nebejautė 
širdies aptulžimą, bet ji buvo 
ir lyg apstulbusi bei nuolat 
žiovavo. Kodinas dar kartą 
gerai ją actu sutrynė ir karšta
me vandenyj išvirino jos dra-

bužius. Paskui, užšokęs ant 
Aleksiso arklio, jis nujojo į 
miestą parvežti maisto.

Man buvo uždrausta eiti į 
motinos palapinę ir liesti ją. 
Pro skylutę aš pamačiau jos 
galvą ir raudonas, kaip ugnis, 

1. Ji man nusišypsojo ir 
pasiuntė “Dievo malonę vi
siems“. Pas mane atsirado no- 

1 ras pabėginėti po miškelį. Nu- 
1 nuo atkalnes, aš pra

siėjau eiti upės krantu; staiga 
krūmuose aš pastebėjau pažįs
tamą man Irinos skarelę su 
raidėmis. Žole toj vietoj bu
vo suglamžytą iv ant jos gulė
jo nulaužtos gluosnio šakos. 
Aš nusišypsojau, įsivaizduoda
mas sau Kodino veido išreiš
kę, kada aš parodysiu jam 
skarelę, — įrodymą to, kad ne
žiūrint į cholerą, jis mokėjo 
pasirinkti sau jaukius kampe
lius poilsiui nuo rupesnių...

Bet išeidamas iš krūmų su 
skarele kišenėj, aš pamačiau 
tokį dalyką, kuris man aiškiai 
parodė, jog aš labai klydau: 
mažoj dauboj, kurią slėpė 
gantys gluosniai, aistriai 
čiavosi Irina su Aleksisu.

Mane lyg stabas ištiko, 
reiškia, kad ne su Kodini! 
na ėjo į miškelį, bet su jo krik
što broliu! Greit aš numečiau 
skarelę toj vietoj, kur sura
dau, o pats nepastebėtas pasi
šalinau.

Aš vėl užlipau ant kalno. 
Širdis plake nuo susijaudini
mo, o neramios mintys lindo į 
galvą. Aš pakritau ant žemės 
ties mano molinos palapine ir 
pradėjau jaustis ramesnis nuo 
jos tikrinimo, kad ji jaučiasi 
daug geriau. Dabar man no- 
ėjosi pasišalinti iš tos vietos, 
kur ore jautėsi prisiartinanti 
audra.

Irina ir Aleksis sugrįžo ne 
kartu, — ji pasirinko vieną 
kelią, o jis — kitą. Ak!... kaip 
veidų išraiška prastai slėpė jų
dviejų paslaptį! . Žiūrėdamas 
į Aleksiso akis, aš nustojau vi
sokios iliuzijos apie krikšto 
brolių nuoširdumą.

Vos tik juodu spėjo sugrįti, 
kaip zovada parjojo Kodinas. 
Jis šaukė, lipdamas nuo ark
lio;

“Sanitarai veža ligonis iš 
pirmos stovyklos... Jiems pra
nešė apie musų buveinę ir jie 
bile minutę gali čia pasirody
ti! Aš paslėpsiu Adriano mo
tiną ir jos daiktus. Jei jie pa
sirodys pirm nei aš grįšiu, tai 
pasakykite, kad musų trys yra 
suaugę ir vienas berniukas, ir 
kad visi mes sveiki!.. Supra
tote? Neišsiplepėkite! Jie 
gązdina žmones, kaip teismo 
tardytojai!”

Ir, įeidamas į palapinę, jis 
juokdamasis paklausė:

“Na, motina, girdėjai? Kad 
jums kartais netektų tik susi
pažinti su juodu vežimu! Kaip 
jus jaučiatės?”

Vietoj atsakymo, mano mo
tina atsistojo.

“Puiku!” sušuko Kodinas; 
“vienok kad išvengti broliškų 
kapų svetingumo, mudu ke
liausi va dviese ir pasistengsi-

va apsieiti be pašalinės pagal
bos I”

• Sakydamas tai, jis pakėlė 
mano motiną ant rankų, kaip 
kūdikį, ir pradėjo eiti į pakal
nę; aš sekiau paskui, nešdamas 
dar šlapius motinos drabu
žius.

Kas galėtų aprašyti tą są
jūdį, kurį aš jaučiau, kai pas
tebėjau, jog eina krūmų link? 
Man pradėjo suktis galva vien 
nuo tos minties, kad į Kodino 
širdį gali įsiskverbti nuožiūra, 
— ir aš ,nerimaudamas, sten
giausi įkalbėti, kad jis 
rinklų kitą kelią.

“Šičia, Kodine, šičia; 
randasi jaukus kampelis!“

“Ką tu, senuk, kalbi, — juk 
ten klampu. Prieglam, žiūrėk, 
štai tas krūmynas, apšviestas 
saules spindulių, tarsi pats siu-
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jas, kuris Amerikoje paprastai 
maistui beveik nevartojamas. 
Iš žąsų kraujo musų moterys 
moka išvirti itin skanią ir 
maištingą sriubą arba padary
ki tikrai gerų kraujinių dešrų.

A/č.s’o.s’ sultys.
Jau senai pastebėta, kad ža

lios mėsos sultys (ekstraktai) 
organizmui suteikia didelės jė- 

Laukiniai žalios mėsos
prisivalgę pasidaro be galo 
drąsus, žiaurus ir ištvermingi. 
Tyrinėtojai sako, kad žalia 

savotiškai nu-

gos.

♦ . 3

pusi-

Jis pasuko į krūmus. Mane 
apėmė baimė, kad kartais ne
būtų pasilikusi skarelė, ir aš 
nubėgau pirma. Laimei, jos 
ten nebuvo. Bet Kodinas pa-

au- 
bu-

Tai
Iri-

jos gulinčias gluosnio žieves. 
Jis pakėlė vieną žievę, kuri, 
matomai, visai neseniai buvo 
nulupta nuo šakos, pačiupinė
jo ir susimąstė. Paskui nera
miai į mane prabilo:

“Kažkas buvo čia visai nese
niai... Ar ne tu?”

(Bus daugiau).

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

mėsa negrus 
girdo.

Paskutiniu laiku pridirbta 
įvairių mėsos ekstraktų (Libie- 
go, Armouro, Valentino ir k t.), 
kurie labai naudingi silp
niems. Puodukas mėsos eks
traktų buljono pavidale suke
lia apetitą kartais gerinus, ne
gu bet koki vaistai. Silpnes
niems vaikams galima ir pa
tartina duoti daug mėsos eks
traktų (jautienos arbata, bul
jonas ar kt.). Sergantiems-jak
nų, širdies arba inkstų ligomis 
šie ekstraktai kenkia.

Tinkamai užmušiu gyvūnų 
mėsa

mums sveikesnė ir maistinges- 
nė. Kai gyvūnas prieš mirtį 
susijaudina, tai jo liaukos pa- 
liuosuoja ir į kraują 'suleidžia 
savo sultis, kurios mums gali 
pakenkti. Už tai patartina nu
kauti gyvūnus iš netyčių, ne
sujaudinus ir išleisti visą 
kraują, kurį paskui atskirai 
galima sunaudoti.

mą davė Jos. F. Budriko radi
jų ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st.

Programas susidėjo iš rink-* 
tinos reprodukcijos dainų b‘.’ 
muzikos ir padarė gerą ir ma
lonų įspūdį klausytojams.

Tokie pat geri programai bū
ną Budriko krautuvės rengiami 
kas ketvergo vakarą iš kitos 
stoties— WHFC, 1420 kiloc., 
nuo 7 iki 7:30 v. Kiekvienam 
malonu pasiklausyti dainų ir 
muzikos per radio savo prigim 
voje kalboje, o leidėjai užsitar
nauja lietuvių paramos biznio 
reikalu o s e.—Antaną?,.

nuo pranešėjo, kad Peoples Fur- 
niture Kompanija ir vėl atnaų 
jino sutartį ant ištisų metų sa 
šia stočia ir leis šiuos progra
mas be pertraukos-. Todėl ačiū 
jums leidėjai Klausytojas.

i.

Laiškai Naujienų
Ofise

Jcigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Antanavičius, Joseph
Balchiunas, Petras 2

Wm Sugget sunkiai 
sužeistas

Jis dirba alcohol room prie 
Metai, Iron & Wood kompani
jos, Clearing, Illinois, 
drabužiai daugiausiai 
primirkę alkoholiaus.

Kibirkštis užkrito ant 
koholiu permirkusių 
juos uždegė.

Eudeikio ambulansas nuvežė 
sužeistąjį į Germaii Deacones 
ligonbutį.

Vėliausiomis žiniomis ligonis 
sveiksta ir manoma, kad į ke
letą dienų galės vėl grįžti i 
darbą.

ir jo
būna

jo al- 
rubų ir

Lietuvių Radio Pro 
grama

XVI.
Mėsgaliai, dešros 

kraujas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gonka, St.
Cesevičius, P. 2 
Kershulis, Joseph 
Lukšis, Chas.
Martinaitis, Geo.
Milės, A. W.
Navicky, S t.
Obersh, K.

Palulis, Clias.
Palšis, Martin
Samuolis, Wm. 4 
Šimkus, K.
Strioga, Jonas 
Viskas, Mary 
Venckienė, Zof 
VVayzon, F. 
Žalis, Simon.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

‘‘Naujoji Banga” (No. 5)
• Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusy pato
gumo delei.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4748 SO. ASHLAND AVENL'E, 104.1 W. NORTH AVENUE
1208 MILWAUKEE AVENL’E, 3342 W.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų lirų ir 
BURirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. šis 
labai švelnus tonikas yra padarytas it 20 skirtingų 
gydančių žievių, taknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite | musų Sankrovą nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai 
kada vartojate Ųr. Michael’s Ali Herb Tonic. Arba

prisiųsdami 50c, o mes prisiusime jums $1.00 bonka Dr. Michael’s Ali 
tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo. tai pa- 
JHAEL’S ALL HERB TONIC.

20th STREET

Jakuose randame fosforą, 
baltymų, angliavandžių ir rie
balų (ypatingai penėtų žąsų 
jaknose). Jaknose randame ir 
geležies 7— už tai paskutiniais 
laikais mažakraujystė gydoma 
jaknų ekstraktais. Valgant 
jaunų veršių faknas gauname 
visko, ko mažakrąujams trū
ksta. <

Smagenyse ir-gi randame 
fosforo ir lecilino bei geležies. 
Ir riebalų.

Inkstuose turime baltymų ir 
riebalų ir tų medžiagų, iš ku
rių urinė rukštis pasidaro. Iš 
kasos daugiausia arinės rakš
ties pasidaro. Už tai cukrinė li
ga sergantiems nepatartina ja
knų ir kasos valgyti.

Kauluose turime įvairių dru
skų, ypatingai kaulų smageny
se. Daug fosforo, lecitino, ge
ležies.

Dešras dirba iš visokių at
matų, pridėdami įvairių įvai
riausių prieskonių. Niekados 
negalime pasakyti iš ko kokia 
nors dešra padaryta. Jei mėsa 
pusiau 'supuvusi, tai cibuliai, 
česnakai arį>a paprika dvėse
nos skonį panaikina. Ne be rei
kalo taip dažnai girdime apie 
apsinuodinimus dešra. Namie 
padaryta dešra gali būti labai 
geras maistas.

Mažakraujoms merginoms ir 
moterims patartina valgyti 
kraujinių dešrų, kraujo sriu*- 
bos (jukos) arba kraujinių pu
dingų. Kraujas suteikia azoto, 
geležies ir įvairių naudingų 
drtiskų, ypatingai kiaulių krąu

Lietuvių valanda

Praeito antradienio vakare, 
ir Vėl linksmino ir žavėjo ra
dio klausytojus graži radio 
programa, kuri buvo transliuo
jama iš stoties WGES pastan
gomis ir lėšomis Peoples 
niture Kompanijos.

Visas programas buvo 
rūpestingai prirengtas,
susidėjo vien tik iš rinktinių 
dainų ir muzikos. Kaip daini
ninkai taip ir kalbėtojai gerai 
išpildė savas programo dalis.

Fur-

labai 
kuris

Pereitą sekmadienį teko klau
sytis gražaus lietuvių radio 
programo iš stoties WCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų. Progra- Prie to. buvo malonu išgirsti
.     . ... ............. . . ...   —- ———  •    . ■

Moderniška Plovimui

rašykite mums, 
Herb Tonic, ir___ __ ___ ________________ ____ „ ____ __ _ _ _ .
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. ” OFISO VALANDOS:' Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

WISS1G
Specialistas ii 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoj, lietaus ir druskos vanos,
swimminf* pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Mašina
Vertės $90.00 už

IN OUR OFFICE

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas
Amžius
Kam užrašote?
Ar giminė?

Sučėdys šeimininkei daug laiko 
ir sveikatos. Drapanos būna 
daug tvirtesnės išplautos sų nau
ja moderniška plovimui mašina. 
Pamislykite, jus galite įsigyti tik 
už $1 į savaitę. b j

BudrikMJos .F.I
3417-21 So. Halsted Street

' Tel. Bouįevard 8167

Nuolatinis lietuvių radio programas iš galingos stoties 
. WGFL. kas'nėdėldįenį nuo 1 iki 2 vai. p. p

D $1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicago j e $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.
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Tha Lithuanian N«w* Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500 

" Editor P. GRIGAITIS ?

by

Subacription Rataa:
$8.00 per year in Canada
17.00 per year outeide of Chicago
18.00 per year ta Chleago 
8c per eopy

Entered a* Second ClaM Matter 
March 7th 1914 at the Po»t Office 
of Chicago, IU. tmder the act of 
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88.00 
4.00 
2.00 
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Naujienos sina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Boosevelt 8500.

Vblsakymo kalvi
Chicagoje — paltus

Metama________ ____ ___
Pusei metu __ _________
Trims minesianui
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei _________ ______
Mėnesiui______________

Suvienytos* Valatijoie, na Chicagoj, 
paltui

Metams 17.00
Pusei metu 8.50
Trims minesiams 1.75
Dviem mėnesiams --------  1.25
Vienam minėsiu!.75 

Lietuvon ir kitur ufadeniuoM
< Atpiginta)

Metama .... ........  $8.00
Pusei metų___ - - 4.00
Trims minesiams___________2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

PAŠTO CENZŪRA

Pašto vyriausybė konfiskavo du savaitraščio ‘Ame
rican Freeman” numeriu, pasiremdama tuo, kad juose 
tilpo straipsnis, kuris galįs sukurstyti žmones prie 
“riaušių”, “sukilimo” ir “pasipriešinimo valdžiai”. Laik
raščio leidėjas tačiau sako, kad konfiskavimo priežastis 
buvusi visai kitokia. Valdžia prisikabinusi prie “Ame
rican Freeman” dėlto, kad jame buvę paskelbta nema
lonių Hoo vėrini dalykų iš pastarojo bijografijos.

Bet nesvarbu čionai, už ką tas laikraštis buvo kon
fiskuotas. Įsidėmėtinas yra pats, faktas, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia šitaip elgiasi su nepalankia jai spauda. 
Jeigu minėtas savaitraštis nusidėjo įstatymams, tai ko
dėl valdžia netraukė jo tieson? Teismas butų galėjęs 
išspręsti, ar kaltinimas prieš jį yra teisingas, ar ne. 
Vietoje to, valdžios departamentas savo valia, be teis
mo sprendimo, pagrobė dvi laikraščio laidas ir jas su
naikino. K

Šitaip elgiasi su opozicijos spauda bolševikai Rusi
joje, fašistai Italijoje ir panašus despotai kitose nede
mokratiškose šalyse. Bet Amerika didžiuojasi esanti 
“free country”! Kas gi davė teisę valdžiai slopinti spau
dos laisvę, kurią užtikrina žmonėms krašto konstitu
cija?

Tą galią valdžia pasisavino pasaulio karo metu, per- 
leisdama kongrese eilę įstatymų, atkreiptų prieš karo 
priešus. Karui pasibaigus, šitie įstatymai nebuvo at
šaukti, ir tuo budu mes dabar turime spaudos cenzūrą, 
kurią paštas gali pavartoti kiekvieną kartą, kada jisai 
mato reikalą. Taigi ir Amerikoje tenka dar kovoti už 
spaudos laisvės atsteigimą.

SOCIALDEMOKRATŲ PASISEKIMAS HESSENE

Amerikos telegramų agentūros smulkkiai praneša 
apie kiekvieną hitlerininkų laimėjimą Vokietijoje, bet 
jos paduoda mažai žinių, kuomet tenai laimi fašizmo 
priešai.

Tik-ką atėjusiuose iš Vokietijos laikraščiuose ran
dame rezultatus rinkimų į seimą Hessene, įvykusių bir
želio 19 d. Toje Vokietijos valstybėje, pasirodo, social
demokratai ne tik sugebėjo savo pozicijas apginti, bet 
jas da ir sustiprinti. Nors bendras balsuotojų skaičius, 
palyginant su pirmesniais rinkimais, buvo šį kartą daug 
mažesnis, bet socialdemokratų partija gavo puspenkto 
tūkstančio daugiau balsų ir pravedė į seimą 17 atstovų, 
vietoje 15.

Tuo gi tarpu komunistai neteko ketvirtadalio savo 
balsų ir trijų atstovų, pravesdami 7 atstovus, vietoje 
10.

. Buržuazinių partijų blokas, kuris pirmesniuose rin
kimuose buvo gavęs 47,445 balsus, dabar gavo tik 2-4,- 
675, ir vietoje 5 bloko atsovų praėjo į seimą tik 3. i Jo 
nuostoliai teko fašistams, kurie taip pat gavo ir dalį 
buvusių komunistų balsų.

žodžiu, Hessene įvyko persigrupavimas anti-demo- 
kratinių partijų fronte, bet demokratijos jėgos prieš 
fašizmą atsilaikė. Svarbiausioji respublikos gynėjų jė
ga, socialdemokratai, toje Vokietijos valstybėje su- 
spietė aplink savo vėliavą dar didesnį darbininkų skai
čių, negu kad ji turėjo pirmiaus. O sąmoninguose Vo
kietijos darbininkuose ir yra visa demokratijos viltis.

Jeigu panašių rezultatų duos ir rinkimai į reichs
tagą (visos Vokietijos parlamentą) liepos 31 d., tai 
reakcijos šturmas prieš Vokietijos respubliką bus at
muštas.

REAKCIJOS ŠĖLIMAS 
LIETUVOJE

Kauno ‘'Socialdemokratas” 
rašo:

“Praeitą savaitę areštuoti 
draugai J. Markelis lr1P. Pla
čiakis, ‘kaipo pavojingi vi
suomenės tvaikai* ^asmenys, 

. iš Kauno ištremti visam * ka-

Milžiniški
I *• t ,

paukščiai

sakos apie milžiniškus paukš
čius turi pagrindų, tai tie pauk
ščiai žemėje a turėjo gyventi 
daug vėlesniais laikais, kada 
žmogus žemėje jau gyveno.

Pažiūrėsime ką šiuo įdomiu 
klausimu sako paleontologijos 
mokslas, t. y. mokslas apie gy
vų padarų ar liekanų iškase
nas.

riai, ciklonai, kurie paminėtuose 
Vandenyse tam tikru metų lai
ku siaučia.

Kyla klausimas, ar minimi 
padavimai ir pasakojimai yra 
gryniausias rytiečių išmislas, 
ar jų pradžia iš tikrųjų parei
na nuo kadaise tikrai buvusių 
milžiniškų paukščių?

Patagonijoj (Pietines 
kos kraštuose), kurioj 
istoriko ir filosofo Viko 
žmonės milžinai, labai
dar tretines gadynes metu, gy
veno 4 metrų aukščio paukščiai. 
Spėjama, kad geologinių gady
nių (apie kurias sprendžiama 
tik iš žemės paviršutinės plu
tos iškasenų) metu Amerikos 
žemynas nuo musų žemyno 
vandenų dar nebuvo atskirtas. 
Bet tuo metu ir žmogaus že
mėje dar nebūta. Tai jeigu pa-

,... Rytų tautų Padavimuose, ra-
""/Įllv<fL« U.”, yra daug pasako- 

jimų apįe milžiniško didumo ir 
' V nepaprastos jėgos paukščius.

lokd Arabų padavimuose toki pau- 
i:. ii Rščiai vadinami “Roch0. Apie

tuos paukščius pasakojama ir 
P\žinomose pasakose “Tukstan- 

ir viena na^s”* pa" 
sakų vaizduojamas vienas vei- 

£ ; J' BĮ Irc.ia.s, vardu Sindbadas, taip
' r 1Į -fapie tuos paukščius pasakoja.

žSC/ jmlAntros kelionės metu Ceilo-
./■' • ErSMI.... ...... v ”0 saloje Sindbadą draugai sa-

e llo-ie paliko vieną. Įkopęs į
/' aukštų me<l|, netoliese jis pa-

M ■'' matė baltų kupetų. Tat buvo
50 žinganii) a,,li,,k'ui ku|.,o!as- 

. ...,Z ;JfeJHMIML.Ąįl-'yJ "Aš apėjau apie J! ir niekur. '4h ’ jsMi ■. <■ -jS neradau durų. Bandžiau ant .jo
MSRm užlipti, liet negalėjau, nes jo 

yil E .Į paviršius buvo visiškai lygus,
-X, / ■ , - ............. . ............................ . ' hyg nutekintas. Saulei nusilei-

[Acme-p. w A. Photo] džiant, staiga iš vakarų pra-
Evansville, Ind. — Naujas tiltas, kurio pastatymas kainavo dėjo kilti debesis; bet gerai į- 

$2,000,000. sižiurejęs, pastebėjau, kad tat
■■ .■ . — buvo ne debesis, o paukštis

užpiltasis neturi teisės tokiu Roc1!’ apie kuri. bu™ daug
--- .i.-. Baisybę 

ėmė leistis prie kupolo, kuris 
pasirodė buvęs to paukščio 
kiaušinis. Aš buvau visai ar
ti. Paukščio nagai buvo mik 
žiniško didumo kabliai. Aš pa
siėmiau savo ’ tiurbaną (tiutba- 
nas—ilga skara, kuria arabai 
ir kiti rytiečiai apsivynioja gal
vą), vienu jo galu Stipriai pAts 
apsijuosiAu, o kitu galu prisiri
šau prie paukščio kojos, tikė
damasis, kad jis mane iškels į 
aukštį ir-nuneš kur nors į žmo
nių gj'venamas vietas. .

Ir iš tikrųjų. Bešvintant Ro- 
chas pakilo aukštyn ir nusine
šė su savim ir mane. Pakilo 

|taip aukštai, 'kad atrodė, jog O I A D mes ntsimušim ‘ į dangalus
X | A NHlK nlni skliautą. Bėt greitai jis nusi-
V !■ 11 vili UI UI heid0 žemyn. Aš atsirišau nuo

----- —4--------- jo kojos. Paukštis puolė kup- 
ranuąarįo didumo ’kirmėlę, su- 

O0imaS l^.KOItSI tu LciUp0 . j sav6 nagtfš ir1 nuskri- 
cija-'ko”.

—--------  ; Garsiausias, viduęamžių ke-
Vienas musu skaitytojas Chi- PkiUtojas, įvairių kraštų tyri- 

cagoje ir SLA. narys, K. P. Ka- ‘Stojas Matko Polo .pirmuti- 
zanauskas, atsiuntė mums ši- n*s» pasiremdamas jurininkų 
tokį “paklausimą”.: ’ pasakojimais, kalba apie Mada

gaskarą (sala. į rytus nuo AL 
‘rPereitą savaitę visą sa-Jrikog) jr įarp /kitko pastebi: 

vaitę ‘Naujienose’ buvo varo-|«i)ar tolimesniuose kraštuose 
ma agitacija (? — Red.) laikosi Grifonas arba Rūkas 
prieš 37 SLA. seimą, kad šis (Boch), kuris visai nėra, kaip 

Tai >&š norėčiau paklaušti I paukštis, (pusiau 
‘Naujienų’, ar seimas- daro|yra milžiniškas 
konštitueiją, 
seimą, kuris iš jų yra gim-1 
dytojas.”

Atsakymas
Šis neva > klausimas yra tuš

čias ir neturi nieko bendro sti 
klausimu^ apie tai, ar seimas 
sulaužė konstituciją, ai* ne. -Sei-1 
mas Pi’ttsburghe juk konstitu
cijos nedarė ir neturėjo reika-1 
lo ją daryti, kadangi SLA. jau 
seniai konstituciją turi!

Daugiausia, ką tas seimas ga
lėjo padaryti, tai konstituciją 
pakeisti. Bet jisai jos ir nekei
tė, kadangi konstitucijos keiti
mui reikia dviejų trečdalių bai
sų daugumos,' o tokių skaičiaus 
balsų konstitucijos keitimo ša
lininkai seime neturi* j o. 

Vadinasi, seimas turėjo lai
kytis senosios konstitucijos. Bet 
iš tam tikrų partinių grupių 
sudaryta seimo dauguma, vado
vaudamasi ne organizacijos ge
rovės sumetimais, sulaužė -kon
stituciją • keliais ? atvejais, pri-1 jų‘buvimu nepatikėsiu, kol ne
pakuodama šeimą-netesėtai iš- turėsiu aiškių. įrodymų”. ( 
rinktais delegatais, pMiuosuo- Kiti vidurarnžių rašytojai jap? 
dAma nuo atsakomybės prasi- rašinėjo atšokimus, kada dę- 
kaltušius yiršiĄinkus, kurių kai- besu .pavidalo paukščiai siUčtopf 
te buvo įrodytą pačiam seime, davo Kini jos jurose ar Indijos 

. ir išrinkdama į Pildpmą ,Tary- vandenyse laivus ir i juos šuląu 
................. . . hežpydavo, . Tiebfevo 

lo-Bue l^as 'ki^» $aip atiku- 
tinam balsavime milžiniškai — 
daugupia SLA. narių. . ■

<am p. Kazanauskas bando (neatskiria irateritoės organizai

nische Volkszeitung”. Kai mi-
nisteris atsisakė tą reikalavimą pat įrankiu nuo peštuko*gintis? 
pildyti, tai valdžia kreipėsi į 
vyriausią tribunolą ir šis mi
nėtą laikraštį nubaudę.

Tokios pat bausmės Von Pa- 
peno kabinetas dabar reikalau
ja centraliniam socialdemokra
tų organui “Vorwaerts” už tai, 
kad jisai įdėjo karikatūrą dėl 
legalizavimo hitlerininkų gau
jų.

Prieš šitą valdžios pasikėsini
mą nuslopinti svarbiausią Vo
kietijos darbininkų laikraštį 
tapo surengta Berlyne liepos 
4 d. milžiniška demonstracija, 
kurioje dalyvavo 150,000 žmo
nių. Telegramos praneša, kad 
šitoje demonstracijoje pirmą 
kartą po Vokietijos darbininkų 
skilimo karo metu maršavo 
kartu socialdemokratų ir ko
munistų 'organizacijos. Didžiau
sią įspūdį į susirinkusius mil
žiniškam Lustgarten parke de
monstrantus padare “Vor- 
waerts’o” redaktoriaus Fr. 
Stampferio kalba, kurioje jisai 
šaukė darbininkus suvesti są
skaitas su Von Papeno vyriau
sybe liepos 31 d., renkant nau
ją reichstagą. f

ro stoviui. Drg. Markelis iš
tremtas į Zarasų apskritį, 
drg. Plačiakis į Biržų apskri
tį.”

BARONŲ VALDŽIA PERSE
KIOJA SPAUDĄ

Naujoji Vokietijos vyriausy
bė, kuri populiariai yra vadi
nama “baronų valdžia”, 'ėmė 
persekidti demokratinę spaudų. 
Ji parėlkžlavo, kad /Prūsų vi
daus reikalų ministeris uždary- 
tų , penkioms dienoms įtakingu 
katalikų Centro laikraštį “Koel*

SANDARIšKI MONAI

Ameri- 
pasak 

gyveno 
seniai,

Marko Polo kalbėjo apie mil
žiniškus paukščius, kurie laiko
si dar tolimesniuose kraštuose, 
negu Madagaskaro sala. Bet at
sitiko taip, kad milžiniško 
paukščio pėdsakų rado kaip tik 
Madagaskaro saloje. Madagas
karo gyventojai maigašai turi 
labai senų padavimų apie tokį 
didelį paukštį, kuris griebdavo 
jaučius ir juos vienu kartu su
rydavo. (Bus daugiau)

BRAM STOKER tverti A. Pabada

GRRFAS DRAKULA
Ptrmiraion Dofcbleday. D o ra n B Co.

(Tąsa)
Gali būti, kad jis mus išrinko 
savo įrankiais, norėdamas per
sitikrinti, kad ir mes, kaip i ir 
Kristus, turime Užtektinai va
lios ateiti į jo glėbį per erškė
čių ir skausmų išklotą kelią; 
per ašaras ir kraują, per abe
jojimą ir baimę ir per visa tai, 
kas skiria Dievą nuo žmogaus.” 

Jo žodžiuose buvo nuramini- J 
mo ir vilties gaida; jie sustip
rino musų pasiryžimą kentėti 
ir toliau. Mina ir aš tai atjau- 
tėme • ir vienu laiku mes abu 
paėmėme už senelio ranką i ir 
prisiartinę, jas pabučiavome, 
ir, tuomet, netarę daugiau nei 
žodžio atsiklaupėme ir laikyda
mi vienas* kitam už rankų, pri
žadėjome ištikimybę. Mes vy
riškiai 1 prižadėjome nuimti liū
desio gedulą nuo tos, kurią mes 
visi kiekvienas savaip; mylėjo
me ; maldavome Dievo pagel
tos ir mus vesti prie laimingo 
užbaigimo tame darbe, kuris 
dabar musų laukė.

Jau ‘ buvo ’ laikas pradėti. At
sisveikinau su Mina. To Atfei* 
sveikinimo nėi Vienas musų ne
užmirš iki. grabo lentos ir per-, 
siškyrėme. Ar teks mums vėl 
pasimatyti? <

Vienu klausimu buvau tvir
tai pasiryžęs: Jeigu patirsime, 
kad Mina galų gale turės viršti 
vampiru, ji neis pati viena. į tą 
baisią ir nežinomą sritį. Manau; 
kad senaisiais laikais vampirai 
tik'tokiu budu ir daugino savo 
eiles; kaip jų suteršti kūnai 
tegalėjo ilsėtis tik atminimų 
pašvęstoje žemėje, taip šven
toji meilė buvo mobilizuojančiu 
karininku jų šmėkliškoms H-’ 
kįuotėms.

Į Karfaxą įsigavonie be di
delio vvargo ir viską r radome; 
kaip buvome palikę po pirmo 
atsilankymo. Sunku buvo , pati* 
kėti, kad taip-.paprastoje, pro1 
zaiškoje, apleistoje, dulkėtoje 
ir supuvimo ^vietoje galėjo būti 
taip dideles musų baimės ir 
biaurėj imosi priežastis. J eigų 
mes nebūtume buvę pasiryžę 
eiti prie tikslo, ir jeigu neto1 
tume turėję tų baisių >atsimidi- 
mą, kurie mus stumte stūmė 
priekin, vargu mes butume ga
lėję tęsti savo darbą. Viduj4 
neradome jokių dokumentų, ar 
ženklų, kurie nežinančiam bu
tų davę suprasti, kad pilis yra 
naudojama; o senoje koplyčioje 
žemių i dėžės tebestovėjo grin
dyse, kaip dr pirmiau. Kuomet 

ir&Hč jų prisiartinome, dr. Van 
. Helsingas tarė niuriu balsu:

'“Dabar, mano draugai, turiT 
me pradėti. Visų pirma, turime 
sterilizuoti dėžėse sukrautas 
žėmes, pašvęstų praeities ; atsi
minimų ir -kurias jis atsigabe- 
ho iš - taip tolimo krašto savo 

Įpanašųs ^li-Ukieriukai, kuriė biauriam tikslui. Jis pasirinko 
, heatsWa iraterhMės orgafeizai tas žemes, mes jos yra šventos, 

tą nešvarų • šmugelį pateisinti? Į ei j ds seimo, nuo-politiškos’kon- Tokiu būdų mes jį nugalėsime

Ir ar tas faktas, kad užpulta
sis gynėsi su lazda rankoje 
nuo peštuko, reiškia, jOgei peš
tuko žygis buvo “teisėtas”?

“Sandara” kaip tik tą ir no
ri SLA. nariams įkalbėti. Ji sa
ko: Nors mes kartu su juod- 
marškiniais vartojome lazdų 
prieš kuopų delegatus, kurie 
musų politikai nepritarė, bet 
kadangi tie delegatai bandė 
nuo mus apsiginti taip pat su 
pagelba lazdos, tai jie tokiu sa
vo elgesiu pripažino musų žy
gius teisingais.

seimas sttlaūž? konstituciją. Į žmonės kalba, gyvulys—pusiau 
i liūtas. Tat 

aras, kurio 
ar konstitucija | sparnai turi per 30 žingsnių, 

kuris pačiupęs į savo nagus

“Sandara” bando pateisinti 
neteisėtą Gegužio išrinkimą 
Pittsburgho seime tuo, kad, 
girdi, ip Gegužio priešai nesi
laiko demokratybes, balsuoda
mi už 1 Bakaną ir Stungį į iždo 
globojus, vietoje Janiiškevičiaus 
ir Bakano.

šitaip argumentuoti gali tik
tai žmonės, netekę sarmatos.

Renkant Pildomą Tarybą^ ne
žiūrint į pareikštą seime pro
testą, sandariečių ir fašistų blo
kas balsavo už Gegužį ir Tarai
lą, kurie buvo gavę visuotinuo
se balsavimuose mažumas bah 
sų. Atėjus iždo-globėjų rinki
mams, jie susitarė balsuoti už 
Januškevičių ir Mockų, kuris 
taip pat stovėjo beveik, pačioj e 
baloto apačioje. Atžagareivių 
blokui šitaip per akis laužant, 
visuotino balsavimo principą, 
kokia gi butų buvusi prasmė 
kitiems delegatams eiti jam į 
talką ir balsuoti už Januškevi
čių, kuris dalyvavo toje kon
stitucijos laužytojų i klikoje?

Konstitucijos patvarkymai 
turi būt visiems organizacijos 
nariams privalomi* Jeigu viena 
dalis narių ' nesilaiko įstatą, 
skriausdama kitų narių teises, 
tai ji neturi jokio moralio arba 
legaliom pagrindo reikalauti, kad 
skriaudžiamįej i . nariai $ laikytai 
tų, jstgtų Ueįiai* #khr AtątąV yM 
^naudinga skriatįįaikJimš.^

“Sandaros” monelninkams gal 
bus suprantamesnis šitoks j pa
vyzdys: Sakysime, 'koks, peštu
kas,- pagriebęs8 lazdą, Įpuola5 
-mų žmogų -ir ima mušti. ArTėgu“tatai daro 'Vaidyta* ir kiti I y-encijos.

dramblį, pakelia ji į aukštį, 
paskui mėta žemėn ir taip .tiži 
mušęs, jį suėda. Totorių cha? 
nas turį tokio paukščio vieną 
plunksną, 30 epmarų . (apie 20 
metrų) ilgio”.. ;Arabų rašyto
jas Kazuiki trylikto .<amžiauą 
pusėje mini milžinišką i paukštį, 
iš kurio snapo vienos pusės ^gyr 
ventojai i pasidaro didelę laivę> 
Kitas vėl arabų. rašytojas > 1800 
metais mini -paukščio kiaušipį, 
kuris yra didumo sulig mM* 
dyklos; kupolu.

Tačiau neviaada (tokių »pasa> 
kiškų ! paukščių t buvimu tikėta. 
Pustrečio • šimto metų j po. Marko 
Polo ’ mirties, ^keliautojas Masu* 
di rašė: “Daugely kraštų, ku?. 
riuose aš lankiausi, man tek
davo girdėti pasakojant apie 
milžinišką paukštį ’ Roch, bet vi- 
sur nurod^davo/kady tas. patikš

1 tls laikosi kažkur juose "kituose, 
į tolimuose kraštuose./Dėl to aš

šventimą iki aukšto, jam nepa
siekiamo laipsnio, Jos buvo pa
švęstos jo tikslams, o dabar 
jas pašvenčiame Dievui.” Tar
damas paskutinius žodžius iš 
krepšio išėmė šriubasukį ir 
grąžtą ir už valandėlės jau 
spėjo nukelti vienos dėžės vir
šų. žemių kvapas buvo persi
sunkęs pelėnais ir tvankus; 
bėt visai nekreipėme į tai do
mės, nes visų musų atyda buvo 
sukoncentruota į profesorių. Iš
imdamas iš savo dėžės mažą 
gabalėlį šventos ostijos,^dievo
baimingai padėjo ją ant žemių 
paviršiaus, ir vėl nuleidęs vir
šų, pradėjo jį prišriubuoti. Kiek 
pajėgdami, mėginome jam pa
dėti.

Pamažu taip apsidirbome su 
visomis dėžėmis. Iš išvaizdos 
jos buvo tos pačios dėžės, buvę 
Grafo guoliai, tik dabar kiek
vienoje buvo palikta maža da
lelė Kristaus.

Nieko nelaukdami išėjome 
laukan. Uždarius duris, profe
sorius vėl pirmas į mus prabi
lo:

“Bent tą darbo dalį jau už
baigėme. Jeigu mums pasiseks, 
ir tą patį galėsime pakartoti ir 
su kitomis dėžėmis, nusileidžian
čios saulės spinduliai nušvies 
penios Minos kaktą, jau be 
ženklo, be žymės, bet baltą 
kaip i (leliją!”

Skubėdami per pievą į stotį, 
kad nepavėlavus sugriebti išei
nantį traukinį, galėjome pama
tyti ligoninės rtimus. žiurėjau 
įtempęs akis ir savo kambario 
lange pamačiau Stovinčią Miną. 
Pamojau į ją ranka ir linkte
rėjau galva norėdamas duoti 
suprasti, kad darbą atlikome 
pasekmingai.5 Ji linkterėjo -atgal, 
tuo pasakydama, ’kad ir ji su
prato'ką norėjau pasakyti. Pa
skutinį kartą pažiūrėjęs, pama
čiau ją mojant į mus ranka ir 
sakant paskutinį sudiev. Trau
kinių peroną pasiekėme visai 
be ūpo, nupurusiomis širdimis. 
Vos spėjome’ traukinį sugriebti, 
nes lokomotyvas jau šniokštė, 
prisirengdamas ’ traukti LOndo- 
pusčn.

Visus šiuos faktus surašiau 
važiuodamas, vagone,

•(Btis daugiau)
■  ■ .............................. . ——

Gaujas Kultūros No. 5 
atėjo. Galima,

jo..pa ties ginklu, pakeldami pa

auti Naujie- 
c.

"NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Unjguay pažangi 
vįų įleidžiamas 
Galipia' gauti t“Naujien»sę 
Kaina 4ik’5< centai..

feOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andeiman, 284 TremontSt., 
Boston, Mass.

į lietu- 
įeraštis.
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Graboriai

utarTeisėjas Trude į tai

Advokatai
0036

127

Busas suvažinėjo vaiką

seres

Pašautas basebolininkas

savo

Tikisi susitarimo tarp 
kasyklų ir anglikasių

Daina Šventė 
Waukegane

Kuomet vienas chdras sureh 
pfia pikhikį-išvažiirtirtią, jis M-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausiais Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS k.

kdrtdėrtsiiotas jr ėvipo 
HlHkds.

(Bris tfdhgMh )

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

SIUSKITFEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

yra stiukus laikai ir 
pigiau užlaikyti są

nariuose, negu 
Praveskite kreida

■įikcKnėlaime 
kė paloti. , 
yra persiūta.

WestySidėj, 2244 W. 28 Pl.< 
p. Meldažis turi svetainę, kuri 
yra gerai žinoma Chicdgds lie
tuviams.—M.

kurių ruošia 
Lietuvių 

Kenoshbs 
Choras ir Wau- 
“Laisve” — ir 

rtėpaprastų pik 
Mozftie Parke,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Peter Conrad
Fotografuoja Jaša na

muose arba studijoj
6023 S. Hslsted St.

(JansCn S tad.) 
Res. 730 W. 62rid,Št. 
Tel. Engletvood 5840

Jus sataupinsite 50% ant viso daritų 
darbo, jei eisite pas

2420

Patinėliais, Sėf’e'ataiis’ir Pli .
1821 8b. Halsted Street

Kaip praleidome 
šventes Rockforde

» • —■ ■ ■■ — f 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marąuette Road

Valandoi: 9^12, 7—9, Antradiettj ir 
Ketvirtadieni vakarai* pagal susitartai

Pasimirė belaistydamas 
gėlės . >

A. MONTVID, M. D.
Wešt Town Štate Bank BIdg. 

2400 W. A/tftffton St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunstfick 0597

William (“Bill’) Jurges, Cubs 
basebolininkas, tapo merginos 
pašautas ir sunkiai sužeistas 
Carlos hotely, netoli Cubs par
ko. Mdfgina, Mrs. ViOlet Valle, 
21 m. gyvnašle, taipjau persi
šovė ranką. Abu dabdr ran
dais 111. Masonic ligoninėj.

Turės gyventi padalin 
tame name

To nežinojo ir Bordenas.

Svarba pieno švarumo.

Pirmieji bandymai išvirinti iš pieho 
vandenį parodė, "kad Borden kartu ir 
klydo ir neklydo. Pienas pasidarė riebės- 
rtis ir ilgiau laikėsi, 'tečiaus visgi neuž 
tektinai ilgai, nes ilgainiui jo taip kon
densuotas pienas sugedo. Priežastį tokiam 
nepasisekimui dabar žino kiekvienas mo
kyklos vaikas. Bet kad tada niekas ne
žinojo apie bakterijas, tai nežinota ir to 
apsireiškimo priežasties. Bordenas tik

Tel. Ptospcct 1028
Re*., 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso, valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
NedJHoj pagal itttatrtj

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roasevett Rd., priešais 12 St.Store 

Tėl. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminadja dykai.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

hay floover, m., rastas 
negyvas Ehrhardt kvietkiny* 
čioj, Park Kidge. Manoma, kad 
jis belaistydamas gėles apsau 
gujimni ntio kirminų pats ap
sinuodija ir nuo to mirė.

2422 W. Marąuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

Telefonai GroVebUl 1595 
Valatidos noo 9 iki 11 ryto, nub 2-4 

ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
nedalioms pagal susitarimu

B i s k i s iš Istorijos 
Kondensuoto Pieno

IĘTUVIS ADVOKATAS 

>6 West 69 Street

Prisispirūsiai tvirtinama, kad 
greitai busiąs pasiektas kom 
promisinis susitarimas algų 
klausime tarp Illinois kasyklų 
savininkų ir angliakasių unijos. 
Nors unijos prezidentas John 
H. Walker ir savininkų asocia
cijos veik, prezidentes W. J. 
Jenkinš atsisakė svarstyti apie 
besitęsiančias derybas, bet vis- 
tiek tvirtinama, kad susitari • 
mas busiąs pasiektas šiandie ar 
rytoj.

Naujoji algų skalų busianti 
augštesnė, negu $4 j dienų, ku
riuos siūlo kasyklų savininkai. 
Senoji skale buvo $6.10 j die-

Ofisas k Akinių pirbtųvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandom titro 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis riuo 10 iki 12

tūėrapy 
W MIDWIFE

6109 South
Albany A V.

Heirilbčk 9252

Charles Wm. Cook, 14 m. 
1215 W. 104 St., pasiųstas te 
vo reikalais, liko suvažinėtas ii 
veik ant vietos užmuštas gat 
vekarių btlso prie 103 gt. ii 
Charles ftd. A. A. SLAKIS

Advokatas
Mtesto Ofisas 77 W. Washington.St. 
Rohm 905 Tel. Dėatbbto 7966 

f Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

6 iki 9 vai. 
Tel. Lafayette 7337

“Vienas vyras he talka, vie
nas žodis ne šneka” sako lie
tuvių liaudies dairia it padatb 
išvadą, kad “kai du stos, visa
dos daugiau padarys”. Jų tei
singumo niekas negali užgiii-

A, L Davidonis, M.D.
4910 SO. Michigan Avenue
.... ...Jt*1 ’!<»VALANDOS:

titio 9 iki H fabndit ryte: 
tino 8 iki 8 filtodai vakare 

iepirt IbeomdiiMn h ketvittadunio

DR. KARL NURKAT
- (NURKA1TIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budo

2437 W< 69th St.
Tel. Gfovėhill 2242

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakaro. Nedėliotais ir 

šventadieniais 10-12 dieniTuriu automobilius visokiems reika 
taihs. Kaina įeinama

'331& Aubufn Avenue
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Bbrden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adamt St., Robrit 2117. 
Tdtpbohė Randblph 6727

Vzkarah 2151 IV, 22nd St, nuo 4-| 
Tėlepbone Rdosėvelt 909Q

Namie 8-9 ryte TėL Republk 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Athlahd Ane, 
Tėl. Boulėvatrf 2800 

Rit. 6515 So. RtMUtotU 8t.
Tel. Republic 9723

Vyras ir pati, kurie nuolatos 
bftrasi, turės gyventi tame pa
čiame name, bet tiktai padalin
tame kreida pravesta linija. 
Taip nusprendė teisėjas Trude.

Mrs. Lillian Fergon, 2019 N. 
Wood St., patrauko savo vyrą 
teisman, reikalaudama atskiro 
užlaikymo. Vyras tam pasiprie
šino ,remdamasis tuo. kad žmo
na gyvenanti kartu su savo vy
ru negali reikalauti atskiro už
laikymo, 
atsake:

“Dabar 
jums bus 
vo pačią savo 
svetimuose 
liniją per buto vidurį ir kiek
vienas gyvenkite tiktai savo 
pdsėj.

jaiitė, kad į pieną įsigaudavo kokis tai I 
‘*įJUfVash ir jį sugadindavo. Kartu jis 
pastebėjo, kad pienas nevienodai greitai 
šurugdavo. Ir surado taht priežastį. Pie
nas iŠ švarių pieninių, kur vartojami 
karštu vandeniu išplauti indai, kur patys 
farmeriai yta ŠVatesni, rie taip gteitai 
Štitugdavb, kalį) Iš nešvarių pieniriių. O 
tuo laiku švarių pieninių kaip ir ne- 
btivb.

Kad gadti švaraiis pieno Bbrdenas 
nustatė farrHeriaihs griežtas Švartinib tai
syklėj, fcueili Jie tutėjb laikytis pristaty- 
aiHii jam biehą. Dabar tų taisyklių tuti 
laikytis viids plėHiHės, kurios pristato 
piėhą mieštų gyvėhtbjaihs. Tbs taisyk
lės payittb įstatymais.

Pagalios pailsękimas!

Gavęs Švatėšhį pieną bdrdėrtas ėrtie iš- 
‘ . šį kartą jis fntė

dkį vakntha "Sha- 
iimtii cukraus ir

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phoile Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR* P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Central 6166
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Setedoj, Pėtriyčioj nuo 7-9 v. 
3117 Union Avė., Victory 2213 

Kitais vakarais ir nedėliotais.

DR. MARGERIS
Vahfidoi: ntto 10 rytb Iki 2 pb pietų 

ir nub 6:30 iki 8:30 Mirt Sek- 
madlėhiah hub 1b iki 12.

FBbtte Botfttifll 7042

DR. C. Z. VEZELlS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
;atti 47th Street

Ant

Tai buvo 
žieriniu laivu 
nės parodos Anglijoj Jaunas amerikinis 
išradėjas, Gail Borden, mokytojas iš Te- 
xas, kuris buvo nuvykęs į parodą gaU- 
ti medalį už savo išradimą “mėsos bis
kvitų.”

Daug metų prieš tai jis bemokindamas 
Texas mokyklose pastebėjo, kad niekti- 
ric vaikai silpniau mokinasi ir kad 
svarbiausia tam priežastis yra netinkamas 
ir neužtektinas maistas. Jis pradėjo gal
voti kaip parūpinti gęrą koncentruotą- 
maistą.. Gdlvijų Texas valst. netruko.' 
Jįs iš jų pigios mėsos padarė košeliertą* 
primaišė miltų ir iškepė biskvitus. Vald
žia tuos biskvitus užgyrė, — tečiaus hė 
kaipo maistą vaikams, bet kaip tinkathą 
porciją kareiviams.

Gryšdamas Amerikon Borden ėmė prį- 
•ižiųrėti laivo gyvenimui. Tuo laiku' 
Europoj buvo nederlius, siautė badas it 
sukilime

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motetą it Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 

ninkais ir ketvergais. Seredomis 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tėl. Hyde. Park 3395

Liepos 3 d. rytas buvo pusė
tinai apsiniaukęs. Bet Joniškie
čių Kliubo geri darbuotojai po
nai Baltai, Slavinskai, J. Sa
kalauskas, J. Puodinskas ir P. 
Yakonis pasileidome Bockfordo 
link. Nors važiuojant mus krh 
pino lietutis, bet visi keliaunin
kai buvo gerame upe,—gal dėl 
to, kad yvkome pas svetingus 
Povilą ir Daratą Slavinskus. Ir 
nesuklydcmo. Ponai Slavinskai 
yra Rockfordo lietuvių žymus 
darbuotojai. O prieglam jie 
pasižymi savo draugiškumu.

Apie 12 valandą jau buvome 
vietoj. Ten jau radome pusė
tinai svečių, kurie taip pat bu
vo atvykę iš Chicagos,—- ponai 
Mažeikiai i? kiti. P-as J. Bum 
chikas pakvietė mane, Albertų 
Mažeikutį ir Joną Puodinų vyk
ti i stotį ‘pasitikimui jo sesu
tės, Doros Rumclrikaites, kuri 
turėjo atvykti į svečius iš Brad- 
dock, Pa. Taip ir padarėme: 
pasitikome p-lę Pviimchikaitę, 
kuri iš profesijos yra mokyto
ja. Tai labai puiki mergina ir 
gera lietuvaitė.

Tų pačią dieną buvo bimbi- 
nių choro išvažiavimas-piknikas. 
Kai apsistojo apie 5 vai. lyti, 
tai ir mes chicagiečiai suma
nėme aplankyti tą išvažiavimą 
ir pasižiūrėti, kaip rockfordie- 
čiai linksminasi. Reikia pasa
kyti, kad bimbinių choro išva
žiavimas buvo gana pasekmih- 
gas. Publikos susirinko nema
žai ir visi draugiškai linksmi
nosi apie 3 valandas, kol vėl 
pradėjo lyti.

Bockfordiecių tarpusaviniai 
ergeliai rtlfth įielabai tepatinka, 
tačiau aš tiifiu jiems atiduoti 
kreditų už vaišingumų. Mes, 
kuriems šventes teko praleisti 
Rockforde, ypač esame dėkingi 
ponams Slavinskams, Tamans- 
kiams, W. Sakalauskui, Em. ir 
J. Rumchikams ir visiems ki
tiems, su kuriais mums teko 
susitikti. Visi jie rhtis padatė 
labai malonų įspūdį.

Prie progos priminsiu, kdd 
teko stisipažinti su SLA. 77 
kuopos jaunuolių skyriaus or- 
gahizatorlutn Jtiozh Poškevi- 
čium. Nors jis dar tebėra vi
sai jaufls vyrukas ir tik prieš 
dvejetą metų atvykęs iš Lietu
vos, bet energingai darbuojasi 
lietuvių judėjime it tuo pačiu 
laiku yra puikus dainininkas.

—R. ŠniUkks.

įvyks subatoj, lie- 
vai. ryte iš koply- 

Jurgio parapijos baž- 
kurioje atsibus gedulingos 

J. o iš 
nulydėtas į šv. Kazimie-

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kaopigiaoaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o x_.u«ų 

darbu būsite užgrtiėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba <2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
ŠKYklUS:

1489 S. Court, Cicero, iii.
TėL Cicero 5927

Vakarais: Utarn. ir Ketv. 
4145 Atchet Ave<

Namų Tel. Hyde Pirk 3395

prastai būna labai įdomus, sma
gus ir atsilankiusieji, įsimaišę 
:arp jaunųjų choristų, neturi 
progos nuobodžiauti. Atsiradę 
arp jaunųjų, ir kiek senstelė

ję užmiršta metų. skirtumus, 
atsimena savo jaunystės die
nas ir mėgina jas iš naujo'per- 
gyvėhti.

Bet kuomet trys didžiuliui 
chorai susijungia į vienų ir 
surengia pikniką—aišku, kdd 
piknikas turi būti skirtingas 
nuo vieno kurio choro suruoš
to išvažiavimo. Jame yra dau
giau jatldimo, todėl jis ir yra 
nepalyginamai gyvesnis, links
mesnis ir įvairesnis, nes kėli 
šimtai jatnitiolių, sudėję savo 
jogas, į?ali :paruošti ir daugidu 
jaitia^ginimų ir geriau links- 
rttirtti svečius ir užtraukti daū- 
gihti dhinti 
nikų padaryti nepaprastu 
phlygindma.

“Daihty šventė 
atys chbraų Chicago: 
Chėras ‘‘Pifmyn”, 
Dailės liatdlfo 
kegaho chdraS 
bus vieiihs 
nikų. ĮVyks 
Wauke^ahb, Ilk, liep. 17 d. Bus 
dainų, lošimu mergaičių base 
bąli jatiktai pdrdiims tarp sa
vęs, jaunuoliai jiems—nepasi
duoti. Be to, bUs dar ir “bow- 
ling” tarp jaUnholių ii’ svečių. 
O phie to pridėjus linksmą 
“Stephehs Hevelers” mužiką šo
kiams, kiekvienus pamatys, ko 
dėl liepos 17 visi keliai eis i 
Wahkdgdhą ir kodėl daugumos 
lietuvių mdšihOs trauks tais 
keliais į Mdžinfe prtdką.

^-l’ėh busiąs.

Vakar, 7:30 vai. ryto 
namų skiepe buvo rastas krau
juose paplūdęs gerai žinomas 
Chicagos lietuviams, p. M. Mel
dažis. Jis tuoj tapo huveitds 
j Washington Pkfk ligdnirię. 
kur tapo padaryta skubi opera
cija. Sakoma, kad jo padėtis 
esanti labai kritinga, kadangi 
daug kraujo nubėgo. Kaip atsį- 

” ' ” ’ — tikrai nepasise-
Spėjama, kad gaiva

JUOZAPAS ŠATRAUSKAS

Pcrsiškyfė ša šiuo pasauliu Ik 
pos 2 d 
metų 
mieste 
metus, 
me 
serę 
draugus ir pažystamus, 
voj tėvus, tris brolius 
ris ir gimines. Kūnas 
randasi S. P. 
3319 Auburn

Laidotuvės 
pos 9 d., 
čios į Šv 
nyčią _ 
pamaldos už vdionio šielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Šatrauskd 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kvi^iami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį pararnavimį it atsisveikinimą:.

Nuliūdę liekam;

Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

LaMottftėse patžrnttfja grabo- 
rius S. P, Mažeika, tel. Yards 
1138.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 rytb iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephbiiai dieną ir naktį Virginia

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35111 St

(Cdr. of 35th 8 Halsted Su) 
Ofbo valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boalevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Su) 
Ofiso Valandos: ntid 2-4, nno 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St. — prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wobd St. — Ketvetgo vik. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Tel. Yards 1829

DR. G. SĖRNER
LIETUVIS AKIŲ ŠPEClALtŠTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Atsitiko nelaime su 
M. Meldažiu

1932 m., sulaukęs 41 
amžiaus; gimęs Kauno 

Amerikoj išgyveno 25 
Paliko dideliame rtuliudi- 

pusbrolį Juozapą Nenį, pusse- 
CXną VilČinskaitę (po tėvais), 

o Lietu- 
trįs sese- 

pašarvotas 
Mažeikos koplyčioj.

Phhftė BtiuleVard 4139 
A."'MASALSKIS 

Mūsų Patarnavimas lai- 
dbtaVėse ir kokiame tei
kite Visabniet esti sąži- - 
riitigls ir nebratigitt to- 
įlel, kad netartai iš
laidų užlaikymai sky-

PIGIĄUSIĄS LIETUVIS 
GRABORJUŠ CHICAČOJ

> ► Z ■

Laidotuvėse patarnaa- 
ju gėriką it pigiau 
nepu kiti todėl, kad 
priklausau prie gfa-

OFISAS: ‘
668 W- 18th Str«et 

tėl. Cahd '6174
SKYRIUS:

3 2?8 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

DR. M. T. STRIKOL'IS 
bYbvibjAS IR CHIRURGAS , 

.O p I S A 8:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valanfids h u o 9 iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 vai. • vak, Nedaliomis ptigal sutarti 

Ofiso Tel.: Bbalėvatd 7820 
NaAų Tėl.: Prospect 1930

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

tel. Lifiyettc 4146 

VALANDOS: 
dao 9 iki 11 valandai fyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

imigrantų laivo.

1851 m. Nedideliu paša 
gryžo iš pirmos pasauli

Lietuviai Gydytojai?

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

. Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valėųdųs Vikare

susirado tinkamą savb bandymams v ietį ] 
—New Lebahbh, N. Y.» “Stabilų” ko
munoj, kdr jie ttitėjo puikią hibbtato- 
riją ir UŽteKiitiai pldrio ėkipėtihientartis. 
Ir jis tėn pradėjo pirrtiubsius • bandyiMUs.

Jis sUgalvbjo, kad galiiha yra viHHi- 
nu iširtiti iš pienė vaųdėnį, tuo Budė 
pieną kdndertsuojaht, taip kad iŠVertfanta 
gyduoles, ar iš nendrių pagautihauias 
cukrus.

Bet su pienu dalykas pasirodė daug 
painesnis.

Pienas yra totaliausias maistas, bes 
jante yra viskb;: kas tik yra rėikalihga 
žmogaus gyvybę palaikyti, ir yta iėhg- 
viausia suvįrškinaūias. Tačiaus piėbas ir 
yra vienas iš gtėičfabšiai gendančių htai-' 
stų. Pienas yra riebus ir tubj pamelžta) 
būna šiltas, kaip tik tinkamas įvairioms 
bakterijoms veistis. Tečiaus tuo laiku 
dar nieko apie bakterijas nežinota ir 
niekas nežinojo pieno rūgimo priežasties.

etuvės
===> Mrs. A. K.
■II JARUSH

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Seniausia ir Didžiausia
LIEttlVIV

GRABORIŲ ĮSTAIBA
EVDEIKIS k vėl niratebhio Hvt
mis kaitromis už aukštos rųšica palaidojlmg. Mm nhko 
ftėrttkuojaihd už atvežimu įnirusio žririgKta* ktiiM j 
Iftttdgą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų aiitomobtliiid ktviOftaM | jum 
namus ir atveš j musų įstdigfe kur galėsite pamatyH į 
džiatišį paširfnfcittią gthbų ‘ir kitų reikmėm} ir už pa- 
tarnavimą jūtns visai iiidko nereikės mokBti, nežiūrint 5 
j W, dtf H itt ne.

BVDKIKIS yra Vienatimis lietuvių graborius, kuris < 
tdifela artttrtiiatW pdtiuhthVitną sti ekspertu lietuviu pta- < 
tdrnautoju. Dykai Keturita Moderniškos Koplyčios i)ll < 
terihdtiV. ’t’a.Šaukltė BUDRIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. e

' E U D c I K. IS
Z JŪSŲ GRABORIUS jg

CVtas . *

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: Huo 9 ryto iki 9 vakato. 
nedėlionils pagal sutarti.
4847 14tb Street, 

CICERO, ILL.
X-R4y....Phofle Cicėto 1260

S. M. SKtDAS
Ltabvb

GRABORIUS tft BALSA^UOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. RooHT.lt 7532

bėgti Amerikoh, kbr Hėsėnai t4įų!s suras
tas auksas. Laivai perpildyti rtetbrtih- 
gais pasažieriais plaukė Amerikon po ke
lis mėnesius. Padėtis laivuose buvo kuo- 
baisjausia. PdsaŽiėriai turėjo miitirttis 
vien tik sūdyta niėsa.ir supelėjusiais Sau
sainiais. Bėt kūdikiams tokis maistas ne
tiko. Jie turėjo gauti šviežio pieho. Kad 
parūpinti jieths maistą, laivai Vežėsi kal
ves. Ledo pieną laikyti nėbuvb, o ėiehas 
yra labai gteitai gėhdintis. Kaip ilgiau 
išlaikyti piehą niekas heŽittbjb. Tada it 
girhė Botdėriųi Haintis risti bėdą išlai
kyti . Šviežią piehą ilgesnį fiiką, kad hė- 
reikėtų liivahis vežiotis karvės. Jis iplę 
tą savo ihiritį pašikė laivo kapltotai. Bėt 
rasis tiktai riUšjjUbkė it pavidlhb jį be
pročiu.

Pitmiėji bandymai.

’ Tečiaus Bbtdėhis įjaškyžo pasiekti. Jiš I ndujo daryti biridyti 
susirado tinkamą savb bandymams viėfą Į virinti piėhą vikume

keriį” hitėjb įt ------ __
BdrdehJs dėta jo išradėjas. Čia jo bari- 
dyhtai buvo sėkMIrigėSHi ir 0b ligų ban
dymų jis tiėk ^iitėtailhb pieho kohden- 
saViHib ptbNšą, kad 1'853 hi. jis pradėjb 
tupintis UžpatėHttibti Savb ptdcėšą?

Taip tai tapb Bustas dabar taip pla
čiai vaHbJdHis kdndėrtsiiotas jr ėvipo- 
rudtas piėhds

gydytojas Ir chirurgas 
2201 West 22«d Street 

Valandas i 1—3 k 7—8 
tfeddtib k nedėliomis pagal sutartį. 
[ėMdehclįa 6628 8b. Rlchmond Strket 

Tefėfotas Repbblk 7868

1 Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias k chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektroo 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų k
duo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Caaal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nho 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ijieną.

Pbone Midvay 2880

Telefonas Ydtd* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenaą

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piel 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drėzel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga

DANTISTAS 
akais, Ketvergais ir Snbitoms 
Matguette Rd. arti Wtsiem A v 
Pbone Hėmlbck 7828

____ ______ j Pėtnyėio -ii

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
II. Deatbom St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pu pietų 
Gyvėnimo Vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: ndo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nub 9 iki 12 rytb

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Viladddė 9 rito iki 8 fakyro. 
Seredoj ir Pėtriyčioj riub 9 iki 6

Uetuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputuiiat 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 it ririb 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. BouleVard 1401

_____ Aki^tojai; ,
Duokite safVO akis išegžatriiriaoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĖTRlSt

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

. Tel. Boules’aM 6487

buvo nederlius, 
kas Vertė žmones tūkstančiais

rlAjia.. -------- : , I ■» i >. i wir*.->ir. K
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

I III, t.1

Rožių žeme
Trumpos žinutės

Buvo pas mus jau visokių 
dienų, — šiltų ir karštų. O aš 
kaip tik tomis šiltomis ir karš
tomis dienomis naudojuosi. Per 
•dienas hunu lauke parkuose ir 
prie ežerų. Rodosi, kiekvienas 
mano pažįstamas mane mato ir 
pažįsta, bet kaip tik arti atei
na ir užklausia, — “ogi koks 
tu atrodai?“ 'Prisieina atsakyti, 
kad nereikia ir aiškinti. Juk ir 
tų pats gerai matai, kaip aš at
rodau. Jeigu bučiau “sweet 
sixteen“, atsakyčiau “very 
nice“, tik griebk kol yra laikas.

—o—
Jau ir "Fordžiuiajaus“ sulau

kėme, bet oras kaip tik atvėso. 
Buvau pasiryžęs važiuoti į Mi- 
chigan ežerų maudytis. Tačiau 
esant vėsesniam orui, žinoma, 
ir vanduo šaltesnis. Tad teko 
atidėti sumanymų, kol vėl bus 
karštesnių dienų, — tada va
žiuosiu Į didesnį ežerų maudy
tis.

Pereitame Gblden Star Kliu- 
bo susirinkime Pakaušis labai 
daug kalbėjo. Po susirinkimo 
teko paklausti bimbinių, kodėl 
Pakaušis labai daug kalba, bet 
nieko naudingo nepasako. At
sakė, kad jis visada dabar datig 
kalbės. Jis išmoko nuo demo
kratų, — gyrėsi buvęs demo
kratų konvencijoje Chicagoje. 
Na, na, kur tas sklokininkas 
nudardėjo! Prisišliejęs prie de
mokratų ir ten išsimokinęs vi
sokių spyčių, ir kliube tuos de
mokratiškus ir buržuaziškus 
spyčius pakartos. Nabagas ne
beturi vietos iežednievnoje sa
vo raštams. Petronis mažai kal
ba susirinkime, užtai jis per 
iežednievnų visokių nebūtų da
lykų prirašo. Tas biski gudres
nis už sklokininka, — nenori 
nusidėti kliubui. Ateinanti 
priešmetinį susirinkimų žada 
runyti į pirmininko vietų. Bim- 
biniai nenori, kad sklokininkai 
įsigalėtų kliube.

Pakaušis suranda visokių 
griekų apie Buikų, kuomet jis 
nėra susirinkime. Bet kuomet 
Buika atsilanko į susirinkimų 
ir perstato visų dalykų apie 
Golden Star Kliubo sportų, ta
da Pakaušis tyli, it oisteris. 
Yra sakoma, kad Pakaušis už 
akių moka plepėti, it kokia bo- 
belka. Gal jis tikisi už plepėji
mų iš sklokininkų gauti “cinų“, 
kaip gavo didelis Povilas iš bim
binių. Aš nepavydžiu “cinus“ 
jiems gauti, bet su viršminė- 
tais “činais“ jie nebus naudin
gi kliubui.

—Teko nugirsti, kad bimbinių 
peticija niekais nuėjo. Nabagai 
negavo “bonų“ iš Susivieniji
mo. Ir aš nesuprantu, kaip jie 
nori gauti “bonų“ iš Susivieni
jimo seime, nebūdami Jau na
riais. Jeigu bimbiniai gautų 
“bonų” iš Susivienijimo, tai jie 
pasidarytų stebuklingi žmonės, 
— galėtų tada išreikalauti “bo
nų” ir kareiviams. Bet dvider 
gimtame šimtmetyje niekas ne
daro stebuklų, tad ir bimbiniai 
negali jų padaryti. —R.

Burnside
Iš SLA. 63 kuopos susirinkimo

SLA. 63 kuopa laikė susirin
kimų liepos 1 d. Tuley Park 
svetainėj, 90 St. ir St. Law- 
rence avė. Narių atsilankė vi
dutiniškai. Susirinkimas ėjo, 
kaip ir paprastai. Nariai su ne
kantrumu laukė delegatų ra
porto iš SLA. 37 seimo. Dele
gatais buvo išrinkti trys, bet 
kiti negalėjo važiuoti. JP. Pivo- 
runas kaip tik seimo laiku bu;-

[Acme-P. b A. Photo]

Įlydė Park, N. Y. — Franklin Delano Roosevelto, demokratų kandidato į prezidentus, rezidencija

vo pašauktas dirbti ir iš dirb
tuvės nebuvo paliuosuotas. iPo 
4 savaičių Pivorunas kartu su 
kitais tapo paleistas iš darbo; 
dabar galėtų važiuoti nors i de
šimtį seimų ir gal bosas nieko 
nesakytų. A. Teličenas dėl su
sidėjusių aplinkybių irgi nega
lėjo vykti seiman. Seiman va
žiavo tik vienas delegatas A. 
Lf^-irutcnas, kuris ir išdavė kuo
pos nariams raportų.

Raportas buvo priimtas, bet 
nariai pasipiktino iš tokio pa
sielgimo seime, seimo vedėjų, 
o taip pat ir tais delegatais, 
kurie paniekino narių teises, 
išrinkdami į Pildomųjų Tarybų 
tuos žmones, kurie laike kuo
pų balsavimo gavo mažiausiai 
balsų. Jš tikrųjų, tai pasityčio
jimas iš narių. Kuopos daro* iš
laidas, šaukdamos narius į su
sirinkimus, deda pastangas, kad 
sutraukus daugiau narių, idant 
visi suėję galėtų pasitarti ir 
išrinkti tinkamus SLA. virši
ninkus. Tokiu budu pagal na
rių nuožiūrų ir supratimų tin
kamesni žmonės tampa išrinku 
ti SLA. viršininkais. Nariai’ti
kėjosi matyti prie organizaci
jos vairo tuos žmones, kurie 
balsavimuose gavo daugiausiai 
balsų. SLA. seimas yra aukš
čiausia įstaiga ne dėl siaurini- 
mo narių teisių, bet kad pil
džius narių valia, kad patenki
nus narius ir jų teisėtus pagei
davimus. Bet ko gi nariai su
silaukė iš 37 seimo? Ogi suve- 
žama dauguma apmokamų de
legatų ir su pagelba tų delega
tų paminama ir sutrempiama 
po kojomis narių teisės, išren
kama SLA. viršininkais (su 
mažais išėmimais) mažiausiai 
balsų gavusieji laike kuopų bal
savimo kandidatai; pateisino 
visokius nusikaltimus buvusios 
Pildomos Tarybos, darė tai su 
visokiomis apgavystėmis kad 
atsiekus savo tikslo.

Susirinkime daug buvo kal
bėta ir diskusuota apie įvykius 
seime, bet, ant galo, pasiten
kinta tuo, kad rengsimės prie 
sekančio SLA. seimo, kuris bus 
Detroite, ir i tų seimų siusime 
ne vienų delegatų, bet kiek tik 
bus galima pagal narių skaitlių. 
Jeigu negalėsime nuvažiuoti — 
pėsti eisime, bet stengsimos ap
ginti narių teises ir atitaisyti 
klaidas, kurias padare 37 sei
mas. Kitokios išeities nėra.

Susirinkimas pareiškė pasi
tenkinimų, kad 63 kuopos dele
gatas A. Laurutenas 37 SLA. 
seime veikė su pažangiaisiais 
delegatais.

Mums geras pamokinimas iš 
viršminėtų įvykių seime arba 
paraginimas, kad mes skaitlin
gai lankytume kuopų susirinki
mus, — tik tokiu budu geriau 
suprasime Susivienijimo reika
lus ir, reikalui atėjus, be abe
jonės, galėsime ir mokėsime 
apginti savo organizacijų nuo 
visokių politikierių, štai kad 
ir dabar svarbus klausimas, — 
paskola bedarbiams negalin

tiems užsimokėti duoklių. Ar 
mes galime gauti paskolų iš 
SLA.? Taip, gautume, su išly
ga, kad kuopa bus atsakomin- 
ga už narių paskola. Bet iš 
kur gi kuopa gaus pinigų na
rių skolų apmokėti? šitarrie 
klausime irgi daug butų gali
ma pagelbėti, jeigu nariai 
skaitlingai lankydami susirinki
mus aiškesnėje formoje pasta
tytų minėtų klausimų.

—o—
Išvažiavimo komisija, F. Skra- 

butenas ir P. Gilis (vienas ko
misijos narių M. Stankevičius, 
kuris taip pat daug darbuojasi, 
neatsilankė į susirinkimų) iš
davė raportų, iš kurio paaiškė
jo, kad išvažiavimas rengiamas 
nedėlioję, liepos 24 d., Damb
rausko farnioj, Willow Springs, 
III. Išvažiavimas bus įdomus; 
bus geri muzikantai, kurie gros 
geriausius 'šokius. Taip pat bus 
gražus programėlis, kurį išpil
dys nesenai atvykę iš Rusijos 
artistai. Jau visiems gerai žino
ma, kad rusai yra pasižymėję 
savo gabumais šokiuose ir tt. 

■ ’Trekas liepos 24 d., 10 vai. 
fyto;’: bus 'prie Tulėy ~ (Parko, 
Burnsidej, o 11 vai. atvažiuos 
Roselandan prie P. Gilio namų, 
10501 Wabash Avė. Važiuojan
tiems troku už nuvažiavimų 
mokėti nereikės. Komisijos na
riai yra darbštus, užtat tiki
mės, kad išvažiavimas bus su
rengtas kuogeriausiai.

63 kp. nary®.

Nelaimėj užmuštas 
Aleksas Stack

Pereita pirmadienį trauki
niui užgavus automobilį tapo 
užmuštas Aleksas Stack, savi
ninkas gąsdino stoties prie 
1634 W. 87 St.

Nelaimė ištiko prie 89 ir 
Ashland gatvių, važiuojant 
skersai Bock Island geležinke
lio bėgius. Jį užgavo pasažie- 
rinis traukinis ir trenkė auto
mobilių į stulpų. Automobilis 
liko sudaužytas į šipulius, o p. 
Stack tiek sunkiai sužeistas, 
kad už poros valandų pųsjmirė 
Auburn Park ligoninėj. Toj vie
toj geležinkelis yra neapsau
gotas, yra viėn šviesos, nors 
automobilių judėjimas Ashland 
gatve yra labai didelis. , . ;

Velionio .Alekso "Stack kūnas 
yra pašarvotas p. Eudeikio kop
lyčioj, 4605 S. Hermitage Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienio 
ryte, iš koplyčios- į šv. Petro ir 
Povilo bažnyčių West Pullmane, 
o iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes.—J. Z.

North Side
r .................

Nepasisekęs piešimas

Užvakar vakarė plėšikas už
puolė Joy saldainių sankrovų, 
3160 Lincoln Avė., kurios ve
dėja yra lietuvaitė Viktorija 
Vilimaitė, prieš kelis metus bu

vusi “Naujienų“ kontestantė. 
Plėšikas pastvėrė kiek pinigų ir 
pasileido bėgti gatve. Tečiaus 
plėšikui nepasisekė: subėgo 
daugiau žmonių ir plėšikų su
gavo. IPasirodė, kad tai jo pir
mas bandymas pelnytis plėši
mais — ir nesėkmingas.—A.

Ir mano, kaipo dėle- 
gato, SLA. seimo 

įspūdžiai
(Kaip ir raportas)

. t 11 ir,---

Seimavojome, sėdėjome, sto
vėjome, barėmės; vieni kitiems 
kirtome tiek, kiek “mandagiu” 
budu buvo gailina kirsti. Bu 
čiavomes, verkėme, juokėmės, 
gėrėme alų-midų. Mitingavo
me, kalbėjome, dainavome, šo
kome visokius šokius. Važinė
jome ir vaikštinėjome po Pitts- 
burgho kalnus; paklydome ir 
vėl susiradome. įkaitėme,' ra
šėme, skaitliavome, klausėmės 
prakalbų ir pitys sakėme pra
kalbas. > ' '' ' :

Piknikavome, koncertavome-, 
operas lošėme, bankietavome, 
aukas priėminėjopie ir kitiems 
aukavome. Susitikome senus 
pažįstamus, gimines ir buvusius 
draugus, su kuriais senai buvo
me besimalę.

Tad SLA. kuopų nariai lai 
nemano, kad jų išrinkti dele
gatai nieko neveikė, šiame sei
me nei vienam pirštų nenukan- 
do,—nebuvo dagi nei juodo, nei 
balto pdlicisto.

Daug labai karštų kalbų pri
sakė advokatai, bedemonstruo- 
dami savo “iškalbingumų“. Jie 
tai darė tol, kol delegatai, pa
dėję į šalį visas ceremonijas, 
pradėjo “iškalbingiemsiems” 
advokatams nurodinėti, kad čia 
ne teismabutis, ale SLA. sei
mas. Buvo advokatams pata
rimų ,kad jie tik atstovautų 
savo kuopas, kaip ir visi kiti de-

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR
KELRODIS

Naujienose galimą gauti 
nąujų ir labai, parankų že
mėlapį. Paranki# dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visų Ameriką ir Kanadų, 
visai nesiklausdama^ kelio.
4 Kaina

Tik 35c
Kreipdamieši iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

legatai, o ne vaidintų advokatų 
role. \

Daktarai elgėsi tikrai kultū
ringai,—jie nedemonstravo de
legatams savo titulų ir neieš 
ko j o pirmenybių.

Seimo rengejai-pittsburghie- 
čiai, kaip tai: ponai Bpkanas, 
Dargis ir Mažįiikna, labai man
dagus ir’ svetingi dragai, nuo-

MADOS MADOS

2827—Ant baliaus arba į parę eiti 
suknelė. Sukirptos mieros 14. 16, 18, 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę. i

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept,, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III,

-—
NAUJIENOS Pattern Dept

1739 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. _____
Mieros ...........   per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)
\

(Miestas ir valstija)
------- _>

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentų

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

-Tel. YARDS.4669

PRANEŠIMAI'
Harvey, III. - SLA 289 kp. .pus

metinis susirinkimas atsibus 7 d. liepos 
paprastoje svet., 7 vai.. vak. Gerbiami 
nariai ir narės dalyvaukit skaitlingai, 
nes delegatas išduos raportą iš seimo it 
turėsit progos išgirsti gyvu žodžiu apie 
savo organizacijos stovį. Turim ir daug 
svarbių reikalų aptarti. Bukit visi.

Valdyba

Draugiškas išvažiavimas Liet. Repub- 
likonų Centr. Organizacijos įvyks, sekma
dienį, liepos 10 d., Dambrausko far- 
moj, Springs Rd., į vakarus nuo Archei 
Avė. Nuoširdžiai kviečiame visus kliu- 
bus dalyvauti išvažiavime. Nepriklau
sančius prašome prisidėti prie šios orga
nizacijos^ Susirinkimai laikomi pirmą 
ketvirtadienį kiekvieno mėnesio, Kareivos 
name, 4644 So. Paulina St. —Valdyba.

Unity Liti). Benevolent Club, 4558 
Marshfįeld Avenue, laikys savo mėnesinį 
susirinkimą liepos 8 d. vai. vak., Kliubo 
svetainėje. Narių atsilankymas į šį susi
rinkimą yra būtinai reikalingas, kadan
gi yra daug svarbių reikalų dėl ’ apsvar
stymo. Tąipgi bus pranešta vieta ir lai
kas Kliubo šeimyniško išvažiavimo — 
Basket pikniko į Forest Preservės.

—Valdyba.

Kriaučių Lokalas 269 Ą. C. W\ of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj,- July 8 d. 
Amalgamated Centro name 333 So. Ash
land Blvd. 7:30 vai. vak. Malonėkite 
dalyvauti visi skaitlingai.

—F* fįktt t 

širdžiai mus, chicagiečius, pri 
ėmė, vaišino ir išleido važiuo
jant atgal į Chicagą. Mes esa
me jiems labai dėkingi ir ilgai 
atsiminsime jų nuoširdumų.

> —Delegatas iš Chicagos.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai J' visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant. .

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujiencs 
/ra naudingos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto.
<ad pačios Naujienos 
vra naudi n gos.

Pinigų Siuntimo "Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
:------------------- -----------------------------

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašykt 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 .West Madison Street

Financial

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W, 63rd St. tel. Wentworth 0249

MES PERKAME ir parduodame 
staką, bonus ir taksų warrantus. North 
American Trust Co., 127 N. Dearborn 
Street.

Business Service
Biznio PataĮrnaviinns  

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų' savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės ' mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952/

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome stogų rynas 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Autdmobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

W. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S< Halsted St.

GARU šildomi apartamentai. šiltas 
vanduo. 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 . į mėn., nuleisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitorių, 3 apt., 
1207 S. Damen Avė.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUSk ■

i’
Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl Jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai-« 
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatras arba kitokius pasilinks
minimus. ' .

i
SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

I . TEL. ROOSEVELT 8500 J

' ' ■ l ■ ' i/.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vyrams arba su 

familija. Pigiai, prie mažos šeimynos. 
6609 So. Campbell. Hemlock 0010.

RENDAI šviesus didelis apšildomas 
kambarys dėl vaikino ar merginos ar 
vedusiai porai. Pirmas augštas.

2546 W. 67 St.

Help Wanted—Malė 
pnrhininkų Reikia

NAUJO BIZNIO VAJUS 
10c špulikė bovelnos ......................... 1c
Čeverykų raiščiai, grosas ................ 42c

, Skustuvų geležtės ....................  1c
1,000 siuvamųjų adatų ............... 22c

DYKAI BARGENŲ KATALOGAS 
MILLS SALES CO.,

37 So. Wells St.'
-------o. .

VYRŲ pardavinėti vaistinių reikme
nis , retai! prekybai. $5.00 pradės jus 
nuo’saviame biznyje. Louis Schwarz 
Corp., 508 S. Dearborn St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė, 16 metų, 
prie lengvo namų darbo ir prižiūrėti 4 
metų vaiką. Liudijimai 3132 W. 67 St., 
kampinis Storas.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS pusininkas (partne
ris) arba pusininke į Road House biznį. 
39 Commercial Avė. ir Lincoln Road. 
Turi įnešti biskį pinigų. Atsišaukite 
tuojaus. '

Business Chances
Pardayimui Bizniai

PARDAVIMUI gražiai fumišiuotas 
dešimties kambarių namas. Geras pelnas. 
Telefonuokit West 1352.

PARDAVIMUI rooming house, 28 
kambariai. Klauskite Rose. 845 Mil- 
waukee Avė. Tel. Haymarket 8919.

GROSERNĖ Delicatessen, geras biz
nis: pagyvenimui kambariai. Renda tik 
$25.00; nebrangiai. 6009 So. May St.

PARSIDUODA restaura^ias, seniai iš
dirbtas, priežastis pardavimo—turiu ki
tą biznį. Prieinama kaina. 22 So. Racine 
Avenue.

PARDUOSIU bučernę arba mainysiu 
į troką ar automobilių. Knygynas, Box 
39, 3210 S. Halsted St.

Farntg For Sale
Ūkiai Pai-davimuį

120 AKRŲ Wisconsine, žuvingas 
upelis, 3 arkliai, 8 karvės, 11 kiaulių, 
20 vištų, 7 žąsys, laukai apsėti. Kaina 
$3000, verta $6,500; priežastis par
davimo — nėra kam dirbti.

6 KAMBARIŲ muro bungalow, 2 
karų garažas, ant Marųuette Rd., netoli 
įVestem Avė. Kaina $5500. Mainyta ant 
|otų. Verta $8000.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė. į

Virginia 0757

Real Estate For Sale
___

PAUL M. SMITH U CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam it mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernią. . Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. , Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Pairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PAEŽERIO cottage Wisconsine dide
lis medžiais apaugęs plotas, puiki vieta 
daržininkystei. $750. Išmokėjimais, 49 
mylios nuo Chicagos. Taipgi turiu 2 
puikius didelius kampus, biznio praper- 
tė prie žymaus vieškelio dėl Bar B Q ar 
gasolino stoties ant ežero prapertės. Boz 
1452, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

MORGIČIAUS savininkas turi tuo
jaus parduoti kampinį dviejų flatų mū
rinį namą, po 6 kambarius, karštu van
deniu šildomą, 2 karų garažas. Atsi
šaukite po 5:30 vai. po piet subatoj 
ar nedėlioj.

3140 W. 54tb St., arti Kedzie Avė.
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