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Trečiadienyje rastas su peršau
ta galva savo namų beismante

Chicago, III., liep. 7. —Šian
dien, 5 vai. ryto, Washington 
Park ligoninėje mirė gerai ži
nomas Chicagos lietuviams p. 
M. Meldažis. Mirė nuo revol 
verio šūvio padarytos žaizdos 
galvoje. « *

Trečiadienio rytų velionis bu
vo atrastas savo namų rūsyje, 
visas pasriuvęs kraujuose. Bu
vo tuojau nugabentas j ligoninę, 
kur tapo padaryta skubi, bet 
nepasekminga operacija.

Chicagos policijos leitenantas 
Edvvard Collopy pradėjo tyrinė
ti tikra nelaimės priežastį, bet 
jam nepasisekė niekas tikro 
konstatuoti. Dabar daromas po
mirtinis tyrinėjimas.

Velionio giminės pasakoja, 
kad jis buvęs labai susirūpinęs 
dėl finansinių sunkumų.

Paskirtas prašalinto 
Meksikos gubernato

riaus įpėdinis
Meksikos Miestas, liep. 7.— 

Vidaus reikalų ministerija pa
skyrė Eduardo Salido naujuoju 
Chichuahua provincijos guber
natorium. Buvęs gub. pulk. B. 
Pierro legislaturos apkaltintas 
už pinigų išeikvojimų ir praša
liu tas. -u.

Anglija suteikia pasku
tinę progą Airijai su

mokėti mokesčius
London, liep. 7.—J. II. Tho- 

mas, kolonijų ministeris davė 
Airijai dar vieną progą sumo
kėti $25,000,000 žemės mo
kesčių, prieš įeinant galion 
100% muitams ant visų iš Ai
rijos atgabentų importų. Tho 
mas sutiko leisti De Valerai pa 
skirti arbitražo teisino persona
lą ginčui išrišti.,

Philadelphijos uždaryti 
bankai išmoka

$14.000,000
Philadelphia, Pa., liep. 7. — 

Uždaryti Philadelphijos miesto 
bankai išmokėjo $14,032,695 sa
vo depozitoriams. šiomis die
nomis išmokės dar $335,621. 
Abi sumos sudaro tik 11.4% 
visų bau koše sudėtų pinigų.

Gelžkelis nori parūpinti 
darbų bedarbiams.
Philadelphia, Pa., liep. 7, — 

Pennsylvania Bailroad linija pa
skelbė, kad liepos 15 d. įVyks 
svarbi konferencija tarp jos ir 
geležinkelio darbininkų unijos 
atstovų. Konferencijos tikslas 
bus parūpinti naujų darbų ne
turintiems užsiėmimo gel. dar
bininkams.

Chica^ai ir apielinkfei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem
peratūroje; šiaurvakarių vėjas,

Vakar temperatūra buvo 66- 
80 laip. .

Saulė teka 5:22; leidžiasi 8:-
28.

Jung. Valst. lakūnai 
pražuvo perskridę 
Vištytį, Lietuvoje
Pražuvo pakeliui iš Berlyno j 

Maskvą

Berlynas, Vokietija, liep. 7. 
—Du jauni J. V. lakūnai James 
Mattern ir Bennett Griffin, iš- 
skridę iš New Ybrko aplink pa’ 
šaulį pražuvo pakeliui j Mask 
•vą. Pasekmingai perskridę per 
Atlantika, ir pasiekę Berlyną,: 
jie apleido Vokietijos sostinę 
trečiadienyj 3 vai. po pietų Chi
cagos laiku ir pranyko.

Paskutinį kartų jie buvo pa
stebėti Lietuvoje ties Vištyčio 
ežeru, Prusų-Lietuvos pasieny. 
Kur jie dingo nežinia. Vieni 
spėlioja, kad lakūnai buvo pri
versti nusileisti, kiti—kad su
dužo.

Lakūnas Darius 
kviečiamas i Pitts- 

burghą ir Phila- 
dėlphią

Chicago ,111., liep. 7.— žy
mus lietuvių lakūnas kap. Da» 
rius, kuris 1933 metais ren
giasi skirsti iš Chicagos Lietu
von, gavo pakvietimą nuo Phi
ladelphijos ir Pittsburgho lie
tuvių atsilankyti su orlaiviu jų 
kolonijoje. Philadelphijon kap. 
Darius rengiasi skristi rugsė
jo 11 d., ir pakeliui aplankyti 
kitus lietuvių apgyventus mies
tus. Kartu su juo skris ir la
kūnas Girėnas su kuriuo kap. 
Darius planuoja kelionę Lietu
von.

Venezuela neturi vargų 
su bedarbiais

Maracaibo, Venezuela, liep. 7. 
—Pietinės Amerikos valstybė 
Venezuela visai nejaučia de
presijos, bent bedarbių atžvil
giu. Netekę darbų, gyventojai 
tuojau grįžo atgal į ukius ir 
kadangi tos šalies gyventojų 
reikalavimai yra maži, jie leng
vai gali sukurti naujį gyve
nimą.

S. Dakota rengiasi at
mesti prohibiciją

Bismarck, S. D., liep. 7. — 
Valstijos sekretoriui įteikta ei
lė gyventojų peticijų,. kuriose 
jie reikalauja panaikinti ,S. Da- 
kotos prohibicijųs įstatymus. 
Jeigu peticijos bus ganėtinos, 
klausimas bus išrištas ateinan
čiuose lapkričio rinkimuose.

Lietuvis užsimušė be
taisydamas langą

Yonkers, N. Y., liep. 7. — 
Nukritęs nuo antro aukšto lan
go užsimušė Antanas Paškevi
čius. Atsisėdęs ant lango ^raš
to mėgino įdėti naują rūtą, bet 
nustojo lygsvaros. '

Mirė garsus švedų ke- 
' liautojas

.... rl , , jį’ •

Copenhaga, Danija, Rep. 7.— 
Po ilgos ligos mirė prof. Er- 
land Nordenskiold, žymus šve
dų tyrinėtojas ir keliautojas. 
Sulaukė 54 metų amžiaus.

• \
' ——■■■' ..........

Nenorėjo indų plauti;* nusižudė
1 .............. R

EI Monte, CaL, liep. 7. — 
Harvey Wuertz, 11 metų ber
niukas nusižudė, kuomet moti
na išeidama iš namų, įsakė jam 
suplauti indus.

[Acme-P. 8 A. Photo]

James Mattern (po kairei) ir Bennett Griffin (po dešinei), 
Amerikos lakūnai, kuriuodu buvo pasiryžusiu per šešias die
nas aplėkti aplink pasaulį. Beskrendant į Maskvą, juodu pra
puolė ir kol kas dar nėra surasti. -

III. angliakasiai tiki
si naujos algų sutar

ties šią savaitę 
. . > ---- ---- /

Chicago, 111., liep. 7. —Ka
syklų operatorių ir unijų at
stovai tikisi pasekmingai už
baigti pasitarimus dėl naujos 
algų sutarties dar‘šią savaitę. 
Pirmiau angliakasiai gavo po 
$6.10 į dieną, bet operatoriai 
nori algas numažinti iki $4. 
Manoma, kad bus padarytas 
kompromisas.

Hooverio planas An
glijai priimtinas

London, Sugliha, liep. 7. — 
Stanley Baldwin, kalbėdamas į 
parlamentą pareiškė, kad Ang
lijos valdžia nori kuo daugiau
siai prisidėti prie Hooverio 2/3 
nusiginklavimo plano įvykini- 
mo. Visi plano punktai, iši
mant tuos liečiančius laivyną, 
yra priimtini. /

Francijos parlamento atstovai 
' į “garbes lauką”

Paryžius, liep. 7. — Laike 
užkulisinių argumentų Franci- 
jos parlamente, du atstovai su
simušė ir vienas pasijuto turįs 
juodą akį. Nukentėjęs atstovas 
oponentą pakvietė į “garbės 
lauką”, kur dvikovoje ginčą iš- 
riš su revolveriais.

--- -------T---- '
Nebalsuos už Roosevel- 

tą—netenka darbo
Gulfport, Miss., liep. 7; — 

Harrison apskričio prokuroras 
VV. L. Guice ir delegatas į de
mokratų konvenciją paskelbė 
nebalsuosiąs už Rooseveltą, bet 
Hopverį. To ir užteko. Dabar 
Guice priklauso prie bedarbių.

, I II, I n'- I II

Niagara krioklyje žuvo 
šokėjas

, ' ' ' , ■ »n ■..■i* ■■■—Mi

New York, -liep. ■ 7. — Rusų 
šokėjas N. Semenoy, protestuo
damas prieš publikos šaltą at- 
sineŠimą į baleto dailę nusižu
dė įšokęs j Niagaros upę prie 
pat krioklio, *■

Paskendo francuzų 
submarinas su 

66 įgulos 1
Cherbourg, Francija. liep. 7. 

—Septynias mylias nuo Cher- 
bourgo uosto, Atlantiko juroje 
paskendo Franci jos submarinas 
“Promethee” su 73 jurininkais 
Įgulos. 7 jurininkai buvo iš
gelbėti, bet- 'likusieji 66 nuėjo 
dugnan. Laivai ir orlaiviai 
skuba pagalbon.

Gubernatorius La Fol- 
lette vėl kandidatuoja

Madison, Wis., liep. 7.—Da
bartinis Wisconsin valstijos 
gubernatorius Philip F. La Fol- 
lettc paskelbė vėl kandidatuo
siąs tai vietai. .

Kidnaperiai paliuosavo 
Bohno sūnų

St. Paul., Minn., liep. 7. — 
Apdriskęs ir suvargęs į namus 
grįžo Haskel Bohn, turtingo 
elektros šaldytuvų 'fabrikanto 
sūnūs. Savaitė laiko atgal jį 
pagrobė kidnaperiai.

3 užmušti kasyklų
■ katastrofoje

> - ' *

Greensburg, Pa., liep. 7. — 
John Carr kasyklose 3 anglia
kasiai žuvo, kuomet juos už
griuvo didelis sluoksnis skaly- 
nų. Kiti keturi buvo sunkiai 
sužeisti.

žmogžudys pasidavė po 
4 metų

Kenosha, Wis„ liep. 7.—To- 
ny Lochetto, italas, keturi me
tai atgal nušovęs tūlą Mike Ca- 
rbone pasidavė policijai. Nuo
lat persekiojamas nerado kitos 
išeitis.

Rockton, III., liep. 7. --Zazel 
Garetsdh, 18 metų mergaitė bu
vo griaustinio nutrenkta. Ji 
stovėjo „po medžiu laike aud- 
ros*.

Iš Argentinos Čilen 
grįžo ex-prezidentas 
diktatorius C. Ibanez

- I

Socialistinė valdžia eksploiatuoš 
Čili gamtos turtus

Santjago, čili, liep. 7. —či- 
lėn grįžo buVęs valstybės pre
zidentas ir diktatorius Carlos 
Ibanez. Ikišiol jis gyveno iš
tremtas Argentinoje. Jo grį
žimas sukėlė • įvairių kalbų, bet 
Ibanez asmeniškai visas paska
las užginčijo. Jis pareiškė, kad 
grįžo nesitikėdamas užimti vie
tą valdžioje ir ragino gyvento 
jus remti ir kooperuoti su Da- 
vilos socialistine valdžia.

Bet iš patikimų šaltinių te-1 
ko sužinoti, kad Ibanez įeis į 
Davilos kabinetą greičiausiai 
dar šią savaįtį ir užims apsau
gos ministerio vietą.

Santiago, Čili, liep. 6. —Čp 
lės valdžia paėmė į savo rankas 
aliejaus ir įvairių gamtos tur 
tų eksploataciją.

— —     —I.— ... i

Hoovęris reikalauja 
$100,000 veteranams 

išgabenti,
, —..... .

Washington, D. C., liep. 7.— 
Prezidentas Hoovęris kreipėsi 
į atstovų butą reikalaudamas, 
kad paskirtų $100,000 veteranų 
“bonų armijos” išgabenimui iš 
Washingtono. Buto finansinė 
“ways and means komisija” 
pasiūlymą priėmė.

’ r ■ . 11 ? ; •

‘Vyną ir alų gersim 
tik 1936 metais,” sako 

astrologas.
Holly.wood, CaL, liep. 7. — 

Jungtinių ' Valstijų astrologų 
draugija pąskelbė, kad gerą alų 
ir vyną šalies piliečiai atgaus 
tik 1936 metais. Taip “paty
ręs” iš žvaigždžių Pittsburgh, 
Pa., astronomas dr. Henry J. 
Gordon.

Estonija-moka skolas 
Anglijai

London, liep. 7. — Anglijos 
nuolat spiriama, $stonija su
mokėjo 11,000 sterlingų karo 
skolų, nors mokėjimas turėjęs 
būti laikinai atidėtas, neS dabar 
vyksta Lausannos reparacijų 
ir skolų konferencija! Kitos pa- 
baltės valstybės atsisakė mo
kėti? 

— ■.II       .1.1 <■

Smith rems Rooseveltą
Ne.w York, liep. 1. -t~,Roo- 

sevelto oponentas, demokratų 
partijos konvencijoje Al Smith 
pareiškė, kad trečios pąrtijbs 
sudarymas dabartiniu laiku yra 
nepraktiškas, todėl remsiąs 
Rooseveltą ir Garnerj.

vif Dirbtina širdis 
i** ...

............-------- -------------------------

Vieiia, Ąustrija,' liep. 7. — 
Vienos daktaras Dr. Eisenmen- 
ger sakosi ištobulinęs tam tik
rą aparatą, kuris gąli palaiky
ti gyvybę, nors širdis ir yra 
nustojusi plakti. Aparatas pa
laiko kraujo cirkuliaciją.

Pradėjo ruošti Ji biudžetą 
/ 1934 metams - ,

.................... . ............ .

Washington, D, C., • liep. 7. 
—Gruodžio mėnesyje kongrėsui 
bus t pateiktas projektas J. V. 
biudžeto 1984 metams. Iždo 
dep. jau dabar pradėjo priruo
šiamąjį darbą . 

* » “ v 1 
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Trečios partijos LIETUVOS ŽINIOS 
šalininkai remia Kaip K— 9Utiko 
Normaną Thomas Šarkio laimėjimą

“Socialistas nominuotas kan
didatas yra tinkamiausias 
asmuo prezidentūrai”

** . .

Cleveland, O., liep. 7.—Ema- 
nuel Davidore, League for In- 
dependent Political Actiop pir
mininkas paskelbė, kad ši or
ganizacija, kuri nori sudaryti 
trečią partiją iš Jungtinių Vals
tijų mažumų grupių, ateinan
čiuose rinkimuose rems socialis
tų kandidatą j prezidentus Nor
mali Thomas.

Šios organizacijos konvencija 
įvyks Clevelande liepos 9 ir 
10 d.

Davidore pareiškė, kad L. I. 
P. A. jaučia, jog Norma n Tho
mas yra tinkamiausias iš visų 
nominuotų kandidatų užimti 
prezidento vietą. Bei, rem
dami Thomas organizaci
ja n e apsiima prisižadėti 
pildyti socialistų partijos pri
imtą platformą.

Pirmininkas pridūrė, kad nei 
viena didžiųjų partijų platfor
mų nekalba apie jokius socia
lius planus, o socialistų prie
šingai, todėl jų pusę jie ir 
rems-.

Japonijoje pasibai
gė 199 komunistų 

byla -
.Tokioj ’Japonija;’ liep. 7. »— 

1928 ir 1929 metais Japonijoje 
buvo suimta 199’ komunistai, 
šiomis dienomis pasibaigė jų 
ilgai'nusitęsusi byla. Komunis
tų vadui Mitamurai prokuro
ras reikalauja mirties bausmės 
už policininko nušovimą, o ki
tiems kalėjimo terminų nuo 3 
iki 15 metų.

Vokietija ir Francija 
susitarė Lausannoje

Lausanne, Šveicarija, liep. 7. 
—Nepatikrintos žinios prane
ša, kad Vokietija ir Francija 
pagaliau susitarė reparacijų 
klausimu. Francija sutiko iš
braukti iš Versailles traktato 
paragrafą, primetantį Vokieti 
jai didžiojo ‘karo kaltę, o Vo
kietija sutiko sumokėti 3,000,- 
000,000 reparacijų, (apie $750,- 
000,000).

> ■ ■■

La Šalie, Ul.į liep. 7. r- 4 
darbininkai žuvo, kuomet įlūžo 
Illinois upėi jjylimas.

. ' ■ ..................... ........... ... ......imi 11   nu i u

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” * 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu "Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre . ■ x
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
■ r: ' prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo p iki i val.

• • . • X

į

Jau kelios dienos prieš šar- 
kįo rungtynes su Smėlingu 
Kauno gyventojai spėliojo, kas 
laimes: Šarkis ar Smėlingas? 
Kai kurie iš užsienių ateiną ir 
Lietuvoj gerokai paplitę laik
raščiai paskleidė gana nepa
lankių Šarkiui spėliojimų: gir
di, Šarkis senstelėjęs, kiek ap
sileidęs ir todėl daugiau šansų 
laimėti turįs Smėlingas.

Tas tačiau neatšaldė kauniš
kių optimizmo.

Rungtynės žadėtos transliuo
ti per radio, Berlynui tarpinin
kaujant. Dėl to 3 vai. ryto, 
kas tik turėjo radio imtuvą, 
nebemiegojo. Neapsiriksiu pa
sakęs, kad prie kiekvieno ra
dio imtuvo sėdėjo po kelis, o 
kitur gal ir po keliolika žifao- 
nių.

Referavęs vokiškai rungtynes t 
asmuo rodė daug Šališkumo ir 
nepalankumo Šarkiui* Iš jo re
feravimo atrodė, kad Smėlingas 
Šarkį gaudo ringe, kaip avelę. 
Tas klausytojus smarkiai vei
kė. ' Vis dėlto retkarčiais prasi
tardamas referuoto jas išdavė, 
kad šmelingui labai ir labai 
karšta.

Ir kai rungtynėms pasibaigus 
Šarkis paskelbtas pasauliniu 
bokso čempionu, klausytojams 
buvo linksmų minučių....

Iš Kauno pasipylė Šarkiui 
sveikinimo telegramos: sveiki
no ne tik sporto, bet ir visuo
menės organizacijos bei atskiri 
akmenys.

Tikrai, Kaunas ir Lietuva tu
rėjo ko nudžiugti.

—Lietuvis— pasaulio bokso 
čempionas!

Latvių turistų ekskursi
ja Kaune

Kaunan atvyko latvių turis
tų draugijos ekskursija i^ 16 
žmonių. Jai vadovauja žurna
listas M. Šamas. Apžiurėjo Kau
no miestą ir išvyko į Smalinin- 
kys ir Klaipėdą. Tai esanti 
vienintelė ekskursija, kurią 
šiais metais draugija daro į už
sienius.

Bramanijos indusai 
Kaune

Kaunas, birž. 20.— Prava
žiuodama iš Paryžiaus kolonia- 
lės parodos, dviem dienom su
stojo Kaune gar^i indusų tru
pė, kuri davė du spektakliu.

,...... ' ........-' ...................................................- ' ...................................................... ....
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T» VVaukegan, III,
ii ------

Naujas daktaras.
AVaukegano lietuviai susi

laukė lietuvio daktaro. Juo 
yra Dr. David Kweder (Kvede
ras), 27 metų amžiaus vyras. 
Dr. Kvederas gimė Lietuvoj, 
bet į Ameriką tapo atvežtas 
vos kelių mėnesių amžiaus. 
Pernai pavasarį jis baigė Illi
nois Medical College. Paskui 
per metus laiko praktikavo 
\Vest Suburbau Hospital.

Dabar Dr. Kvederas užsiims 
gydytojo praktika Waukcgan, 
kur lietuvis daktaras jau senai 
buvo, reikalingas ir pageidau
jamas. Reikia manyti, kad jis 
čia turės didelį pasisekimų. 
Pradžia tikrai gera. Liepos 2 
d. naujo daktaro giminės, drau
gai ir pažįstami surengė jam 
didelę “siurpraiz partę,” ku
rioj dalyvavo 200 su viršum 
žmonių. Visi buvo labai link
smi ir patenkinti, susilaukę 
naujo daktaro ir jaunam pro
fesionalui linkėjo kuo geriau
sio pasisekimo.

Tos iškilmės įvyko lietuvių 
svetainėje prie 8-th St. Nuo 
visokiausių valgių ir gėrimų 
net stalai linko. Susirinkusieji 
svečiai nei juste nepajuto, kaip 
išaušo rytas. Tada, palinkėję 
daktarui visokių laimių, visi 
išsiskirstė.

Dar porų žodžių apie jauną
jį daktarų. Tenka pasakyti, 
jog Dr. Kvederas turėjo labai 
sunkiai kovoti, kol baigė mo
kslus. Jis buvo visai neturtin
gas, bet turėjo daug pasiryži
mo ir ištvermės. Gerų žmonių 
padedamas, jis įstengė atsiek
ti savo tikslo. Toks energingas 
žmogus tikrai galės daug pa
tarnauti Waukegano lietu
viams. — Mrs. zl. Norkus.

West Haven, (’offn;
4-to SLA. Apwkr. išviažiavimas 

Indian G rovė Parke

Liepos 3 d. čia atsibuvo SLA. 
4-to Apskričio metinis išvažia- 
vimas-piknikas. Svečių buvo ga
na fnažr.i. Pats ūpas pas sve
čius matėsi nepergeriausias. 
Mat, ta begalinė bedarbė visų 
jausmus slopina. Kitas gana 
opus, gal ir skaudžiausias smū
gis, kokį SLA. nariai bent ka
da tikėjosi gauti, tai SLA. 37 
seimo sauvaliavimas ir visiškas 
nesiskaitymas su didžiumos 
SLA. narių valia.

SLA. 37-to seimo atgarsiu
• Tūli SLA. nariai net su aša
romis akyse manęs klausinėjo, 
kaip iš tikro atsitiko Pitts- 
burgho seime. Kaip iš tikro at
sitiko SLA. seime Pittsburghe, 
čia ne vieta kalbėti. Patariau 
skaityti “Naujienas”, kurios 
smulkmeniškai ir tiksliai apra
šė visus seimo įvykius.

šiame piknike buvo kalbama 
apie SLA. seimo įvykius. Tos 
kalbančios ypatos buvo J. Se- 
kys iš Hartford, Conn. ir Ba- 
janauskas iš Ansonijos, abu 3/ 
seimo delegatai. Jų kalbų čia 
neminėsiu, nes manau atskirai 
seimo reikalus-įvykius aprašyti. 
Čia tik tiek turiu pabrėžti, kad 
iš p. J. Sekio kalbos supratąu, 
jog sandarieČiams visgi jų są
žinė griaužia. Jų pasibučiavi
mas su fašistais SLA. seime 
sulošė judošišką rolę. Jų sąži
nė jiems liudija, kad jie atliko 
juodų ir purvinų darbą; todėl 
dabar jų pareiga kad ir mela
gingai, kaip nors save pateisin
ti. Bet kam gi čia dar kitus 
mulkinti? Jie patys apsivilko 
juodais marškiniais, tai ir turi 
juoš dėvėti.

“Never again”
Praeitais metais apskričio 

valdyba — p. J. Tareilla, pirm., 
ir A. Birieta, raštininkas — iš
garsino didžiausį pikniko pro
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gramą, bet kada atėjo progra- 
mo laikas, tai apskričio valdy
ba su p. St. Gegužiu, S^A. pre
zidentu,' po žalia obele linksmai 
sau vaišinosi su Šalta arbatėlė 
ir programo, kuris buvo garsi
nimuose skelbiamas, publikai 
nepateikė. Svečiai išvažiavę na? 
mo ir pasakė: “Never ągain”. 
Gi šiais metais tų svečių buvo 
tik apie pusė. Mat, ne visus 
žmones ir ne visada gali ap- 
velti. Kas atsitiko šįmet? Ap
skričio valdyba didžiumoje su
sideda iš sandariečių, kurių iš
tižimas neturi ribų. Ir štai ko
dėl. Rengiant tokį metinį ap
skričio išvažiavimų, garsinimus 
apskričio kuopoms išsiuntinėjo 
tik 13 ir 14 dieną birželio, taip 
kad apskričio kuopos ar bent jų 
dalis negalėjo gauti garsinimų 
birželio mėnesio susirinkimuose. 
Kitas gana neapgalvotąs nuoti- 
kis^tai bilietėlių dovanos. Mat, 
SLA. 4-tą Apskritį vfllcĮant 
tiems garsiems tautininkams, 
apskričio iždų praganė. $1,- 
214.60 nusinešė filantropas tau
tietis Jonas Mikalauskas ir d a- 
bar apskritis turi skolos apie 
$1.200. Todėl, idant bent klok 
apsimokėti skolas, buvo suma 
nyta atspausdinti 2,500 knyge
lių su 12 bilietėlių į knygelę. 
Visa knygutė su 12 bilietų bu
vo pardavinėjama po 50c, ar
ba 6 tikietukai už 25c, arba 1 
tikietukas už 5c. Ir šiame ap
skričio išvažiavime turėjo būti 
traukimas-laimėjimas. Pirma 
dovana — $20, antra — $10, 
3, 4 ir 5 po $5, 6 ir 7 po $2.50. 
Piknike pasirodė vos trys lai
mėjimai ir tai mažesnieji. Reiš
kia, čia buvo padaryta kita ap
gavystė bei nepildymas duotų 
pažadų. Vietoje pažadėtų 7 do
vanų duota vos 3. Taigi šįmet 
tūli svečiai, važiuodami hamo, 
irgi pasakė: “Never again”.
. Minėtų bilietėlių knygelės bu
vo išsiuntinėta proporcionaliai 
visoms kuopoms, taip kad Wa- 
terbury SLA/11 kuopai pasiųs
ta 300 knygelių. Ir ve, šiame 
apskričio suvažiavime apskri
čio pirmininkas viešai pareiškė, 
kad SLA. 11 kuopa Waternury 
pardavė septynias knygutes.

Minėta kuopa turi apie 350 
narių. Čia randasi garsusis Ta- 
reila, žemantauskas, kuris kuo
pos susirinkime kitus su savo 
krukiu vaišina, čia randasi ir 
garsusis advokatas Lukošius, 
kuris atsimena tų seną priežo
dį: “Durnas duoda, razumnas 
ima”.

4-tas Apskritis ir jo “vadai”
Aš čia prisimenu apie tą gar

sią 11 Waterburio kuopą ir jos 
vadus ne dėl to, kad juos nu
žeminti, bet dėl to, kad juos 
pabudinti )iš to tautiško miego, 
kuris juos taip sunkiai kanki
na. Kalbu apie ypatas ne su 
piktu noru, bet dėl to, kad man, 
kaip ir kitiems SLA. nariams, 
jau gana įsipyko įžiūrint į tų 
save besivadinančių tautininkų 
neapsakomų žioplumą.

SLA. 4-tas Apskritis neteko 
pasitikėjimo tik dėl to, kad jį 
per daug metų valdę ir dar da
bar valdo nešvari politikierių 
klika. SLA. 4-tam Apskrityje 
nebuvo ir dabar nėra garbės 
žodžio, čia gyvavo ir dabar gy
vuoja SLA. narių tam tikras 
mulkinimas ir duotas žodis nė
ra pildomas. Tą viską daro tie 
musų vadai. Lai tie vadai ne
pykstu, kad jięnis čia primenu 
jų kaltes, nes tik jų kaltė, kąd 
SLA. 4-to Apskričio metiniai 
išvažiavimai kiekvienais metais 
eina mažyn. Apgauti visus ga
lima tik vieną kartą.

A. J. Viafiis.
—----- -- --------------“T—

Nauja “Naujieną” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo, No. Crawford ir W. 
Wellington avė., 3000 North.

“N.” Adrn.
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ATOSTOGOS ANT
BATŲ
(Tęsinys) \

Turistų parke.
Suradome taip vadinamą 

South Side Turists camp park. 
Saulė leidosi Minnesotos ly
giuose laukuose skaisti ir rau
dona. Parke muzika ir šokiai. 
Čia radome daug žmbnių su
važiavusių gydytis Mayo Brp- 
thers klinikoj. Kai kurie jų 
laukią savo eilės, kai kurie 
gydosi ir čia gyvena pasistatę 
palapines. Mes nekigydyti č|a 
atvažiavom, bet nakvoti, nęs 
toliau važiuoti buvo jau vel(i, 
tai ir sustojome šiam parke. 
Parkas gražus; net vokiečiai 
turėjo savo pikniką su šokiais, 
o vėliau išsiskirstė užleisdami 
vietą turistams pasilsėti.

“Re v oi i neijos re iki a!“
Betaisant man “flat tajerį” 

prie šviesos, priėjo senas far- 
merys, kramtydamas kokį tąi 
juodą “štofą,” išspiovęs gužą 
ir lyg išpuvusia burna pradėjo 
kalbėti: “Kur važiuojate?” Sa
kau: “į vakarus, gal pasieksi
me Yellowstone parką, gal kur 
kitur užsuksime.”

“Iš kur jus esate?” pasižiu
rėjo į auto plokštes. “O, jus iš 
wild city!” sako jis.

“Kodėl, tamsta, sakote Svild 
city?’ ” klausiu aš jo. Senis, 
nedvejodamas pradėjo drožti 
pamokslą apie grafterius, ra- 
ketierius ir butlcgerius, kurių 
daugiausia esą Chicagoje. Net 
ir arčiau prie Chicagos gyve
nantiems piliečiams gręsiąs 
pavojus. Girdi, Chicaga yra 
tas. miestas, kuris daugiausia 
suvartoja fermerių produktų, 
bet, galima sakyti, dykai juos 
iš musų pasiima.

Man nieko neliko sakyti, 
kaip sutikti su senio nuomone. 
Gal jis ir žino ką kalba. Jis 
pasisakė esąs iš Iowa valstijos, 
atvežęs sūnų gydytis Mayo 
Brothers ligoninėje. Fermeriai 
Iowa valstijoj labai skurstų7.

no
ki ti 
ton, 
kiti

randasi.

duodą, bet verdą munšainų ir 
iš jo verčiųsį. Esą, jeigu ilgiau 
taip busią, tai revoliucija 
bus išvengta. Ilooveris ir 
jo sėbrai reikią pasiųsti 
kur kaizeris, Alfonsas ir 
monarchai šiandie
Ant galo, senis pakeltu balsu 
suriko:

“Mums reikia revoliucijos! 
Kito išėjimo nėra ir nebus.”

Po trumpo pasikalbėjimo 
senis įlindo savo budon, o aš 
baigiau taisyti “f.lat tajerį.”
Iš Rochesterio į S o. Dakotą.
Naktis buvo vėsi, tai gerai 

išsimiegoję ir pasilsėję jautė
mės gerai. Apie 8 vai. ryto ap
leidome parką. Buvome dar 
kartą sustoję Rochesterio mie
ste. Nusipirkome kelionei “liu- 
gamino”, pasiėmėm geso, oro 
ir kt. ir išvažiavome U. S. 7-14 
keliu vakarų link. Apie pietus 
pasiekėm Mankato miestą. 
Miestas randasi tarp didokų

New York
Iš Chicago

$23‘50
M 700

VIENĄ 
PUSĘ J
Į ABI 
PUSĖS 
geri tiktai 
vagonuose

Tikietai 
coaches 
k a d a priduodami 
kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 1 
orderiu.
Tiesus Ęrie Trau

kiniai išeina iš Dearborn stoties. 
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry
te. 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak. J

Erie traukiniai yra greitus k pa*“-] 
togiai įrengtj. Valgis musų vai- 
gomupsiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Dėl tikietų ir visą žinią kreipki
tės į bile kurį Erie tikie£ą ofisą 
prie

R. T. HARLOVV, 
General Pgtsąnoer Agent,

327 So. La Saite St.. Chicago 
. Telefonas HA^RISGN 4160 

ERIE RAILROAR

CHcago, UI.'
K^i*į| »*^*"*lt1 . ..............— ■■

dėjo demonstruoti didelius ka
rabinus. Tarp jų buvo koks tai 
^daktaras“ SU troku, ant kurio 
prirašinėta nevykusiu stilium 
reklamų, pav. ‘'Dr. Fix it,” 
“Gud smither” ir tt. Visi šitie 
keliauninkai dėl mums nesu
prantamų priežasčių brukosi 
į tankius krumus. Net su veži
mais ir gyvuliais* Vieta nedi
delė. Iš vienos pusės buvo eže
ras, o iš antros — didelis kal- 
HH8, kuriuo ėjo kelias* o pakal
nėj krūmai* MdlU neątkrelpda- 
nd | prisiartinanti pavojų jo
kio dėmesio* savo Htentų” sta- 
ėme lygumoj ant pievutės, nes 
eigų Ir butų Hetaua* tai nors 
iUdoB apačia bus žvąri. Musų 

sankeleivlai lalpėsi iš musų 
naujukų stebėdamies iš musų 
drąsumu. Mes supratome ka
me dąlykas, bet audra buvo 
nėr arti* Aš dar buvau pradė
jęs pečių kurti ir kavą virti, 
bet pamačiau* kaip vienas sto
ras *<kauhobas” išUndęs iš 
krumu uunto vėją ir Ratai sa
ko savo draugams* Debesys 
vis augu* n aplink jo kraštus 
plaadenu lyg ugnis liepsnelė 
Šviesas* Tai lyg kukis dreban
tis, baisus žaibas. Vėliau pa
sigirdo kurtus dundėjimas. 
Vždarinėjau auto, langus ir 
visus plyšius, sutvarkiau kitus 
daiktus ir tada laukėm nujau
stos “nelaimės”. Bet nebuvo 
fėikalo nusigąsti. Raudonas 
debesys pasuko miestelio link. 
Smarkiai supurtė* susuko vė
jo verpetas musų būdą, bet 
mes dar įstengėm išlaikyti ją* 
Lietus buvo smarkus, o vėjas 
suko, draskė ir lenkė medžių 
viršūnes prie žemės. Vaivoryk
štės zigzagais susikryžiavo an
troj ežero pusėj prieš besilei
džiančią saulę. Dirva pasriuvo 
raudonam sraute; molio ir 
smėlio vagos prasižiojo. Iki 
pat vidurnakčio raudonavo ry-
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kalnų prie Minnesota Upes. 
Jau ir tąip dienų buvo šiltą ir 
dušui, bet Šitam mieste, tai 
tiesiog Iškepti galimai Ūžėjo
me į restoraną, kad greičiau 
Užkandus toliau galėtum vą? 
Žinoti, nes prieš vakarą norė
jome pasiekti South Dakotos

Išvažiavom iš miesto dideliu 
vingiuoti kalnu ir miesto nė 
dūko neliko. Pakeliui žaliavo 
gražus vasarojus. Ąvižos ir ru
giui jau buvo balti i kai kur 
net perdaug priėję rugiai. 
steMiumčs, kudčl farmeriai ju 
nęsųdoroja, het leidžią grū
dams byrėti f

Keliąs čia yra žvyrinis ir la
bą! dulka* Yra daug “deturų*\ 
mat, taiso tiltus ir apie prie- 
mlesčius kalU*

Dar gerokai i anksti pasie
kime Duke Benton, t. y. South 
Dakotoa pasieni* Tai mažus 
hiiestukus, apgriuvusiom gat
vėm, bet prie gražaus ežero, 
Nelabą! uprčjosi čia nakvoti, 
bet ka<l pašituikč susitikti ge
rų žtno,gų» kuris nurodė vietų, 
kur galima už dykų pernakvo
ti, tai nutarėm pasilikti. Tas 

mumsžmngua papasakojo 
dang naudingų žinių vakarų 
kalnuoae, km* mes it važiavo
me* Davė ir žemėlapį. Jis esąs 
aukso kasyklų inžinierius.

Nuvažiavome prie ežero, 
kur turėjome per naktį kem
pini!*

^Slurma^ išgąsdino.
Tuo tąrpu iš vakarų puses 

pasirodė keistas, nedidelis, lyg 
kalnas raudonas debesis, čia 
jau radome keletą turistų ve
žimų, matyt, atvykusių iš toli
mų vakarų. Kai kurie jų kelia
vo su ožkom, šunim ir kito
kiais gyvuliais, šie žmonės, 
mums chicagiėČiams, pasirodė 
keisti tipai; kas blogiausia, 
kad pradedant temti, jie pra- 
___________ Ji____-______

Kur tik jus eisite, jus rasite - 
šį moltą, Ben Bernie 

rekomenduoja
Atleiskite senam maestrui, jei ir aš 

biskį prisidėiiu prie organizuoto liudijimo; 

tai yra, būtent,—kad mano nuomone, Blue 

Ribbon Malt yra augičiausios gaunamos ko

kybės ntbltb ekstraktas. Keturiose didelėse 

dirbtuvėse jūsų seno Alma Malta, tiestai 

sakant, didžiausiose pasaulyje, kiekvienas 

žmogus ir mašina yra nustatyti vienai idė

jai — teikti jums puikiausi pasauly molų. 

Senas maestro prisideda prie milionų tų. ku
rie padarė jį Daugiausia Amerikoje Parduo
damuoju, pąsakyme. kad jei jus norite dau 

pjausią ir geriausio -— pirkite Blue Ribbon 
Malt. Visuomet supakuoti pilni 3 svarai.

f * *
Wrli» for Lena'* Frg» Book for d»lkiovt
foock and cąndi»s» Addrau: Pnmiar Majl Salei Co., 
720 Nvtfb Mkhfgcm Avenue, Chicago, Illinois.
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YOU 60,YOU FIND

BLUE RIBBON MALT
. A ‘

AMERICA'S BIGGEST SELLER
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susidariusių didelių raudonų 
debesų. j

Uodų "muzika.*’
• z

Dar lietui nepraėjus kalnely 
pasigirdo motoro urzgimas, 
žinojau, kad tam kalnely yra 
siauras keliukas. Išlindęs iš 
budos paėjau toliau, bet nesi
matė/ jokio motoro, kurs čia 
galėtų man vaidintis. Dėl per
sitikrinimo einu toliau. Kuo 
toliau einu, tuo plonesnis urz
gimas darosi, kartais panašus

•n

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniams kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių,* inkstų ir pūslės, užnuodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimu, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt įteikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
praktįkuoja per daugelį metu ir išgydė tūkstantius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdis nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai va^te* Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tet. Crawford 5573

D $1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas ..................... ,.....

Amžius .................... *.........
Kam užrašote? ...............
Ar giminė? ........... ...........

<”LOOK! 
001% VOT 
IVANTI"

IENA 

Penktadienis, liepos 8, 1932 

į smuiko balsą. Na, ir patai
kiau į uodų spiečių. Miliopai 
jų aplipo mano veidą. Brau
kiau delnais uodus, kaip ko
šę, ir leidaus bėgti.

Kartais ir uodai gali papjau
ti!

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

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

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos
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Buckey yra

KAVA Nation-Wide 1 SVARASŠVIESUS AR TAMSUS—TYRAS AR SU APYNIAIS

smagumo tei- 
moltas niekad

visuomet pa- 
išspręsti pai- 

bet aš, Rodi no 
negalėjau su-

SUGAR
WAFERS
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ABdunr[wu<* 

THf 
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ta re

norėjosi 
ramybėj

VAS VOU EFER 
IN ZINZINNATI

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

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

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

WH$r s upj 
LOŠT NĖR.

FtLL?R

motiną, o tuo

VIEN MUILAS—KVAPSNUS

l/i Paintes

29c
Šokolado, Vanilla

Oranžių

Didžiojo L. K. Vytauto Drau 
gijos draugiškas išvažiavimas

CELO-STRANmuSėms MUŠTI

Specialiai Pėtnyčioj, Subatpj ir Panedėly, Liepos 8, 9 ir 11

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vieta, kaip visi .žino, yra 
paranki. Privažiavimas 

tiek gatvekariais, tiek au
Visur yra gražaus 

Nei 
nes

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 Jūsų pato
gumo delei.

tai;o
i nio

be! ši vie- 
žinoma, 
— kam. 
, vilkas

DIDELI PARINKTINIAI 
VAISIAI

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Kiekvienas Dalykas Parduodamas Sų Pinigų Grąžinimo Gan

Žudo muses, moskitus

šie metai daugeliui žmonių 
yra nemalonus. Dėl nedarbo 
ir. biznių žlugimo žmonės yra 
susirūpinę ir vis kalba apie tai, 
kas su jais bus ateity. Visi sta
to sau klausimą: ar kada nors 
sulauksime geresnių laikų?

Tokiais laikais juo labiau yra 
reikalinga kartas nuo karto už
miršti apie visus savo vargus, 
sueiti su savo draugais bei pa
žįstamais, pasikalbėti bei pajuo-

reikalas pras- 
planuoja ką 

Kai tik man pa
miniu vyksi va 

Ir tegul šau
tuos tris nelai-

i i inuesa iviayang Dayang 
Šulu sultano podukra, kuri ap
sivedė su Datų Ombra Amil- 
bangsa.

SWALLOW
SALMON S

v 5 UNC.
MAYONNAISE hat.on.wide

Vyreli, tik pabandykie ji 
kėjas. Kokybė ir skonis ir gerumas, kokio 
pirmiau neturėjo. Vienų miežių muitas, padarytas specia
liu Buckeye DUO-MALTING procesu. Tas .įdeda ten tų 
puikųjį skonį. Tada jis VAKUME PAKUOTAS, kad išlai
kyti visų, tų skonį jūsų smagumui. Jums pųtiks Biickeye.

ŠVIEŽIA IŠ DARŽŲ

S1LADA
TEA

Raud, Leibeliu Qa 
Rcg. 10c pak. W
Mėlynu Leibeliu 04 
% svaro ..............jfalv
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kauti. Miesto gyvenimas yra 
labai įtemptas ir nervingas. 
Amžinos dulkės, amžinas triu
kšmas. štai kodėl ne tik yra 
malonu, bet ir tiesiog reikalin
ga išvažiuoti j miškus ir pra
leisti valandas arčiau prie gain-

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo operacijos ar Jčiržktinų. Bo priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti erulfiti lovoje. Tokiame, atsiti
kime, Emebald Oil veikia taip greitai, kad 
•užgydyti jUmį kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visuo skausmus, kad jus 
į trumpa laikų galėsite atsikelti.“ Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
tręlbės. Jūsų aptlekininkas .^nepasitaikys jūsų 
pinigų. jeigu nenorėsite.

fjD/JinP . Svarios, Grynos, Sveikos ' 
Gražios Akys 

Yra Puiki Žmogui Dovana
’ĮĮJllf įįįfa^. Marine Valo, Gydo, AtžvieU- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Kuygati “Eye Caro” arba Eye 
* \ Boaaty** Dykai v

Kodinas rūke ir ėjo tylėda
mas šalia manęs. Kai mes pa
siekėme pakalnę, tai Irina Iru 
pūtį atsiliko ir praleido į prie 
kį Aleksisą. Kodinas nudavė 
kad nieko nepastebėjo, bei 
grįždamas atgal su motina, ku

labai 
geras 
tomobiliais 
miško pasivaikščiojimui, 
vienas nesigailės atvykęs, 
turės progos tyru oru pakvė
puoti iv keletą valandų links
mai laiką praleisti, šokėjai ir 
gi galės tiek šokti, kiek tik no
rės.

Turiu dar priminti, kad drau* 
gija užsakė troką nuvežti dar
bininkus į pikniką. Tuo troku 
galės važiuoti ir pašaliniai, su
mokėdami tik 25 centus už 
“round trip”. Trakas išvažiuos 
nuo Chicagos Lietuvių Audito
rijos 10:30 vai. ryto. Darbinin
kai ir visi, kurie norike nuva 
žinoti troku, susirinkite į nu 
rodytą vietą laiku.--K. P., rašt.

du kas dieną atsiguldavoya pa
ilsėti. Paprastai jis pats mane 
pašaukdavo; šį kartą aš pada
riau tai be pakvietimo: 
mudu nebuvova krikšto 
liai?

“Gerai, kad tu atėjai”.
sas jo persimainė. “Aš I 
tik norėjau paklausti tavęs 
tu manai apie tą pamestą 
smilkalą ir apie žievę, numes
tą krūmuose?”

(Bus daugiau)

BtONDe STENO mi 
DOOfe Just

sgfcAZN TO KNOt/4 j
SOMBTHING>Z

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

• Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

WaiSka ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 v. v.

YOLRtYtJ
Murina Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Aš nežinojau nei ką manyti. 
Sulaukę vidurdienio, mes pie
tavome, kas atsitikdavo kiek
vieną dieną. Kodinas, kuris 
paprastai suridavo visą kilo 
kotletų — šį kartą valgė ma
žai . Jis vengė žiūrėti į mane 
ir daug kalbėjo. Jis net pri
vertė mus juoktis ir sugebėjo 
užmigdyti budrumą tų, ku
riems ypač reikėjo būti sargy
boj. Vienok jis negalėjo su
klaidinti mano 
labiau mane.

“Adriane, čia 
tas: Kodinas 
nors negero!... 
sidarys geriau 
pas dėdę Dinųi. 
goja Viešpats 
minguosius!”

Mano motina 
vesdavo Dievui 
nius klausimus; 
krikšto brolis, 
prasti, kaip Die1 
kyli po iškeltą ranką dėl smu

MAKARONAI ir ŠPAG.

BUY-RITE

ŽIRNIAI SALDUS Kenas

NATION-WIDE

MUŠTARDA Ers£F

Sanitarai, iš tiesų 
atvyko ir įsitikino, 
keturi žmonės yra s*

“Dabar galima grąžinti 
tina. Adriane". linksmai 
Kodinas.

"Aš irgi eisiu pažiūrim, 
jus ją paslėpėte”, ir Irina pra
dėjo sekli mudu.

Kodinas pažiurėjo į mane 
keistu žvilgsniu ir atsakė, ne
pažvelgęs i ją:

“A! Kodėl gi ne? 
taip pat gali eiti, broli 
sis”.

gio, ir galvojau visai kitai]). A: 
nutariau nei žingsnio nepasi 
traukti nuo Kodino.

Betgi jam labai 
kad aš ji palikčiau 
Jis nuėjo vienas 
gluosnio paūksmėj, kur mu

SWALLOW ,
ROOT BEER Ekstraktas b»„u

ri ėjo be pašalines pagalbos, 
jis šuktelėjo: “Ei, įtina?”

“Na, ką?” atsakė ji iš ne
lemtų krūmų. Ji, matomai, 
ieškojo ten savo smilkalą.

Kodinas, žvilgterėjęs į mane, 
pratarė: “Tu matai, kai]) vil
kas sugrįžta į avidę?” — ir vėl 
paklausė sustojęs:

“Ką tu ten darai?”
“Po šimts velnių, m..., jeigu 

nori žinoti!”*
“O tu, Ateksis, ar nenori ir 

tu?”
/Melsis kvailai nusijuokė, — 

jis nieko nesuprato. Tuo pasi
baigė Kodino tyrinėjimas.

MĄGIC WĄSHER
BIG 4 FLAKES Skalbimo muilo S DYKAI

; ■ ■ 1~W1.11 BOLOGNA STYLE DEŠRA ..............................MILLER and KARTS MINCED SAUSAGE ...................... ....................
BRAUNSCHV/EIGER STYLE KEPENŲ DEŠRA

GĖRIMAI nation-hide 3 
________________________________ ^uz

MILCO MALT *•«***’ DYKAI,

Didžiojo,L. K. Vytauto Drau. 
gija sumanė liepos 10 d. su
rengti draugišką- -išvažiavimą i 
Justice Park. Vietą- tapo pa
sirinkta ties Tautiškomis Ka
pinėmis. šokiams platforma 
parenduota iš J. Grybo. Išva
žiavimas arba piknikas prasidės 
11 vai. ryto ir tęsis ligi vėlu
mos.

. _ ________ _ NATIONAVIDE

VAISIŲ SYRUPAS J
Pi. Džiugas

Jis jau rengėsi pakelti mano 
motiną, kad nešti ją toliau, 
kaip staiga jo žvilgsnis susi
koncentravo viename taške; jis 
pasilenkė ir pakėlė nuo žemės 
neužginčijamą įdavikiškumo 
įrodymą: kamparo gumulėlį, 
kurį, ant raudono siuto priri- 
šusį, Irina nešioja pasikabinu
si ant kaklo, bet laike meiliš
kos aistros pametė jį! Kodi
nas. nutirpęs vietoj, laikė gu
mulėlį rankose su tokia veido 
išraišką, kuri lyg maldavo: 
“Paimkite, paimkite jį! Jis 
degina mano ranką!” Paskui 
jis vėl pažvelgė į numestas 
gluosnio žieves. Jo rankos nu
sileido su tokiu įtempimu, tar
si jis rengėsi nuo žemės pa
kelti neįmanomai sunkią naš
tą. Jis įsidėjo į kišenę kelis 
nuplautus lunkus.

Sugrįžęs prie palapinių. Ko
dinas priėjo prie savo meilu
žės, kuri kalbėjosi su Aleksi- 
su ,ir jo žvilgsnis nušliaužė 
nuo nuogo Irinos kaklo ant 
Aleksiso ranku. Tasai suko 
rankose nulaužtą gluosnio ša
ką. Kodinas paklausė labai 
ramiai:

“O kur tavo smilkalas. Iri
na ?"

“Aš pamečiau jį. Kodine".

Aš, visai nepagalvojęs, atsa
kiau: “ne", ir tuojau pradėjau 
gailėtis, kad nepasakiau

“Žinote”, kreipėsi j 
finą, “čia labai gera 
telė jau kažkam yra 
ir aš neužilgo patirsiu 
Kartą pa tekęs į avid

X CAKT FtHO OUT
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Šveicarijos mięstc Lpząnoję (Ląnsąnnę) einą di
džiųjų Europos vąlątybAų atstovų derybos dėl kąro re
paracijų ir tarpvalstijinių skolų. Pranešama, kad jos 
artinasi prie kritingo momento,, kuris turės nulemti 
konferencijos pasisekimą arba nepasisekimą. Vienos 
telegramos sako, kad valstybių atstovai jau pasiekę pil
ną susitarimą, po kuriuo belieką tik padėti parašus; ki
tos žinios beveik tuo pačiu laiku skelbia, kąd konferen
ciją einantį prię visiško suirimo ir jos dalyviai nebetu
rį jokios vilties ją išgelbėti. Gal būt, pirma negu šitie 
žodžiai pasirodys spaudoje, pasaulis jau tikrai žinos, 
kurie tų priešingų kits kitam pranešimų yra teisingi.

Ko yra tenai suvažiavę Vokietijos ir kitų pęnkių 
valstybių ministeriai? Vieną, jie nori užbaigti ir galu
tinai likviduoti reparacijų (kąru nuostolių atlyginimo) 
klausimą; antra, jie norį sutvarkyti klausimą skolų, 
kurias vienos valstybės davė kitoms karo metu. Šituo
du klausimu jungiasi vienas su antru, nes valstybės 
skolininkęg moką ^vo karo skolas daugiausia Vokieti
jos pinigais, gaunamais reparacijų pavidale. Jeigu re
paracijos bus sumažintos arba visai panaikintos, tai ir 
skolų mokėjime turės bųt. padaryti atatinkami pakei
timai.

Bet tuodu klausimu ne tik vienas su antru jungia
si, juodu iš tiesų yra dvi dalys vienos didesnės ir už re
paracijas, įr už karo skolas problemos — taikos atsteį- 
gimo probkiuos. Lozanos konferencija yra bandymas 
šitą problemą išspręsti. Todėl ji yra be galo svarbi.

Pasaulio karas, kaip visi žinome, sustojo lapkričio 
11 d. 1918 m. Jisai tapo formaliai pabaigtas prieš 13 
metų, Versalės sutarties pasirašymu. Bet tarptautinė 
taika nebuvo atsteigta, pasirašius tą sutartį. Taikos 
santykiai tarpe valstybių, dalyvavusių kare, dar nėra 
atsteįgįį įr šiandie. Jų santykiai daugeliu atžvilgių da 
ir dabar tęhlra paremti karo tikslais ir sumetimais. Tie 
trylika metų po Versalės iki šiol buvo karo tęsimas po 
taikus priedanga.

Tas karas ėjo ir tebeina Tautų Sąjungoje ir diplo
matijoje, prekyboje ir finansų srityje, per spaudą ir 
įvairiomis valstybinės propagandos priemonėmis. Vie
nos valstybės arba valstybių grupės kovoja prieš kitas 
valstybes arba jų grupes, stengdamosi viena kitą su
silpninti ir sunaikinti, priversti prie kapituliacijos, prię 
pasidavimo pergalėtojo valiai. Šis nepasiliaująs karas 
tarpe valstybių, pasirašiusiu Versalės sutartį prieš 
tryliką metų, nustato ne tik jų išorinę politiką, bet ir 
politiką valstybių viduje ir daro įąbai didelės įtakos i 
jų ekonominį gyvenimą. Jisai pagimdė bolševizmą įr 
fašizmą įvairiose šalyse, padarė nevaisingas tautų pa
stangas sumažinti ginkluotę ir iššaukė pasibaisėtiną 
ekonominį krizį visame pasaulyje.

Dabar tą karą suvažiavę Lozanoje valstybių atsto
vai nori pašalinti, atsteigiant tikrą tarptautinę talką* 
Jeigu reparacijos, kuriomis Francija ir jos talkininkai 
iki šiol Vokietiją smaugė, bus gąĮutinąį likviduotos; 
jeigu bus protingu budu išspręstas tarpvalstybinių karo 
skolų klausimas, — tai šis tiksiąs bus, bendĮrąi įmant, 
pasiektas: Vakarų Europa, p pąskųį ją ty kitos pasau
lio dalys, peržengs slenkstį, kuris veda iš kąro į taiką, 
it pasauliui prasidės naujas gyvępįmąs. Derybos Loza
noje gali tatai duoti, todėl tokia optimizmo nuotaiką 
apie jas kalba kai kurie korespondentų pranešimai.

Bet jeigu ne, tai kas tuomet? Tuomet karas, žino
ma, tęsis toliaus. Kaip ilgai jisai tęsis, parodys ąteitis, 
Bet jisai negali būt amžinąs, ka^angi kąrąs, net ir tąi- 
kos priemenėmis vedamas, didina žmonijos vargą, ąrdo 
ekonomipį tautu gyvenimą, stypiia jas į bąnkrųtį. Jei
gu valstybių atstovai neąusitąįkys Loząpoje, tai neilgaį 
tyukus turėą būt kita konferenęįja ir, jei reikės, dap 
Kita r— iki bus prieita prie susitarimu. Ekonpminiai 
reikalai prię to valstybes, prįvePSt jeigu valdžios nesu
sipras pačios tajkoą grįžimą pąskųbinti. Ekonomija yra 
galingesnę, pęgu politika.

Trylika taeta laikotarpyje po pasaulio karo jąu 
įvyko (laug panašių konfereųęįju. kajp dąbajtinis 
Ya?iavjn)ą§ Ro?aaoje. Vięnos buvo ^kmingeanšg, kii 
toa ntožįaų aekmingo?. ^iekyjapa iu bRdė papa&intį 
kokių nors dalį karo palikimų, ię laipąųiškai jigai |$pq 
ąumąžintaą tiek, kad dabar jau gajijpų kalbėti apie vi- 
aišką jo pašalinimų. Gal, tatai Lozanoje ir bus atlikta.1

. -t,-,

SLA, sęįmąs
W« S. Wwnas

sfcžtą dienia, SĮęątyi ll-ta

(Pabąi^
PiUabųęgh, Pą., birželio 

d.—Tai jau ir šeštą diena, kaip 
seimavęjąm. Jaučiamės pakan
kamai pavargę ir tikimės, kad 
Šįęji diena bus paskutinė. Dau
gumą. delegatų, tur būt, bus 
pilnai pųtenkinti, kad tai pa
skutinė die>uą. Pęnkiaa pilnas 
dienąs seimąvojom ir dirbom 
sušilę prakaitą šluostydami, bet 
darbaią negalime pasigirti.

(Prisiklausėm visokiu Raportų 
ir ant tų raportų visokių aiški
nimų apie morgičius ir kitus 
visokius galus, kurie su SLA. 
gerove tiek bendro turi, kięk 
pernykščias sniegas; prisiklau
sėm advokatiškų blofų daugiąu, 
negu būtumėm galėję girdėti 
dalyvaudami “pokerio gėmyj”. 
Tais blofais daugiausiai pagi- 
žypiėjo ne koks ten Jurgis ar 
Ęaulas, bet Įstatą Komisijos 
narys, ponas adyoKute§ Hęrdę- 
nas. Naudingu dftVfeU K^P 
nieko nenųveiKom* KO^^Utuęį- 
jos pataisymo projektas liko 
nejudintas, kUUPH iUešimM tik 
keli buvo pajudinti, — ir tąį 
be tvarkos, be sistemos ir. nuo
dugnaus apsvarstymo.

Didžiausiąs Sęųuo darbas 
buvo atliktas (jei pritinką to
kį darbą dideliu darbu va
dinti),—tai išteisinimas Pildo
mosios Tarybos — išteisini
mas tų narių, kurie buvo ap
kaltinti dėl Devenijados, ir 
išrinkimas Pildomosios Tary
bos sulaužant SLA. narių pa
reikštą valią visuotinuose bal
savimuose. O kad viršminėti 
darbai buvo svarbus dėl tam 
tikrų asmenų ir dėl tam tikros 
dalies Seimo delegatų ir kad 
tų asmenų interesai buvo au
kščiau SLA. geroves, ir kadĮ 
dėl tų pačių interesų Seimo 
darbuotė nebuvę tęki^» kokia 
turėjo būti, tąj 4ąųgųma Sei- 
mo delegatų tųr įų|, sjųtiRs su 
mano nuomope- Q jei dąę ras
tųsi tokių “ųędaverkų”? kurie 
netikėtų mano ščyriems žod
žiams, tai štai jums ir faktai, 
kad šiame SLA. Seime asme
nų interesai buvo aukščiau 
SLA. geroves: tik pavelykite 
ipan pakartoti SLA. prezidep- 
to p. S. Gegužio nedviprasmį 
pareiškimą SLA. 37-tam Sei
mui pirm to garsiojo “rojl 
call”, kuriuo buvo išteisintą 
Pildomoji Taryba dėl Devęnio 
aferos. Ponas SLĄ. pre/ideų- 
tas S. Gegužis pareiškė maž
daug sekamai: “Jei norėsit 
mane apkaltinti, tai Seimas 
turės tęstis ne dvi nedėlias, 
bet aš priversiu laikyti seimą 
du mūųesiu. Aš ginsiuosi, aš 
turiu pakankamai dokumentų 
(paėmęs nuo stalo “portfelį,” 
pilųą pridėtą popierių, parodė 
delegatams) ir aš esu nekal
tas.” Reiškią, jei p. Gegužis 
butą apkaltintas, tai ir šiandie 
pieš dą scįmavotuiųe Pittsbur- 
ghę. Tik laime SLĄ. 37-to Šei
nio delegatų, kad išteisino p. 
Gegužį,—tąi vargais pegąląis 
galėjome Seimą pabaigti per 
šešias dienas. O jei ne tai, būt 
prisėję sėdėti net 2 mėnesius.

Ką šiandien Seimas ųuveiks? 
tai aš da kol kas než|paų. As 
bandysiu viską užrašyįį, Kįęk 
ką galėsiu ir suspėsiu.’ .

11-tą sesiją atidarą prezį? 
dentas S. .pegužis 9:3Q vaL ry
tų. Seką tardpšaukis,
vakąryfcščįą mesijų protokolų 
skaiįjypigą. Protokoląs pri
imtas, k^iįl sKaįtytas, Prezi- 
deptą# gegužis p'ąreišKiąt 
Kąd dabar iš eįl^, turųtų biįti 
“^fYyffes” redąktąriaiją rinkį-

bet adv. Bor^ną^ pata
riu kad Pirm “TčYypps” re
daktoriaus r|nkįg>ų ^iti prie 

kuopą 
««« ‘tapo- įaw 
nžasi au ‘Traasa 
riaus pareigomis ir tas butų
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r te
eiti prie

gerai apsvarstyti pirm redak
toriaus rinkimų. Svarstomi 
kuopų įnešimai, bet kuopų 
įnešimuose nesiranda nieko 
tokio, kaš rištųsi su “Tėvynės” 
redaktoriaus pareigomis. Prie 
reporterių stalo buvo tokia 
nuomonė, kad atidedami re
daktoriaus rinkimai ne dėl ko
kių ten kuopų įnešimų, bet 
kad “jaunuolių” Kandidato į 
“Tėvynės” redaktorius p. Pr. 
Bajoro šalininkai turėtų pro
gos geriau susiorganizuoti rin
kimams. Reiškia, ir dar vie
nas savos rųšies blofas.

Einama prie “T.” redakto
riaus rinkimų. Ąy^victos Ko
misijos pirmininkas Pr. M. J. 
Vinikas rekomenduoja Seimui 
2 kandidatus, — dabą^tinį 
“Tėvynės” redaktorių S. Ę. Vi
tai tį ir Pę. Bajorą. Išdalina
mos kortelės ir einama prię 
balsavimo. Balsavimo pasek
mės tokios, kad p. Vitaitis lai
mėjo rinkimus, gaudamas, ro
dos, 14 ar 18 balsų daugiau, 
negu p. Bajcjras.

Komisiją Komisijoms suda
ryti, susidedanti iš Dv. Męnt- 
yido, F, ?iąrlo ir Deriąus, tuę 
bųt, turėję sunkiaųsį darbą, 
kol sudarė pastoviąsias komi
sijas. Už vis sunkiausias dar
bas buvo sudarymas Apšvietos 
Komisijos. Musų tautininkai su 
pagelba sandariečfcj tikrai bu- 
vo pasivyta psatatyli sav«a 
žmones į Ąpš.viętas 'Rcoisija 
ir kąil *‘tėvyftę'! butų pyivCTS; 
ta eiįį ‘■‘Yįępybės" ir “ąįrY9S" 
takaįą. Tautiiungfti stote i Ąg- 
švietps Ewisita tabto® ‘•'-švię- 
suoiips,” gftįp «uirYQg" Ypyag- 
torius RurP.HVičįųkun, “VteRy- 
bės” ręyagtpfiųs Valaitis iv 
“Sapttaves” vp^tavtas Vatas- 
i«- B.ęf aut laitavSi Rv- Mpulvi- 
<ias pateikė «iatawia Emisi
jos vairia iv vvktapendavp i 
Apšyiętea Kmfeite ttavai viw- 
t»s §LA- vęibrius, būtent Rv- 
vinig9, Df. Ptangeiį įę gę. 
Baitrii^įtįępe, -(£rims tltašfa- 

fealsg pvičiyė ftv- Mentei’

šokių prašymų suplaukė ganą 
daug, bet aukų tai tikrai ma
žai. Taip sakant, buvo tikra 
“depresija,” nes viso labo su
plaukė tik $196 su centais. 
Kiek atsimenu, nuo 1916 metų 
da nei vienam seime tiekimą- 

A ^,4, K

žai nėra buvę aukų su pasvei
kinimais, kiek šiame. Deliai to 
pirmoj vietoj kaltą depresija, 
o antra, didelis nupuolimas 
ūpo tarp SLA. darbuotojų...

Beje, bųėiau ir pamiršęs, 
kad iždo globėjas, jaunuolis J. 
Januškevičius, užsilipo ant pa
grindų ir padarė Seimui įneši- 
pią įgalioti PįĮdpmąjį Tarybų 
paskirti jaunuoliams organiza
torių, kuris važinėtų ne pra
kalbas sakydamas, ket organi
zuodamas jaunuolius. Seimas 
nepriėmė to jaunuolio įneši
mą ir paliko Pildomosios Ta
rybos nuožiūrai, taip kaip ir 
dabar yrą. Nekurie delegatai 
ęmė pašnabždomis kalbėti: 
“girdi, tas jaunuolis nori sau 
ar savo f reniui gauti nuolati
nį ir gerai ąpmokąmą darbą.”

Ęaip jau visiems yra žinp- 
ma, sekantis Seimas nutarta 
laikyti Petrpite, Mieli.

Tuo aš savo raštą ir baigiu.

atineųamaįs laikais. .To griau
čių dalių į Europą pirmą kar
tą atvežė 1839 m. Maori, N. 
Zelandijos čiabuviai gyvento
jai, kurte dabar jau baigia iš
nykti, tą paukštį vadina 
“Moas”. Jie pasakoja apie jų 
ir jų sentėvių su tais paukš
čiais kruvinas grumtynes; tie 
paukščiai saloj visai išnaikinti 
ne senįau, kaip prieš pusant
ro šimto metų.

Madagaskaro saloje Epiorni- 
so kaulų ir kiąužįnių liekanų 
daugiausia randaųia vandenų 
pakrantėse. Kai khr kiauši
nių lukštų pabaliuose, balų 
dumble randama net labai

paukščiams gyventi buvo rcir 
kalinga gausi augmenija, miš
kai. 1 Prieš kelis šimtus metų 
Madagaskare vietos gyvento
jai smarkiai pradėjo naikinti 
miškus, kad pasidarytų savo 
gyvuliams daugiau ganyklų. 
Miškus iškirtus, salos klimatas 
pasidarė sausesnis. Paukščiai 
Jūrėj o trauktis į ežerų ir pau
pių dubumas, kur dar buvo 
daugiau augmenijos. Bet čia 
jiems buvo ankšta, reikėjo jau 
susispausti. Gyventi ir veistis 
sąlygos pasidarė nepalankios. 
Čią jie ir priešų rado daugiau. 
Pradėjo juos čiupti krokodi- 
liąi ir dar smarkiau naikinti 
žmonės.

Milžiniški 
paukščiai

ma , 
do rekcyįę^oįįį.

Su Finansų Koiąjąįjęj Sū
rymu irgi buvo kiek kąjįįppąų. 
Sandarieęiąi ii?, tąų|ip|pkąi bji- 
vo nųsįslątę įstatyti į Fipąąsų 
Komijos pįpni^nko yUtį 
adv. A. Ą. Olį. Prįeš Olį pąąi- 
rodė gąųą įhjęįę 
tarp Seimo delegatų ir nusi
skundimai iš tų kuopų, kurių 
puriai prąęįtąią ir užperęitąis 
ipetąis yra turėję su juo rei- 
Kalų, kaipo su Finansų Komi
sijos pirmininku (Įėl pąsKolų. 
Pavyzdini? AKroii, fihįo,, 
198 kp. delegatai — p. P. Jur
gelis ir Ę. Bęlęcklęnė — nusi
skundė, kad jų kuopos narys 
norėja gauti paskata iš ^A, 
ant ųątao, bct sųsiduęė tįu 
kiiuįiiph dėl Himnau Romiai- 
jos ęjTOįųtake ■A, Qli« apsUeįr 
diinfl. B-ąs Qjis npsiteikSS pet 
atsaKymo duoti. Todėl p. Olio 
kandidatūrą į Finansų Komisi
ją prisėjo Sęin|ui atskirai bal
suoti ir tik Sli menką balsų 
daugumą buvo nubalsuota, 
kąd jis įeitų j Fiųansų Komi
siją bęt jau Kaipo phw- 
ninkąs» bet lik K^ip0 Komisi
jos narys. Kiti du Finąnsų Ko
misijos nariai, būtent p. J. 
Varkala ir adv. J. Grišius bu
vo Seimo užgirti vienbalsiai.

Kitų pastoviųjų komisijų 
Seimo ųžgirimąs buvo atliktas 
bę’dįdelip sunkumo. Pabaigus 
darbą su kųmišijųipis, 11-toji 

»ždwwi ptetaipp «p*e 
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12-/cz sesiją.
12-tą ąą§iją atidarą , prezi

dentas «į. Gegužis 2:^20 vai.,po 
pietų. SeKą delegatų vąrdo- UlllfiS? Bet jaii pasirodo, J kdd 
įsli' drięgaj^ yra' 
Įjią,. pet ingjgųkdani) ikol'jis lūą- 
ad»iigs-’ Kitl jau rusėsi R9W, 
prilipdami nė sejf8m8Jn s?l- 
fflHi vietos nubaįMvTO0.

i Laiyta skiitoe kepsite >.š- 
dUSda ra^gjtgį. Įš rgpgrtg B9- 
sirodo, kad sveikinimų ir/vi-

.A

(Pabaiga)

Malgašai saloje ir dabar ran- 
<ta ta taiižitaškR taukšėta kiįu- 
štata-

Prieš šitaU meta jurimuka-s 
Shauseuas aprašė, pridėdamas 
net piešmiua, milštaiškus kiau-. 
šiutas, kurim ji® matė tarint 
čiabuvius- KAi kurie tie Maudi
mai e§g kiaurai pergręšta pro 

prakiša laada ir ęiaxwai 
juea vartoja uyš>awa FHrt'- 
čiabuviai turi ir pusiau per
plauta takig kiaušiflig, kuriuos 
vartoja puašmeimg reikalams- 
Taki kiaušiniai,, pasak Skanse
ne, saloje ne retenybė,

484§ Mad«-
ęagfcarp š^ųręs ęytų 
tyje rado kiaušiui, anai ju< yia 
buteliu diduma’', W m, me- 
■kxbw laive kapitonas Ate^i 
mątp yieua malgašg turinti rm1- 
žinriko didumo kiaušini, kuri 
iš vim gate pragojęs, vartoj“ 
įvairiems gyvenime reikalams. 
Netrukus ten pat Madagaskare 
rado dar pert didelty kiaušiam, 
o paskiau jau milžiniško paukš- 
čio kaulus. Vėliau tokių paukš
čių kaulų įr jų Kiaušinių Mada
gaskaro ųpįų slėniuose pradėjo 
rasti vis daugiau.

Taigi, aišku, kad Madagas
karo saloje kadaise tikrai gy
veno milžįųišKų paukščių, 
kurie dabar yra jau išnykę, 
šita puuščiu veislę maksiipin- 
kąį pijvąfiino uEpiorpis’’. faį 
strjusini|j giipipęs RpukŠtis- 
Į įita paukštį buvo panašiu ir 
^aujejpj Mundijei gyvenę, 
dabar išnykę paukščiai udl 
norais”.

šiuo metu įvairiuose Austra
lijoj ir Europos mu?iejuose iš
viso esama 34 Epiorniso kiau
šiniai. Visi jie turi 0—10 lį|- 
rų talpos? o jų lukštas siekią 
arti trijų milimetrų storumo.

Vienas iš didžiausių tų kiau
šiniu yra viename Paryžiaus 
muziejuje, o pats didžiąųsįąs 
yra Britų muziejuje Londone. 
Apskaičiuota, kad pagal talpu- 
lU.ą Epioriusp Kiaušiniai yra 5 
ar ’6 kartus didesnį už strauso 
k|ąųšįriiUs, 160 kartų didesni

vištos kiauŠinjus ir 50 
tųkrt- kartų didąšni už ma- 
mįžiąusio ' paukščio Kollįji 
kįąušiniiĮS. • . '

Pasirengiant kiaušįinįp dy- 
d^iju, galima spėlioti ię ąpįe 
pįįkščio dydį ir jo ijgį. fįį- 
syKė» iŠ rastų kaujų pąsįąekė 
^statyti pet geli įp p«UkŠČ‘P 
dMpčiaiįųč. jų gpjinią §Mesft 
W Epinoj-pįso puta di$įi(pl- 
SjP iž 'kita tPS rūšies pagję^iP. 
ir ka<1 le bute mažiau^ 
U^trų HįĮįe.

Į Epiornisą panašus paukštis 
8iiwuia Maudysi 
laikėsi, kaip sako, dar žmonių

Paukščių liekanos visur ran
dama greta milžiniškų gyvuliu 
hipopotamų, krokodilių ir kit. 
kaulų, t. y. greta nuolat van
denyje ar prie vandens gyve
nančių gyvulių.

Iš to galima spręsti, kad 
paukščiai laikėsi prie vandens. 
Jeigu jie plaukioti ir nemokė
jo, tai gyveno paežerių ty pa
upių milžiniškuose švendry
nuose. Čia, matyt, jie iv savo, 
vaikus perėjo.

Epiprpįsai turėjo ilgį Stip
rų snap«ą — aštrų ir tikrų įna
gį. Sparnų butą mažų. La
kioti jp negalėtą. Maitintasi 
jo daugiausi augalų šaknimis, 
kurias kasė iš žemęs stipriu 
snapu ir kojomis.

Visai tikrai yrą nųs.tątytą, 
kad Epiornis ųebųvo paukštis, 
grobike- Taigi lualgašų 4>a-. 
davimas, kad jie grobdavo 
jaučius, pagrindo neturi.

—9~
Ępįprpis dabar yra jau išny

kęs paukštis. Bet jo gyventą, 
jaįų tada, kada ir žmogus že
mėje gyveno. Kąi kuriuose jų 
kauluose rasta įrėžimų pada
rytų kažkokiais aštriais įran
kiais. Rastą ir apdegintų

Išnyko šitie paukščiai, ma
tyt sąryšyje su išsiplėtusia 
žmogaus veikla. Tokiems

—o—
Epiornis a i neabejotinai bu

vę, senoviškos milžiniškos že
mės gyvūnijos liekanos. Žinia 
yra, įąd žemėj e Kadaise, Kada 
dar žmogaus nebuvo, gyveno 
miUmiški driežai — žuvys — 
ichtiozaurai, plęzioząurai, mo,- 
ąo^ąurąį, diuozaurąi, broųtą- 
Ząurąi, Kurie turėjo ilgio nuo 
20 įKi «K) metrų. Atląųtozaurąi 
buvę 25 metrų ilgumo. Vęteą- 
ųio laįKo, vadinamo antrinio 
periodo drambliai gyvuliui 
tąįp pąt milžiniški buvo. Pav. 
ębąęįerijos turėjo apie 61/į 
metro ilgumo ir 5, metrus 
aųk^umo.

šjaudįęn $Uų mdžmy Kaip 
ir Ępięrnįso, tik kaulu randa
ma. Ir šiandien stambesnieji 
gyvūnai taip pąt nyksta, pav. 
drambliai- žemės gyvūnija 
WdKW Milžinams jau ne
beliko vietęs,. Jų vietą užė
mė žmogus, nors milžinams 
gyventi sąlygų sumepkėjimas 
ne ĮįK 0U9 žmogaus pareina. 
Svarbiausia priežastis visos 
žemės gamtos kitėjimas.

Milijįęųų metų bėgyje gyvy
bių gyvenimas žemėje maino
si, kaip kino paveikslų vaizde
liai. Neabejotinai ateis lai
kas ir dabartinių gyvulių žmo
nės gaus tik kaulų liekanas 
tyrinėti. • Nebus kam tyrinėti 
tik paskutinių žmonių kaulų 
liekanų.

*
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Picadilly, spąiių 3 d„ 12:3Q 

p. p. — BeyęlK vįsai privažia
vus prie Frenehurch gatvės, 
lęrdas findalnnngąs man Wę:

“Kvintas ir aš Sąrašinio šalt
kalvį. Manau, tačiąų, kąd jus 
geriau neikite kartu su mumis, 
nes kartais galime susidurti su 
sunkumais; kaip, dabar daly
kai stovi, įsiląpžti į tuščią na
mą nebūtų la|>ai didelis daly
kas. Bet jus esate advokatas ir 
kiti to paties plauko jums gali 
pripiešti, kąd kaipo advokatas, 
tyrejptę b,ptį geriau susipąžį- 
pęs $u tųp dalyku, negu mes 
paprastieji žmoneliai.” Norė
jau tam pasipriešinti, nes kaip 
ten nebūtų, nenorėjau, Kad tik 
jįę vieni susidurtų sp pavoju
mi- Bet vįsai nesustodamas, 
Gę^ąlmįpgąs tęsė toliau:

“O be to, juo mažiau musų 
ten bus, tuo mažiau atydos at
kreipsime į save. Mano titulas 
užglostys viską su šaltkalviu 
ir kiekvįenu policininku, kuris 
galės pąsiniaišyti. Jus geriau 
pasilikitę Kartų su Dr. Sevar- 
du ir prpfesorįum ir apsistoki
te Green Parkę ar kur nors ar
ti namą; pamątę duris atsida
rant ir šaltkąlviui nutraukus 
gavo keliais, perbėgkite per 
gatvę ir į vidį. Mes abu jūsų 
tęn lauKsįpiė įleisime.”

“Pataripąąs yisai vietoj!” ta
rė Van TįelsĮįngas, todėl nemė
ginau > daugiau tam priešintis.; | 
Godąliųįpgąs jr Kvintas nu- 
ąkubęjp įsėdę į vežimą, mes 
Juškui, spgįspietę į kitą. Prie 
Ąrjįngtįpp gatvės kampo, musų

pamažu 
Parką.

suplakė,

kuomet pamačiau namą, apie 
kurį buvo sukoncentruotos vi
sos įpusų viltys, paskendusį ty- 
loję, niūrų ir apleistų, i^is|q- 
riąntį iŠ tarpo kitų, gyvesnių 
ir švankesnių kaimynų. Atsi
sėdome suole nuo kurio galė
jome namą kuo geriausiai 
mteli- WdL pHtlėįMiie 
tvenkti » SlPBgtis l 
vp aferipti

Netrukus pamalėme večik? 
susiejant prie šaligatvio ties 
namu- Iš je tingiai išlipa fi<>- 
daliuingas ir Mnrri§( n mm ve
žiko aėovnėa nusirita ataFOk«s 
dnritinmkaa rankoje • nešinas 
skubotai onpinlg krepšį §n i- 
ranki«ia: Morris ušmokejo ve
žikui, kuris kilstelėjęs kepurę 
tuojau nuvažiavo- Abu kartu 
užlipo laiptais ir lordas G°- 
dalmiima parodė kits reikia 
imdami- šaltkalvis pamažu 
nusivilko švariu ir pakabino 
jj ant vieno tvoros smaigaliu, 
taręs kg tai i poiieminkg. ku
ris iš nešima kur atslinko, P°- 
tieininkas tik linktelėjo gai
va, o šaltkalvis atsiklaupė prie 
krepšio iri pradėjo jame grai
bytis, Riek užtrukęs išėmė rei
kalingus įrankius ir sudėjo 
Inos tvarkingai ant laiptu.

>

darbdavius- nsdarč pa-

T

kontingentas jšlipo ir 
nųŽinksnUYp 4 Green 
Mano širdis smarkiai aimai Naųjtenose 

į naudą delta.
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

pasilsėti ir sutvirtėti. Jį esu 
pavarginę dvi politinės konvem 
ei jos ir pastangos gauti Chi- 
cagai paskolų, ir esą imsiu ke
lias dienas iki jis galės atsi
gauti.

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Henry Ford dirbtu- 
vės vis dar atleidžia 

darbininkus

Galės taksus mokėti da
limis

Kaip žinia, Henry Fordas, 
“ližių” karalius, turi dirbtuvę 
ir Chicagoj, kur “sukraunami” 
nauji keturių ir astuonių cilin- 
derių modeliai. Buvo manoma, 
kad šį pavasarį, kai pradėjo 
dirbti naujus modelius, Chica
gos Fordo dirbtuvėj pradės ge
riau eiti darbai.

Tačiau tos viltys nuėjo nie
kais. Tūkstančiai darbininkų, 
kurie buvo atleisti iš dirbtu
vės, nuo ankstyvo ryto ligi 4 
vai. po pietų stovėdavo prie 
vartų, prašydami malonės, kad 
jiems duotų darbą. Vienok, pa
lyginus su 1980 m., nei pusė 
darbininkų nebuvo priimta. Ir 
tiems, kurie tapo priimti, neil
gai teko dirbti. Birželio 1 d. 
paleido iš darbo apie 500 dar
bininkų. Liepos pradžioj vėl 
300 darbininkų gavo “vekeiše- 
ną” neapribotam laikui. Liku 
šieji dirba tik po porą dienų i 
savaitę. Nežiūrint į tai, “li
žių” padaroma daugiau, negu 
jų išperkama.

Eina kalbos, kad 
eityj dar daugiau 
bus paleista, o gal 
visiškai užsidarys.

Tai tau, Jurguti,
Hooverio “prosperity”, — da
bar turi važinėti nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės, dirželiu pilvą 
suveržęs, ir ieškoti darbo, tū
rio niekur negalima gauti.

—Senas Petras.

Kurie dar nėra užsimokėję 
1930 metų real estate taksų 
(už namus ir lotus), galės šiuos 
taksus užsimokėti dalimis, šį 
pasiūlymą davė pavieto iždiniu 
kas Joseph B. McDonough ir ,j| 
priėmė pavieto taryba.

Sulig tuo planu, pirmą ket
virtadalį taksų reikia užsimo
kėti iki liepos 25 dienos. Liku
sią dalį reikia išmokėti 
trimis dalimis kas du mė
nesiai. Pabauda už neužmokė
tus taksus bus sumažinta 50 
nuoš. ir per tų laiką nuosavy
bės nebus parduotos.

Socialistų partijos 
piknikas

Lietuviai turės savo skyrių

Nubaudė baliunų 
davėjus

par-

Teisėjas Green nubaudė po 
$5 kiekvienų tris neteisingus 
baliunų pardavėjus, kurie par
davinėjo vaikams daug mažes
nius baliunus, negu jų rodo
mieji sempeliai.

Vaikas pagelbininkas 
plėšime

trumpoj at- 
darbi ninku 
dirbtuvė ir

balsuoti už

Policistas pašovė
motorciklistus

du

Lansing miestelio policistas 
Charles Z i tek prie 182 gt. ir 
Torrcnce Avė., pašovė ir sun
kiai sužeidė du motorciklistus, 
kurie buk jam įsakius nesusto
ję. Vienas pašautųjų, Law- 
rence Coleman iš East Chica
go, nugabentas į Chicago Hei- 
ghts ligoninę. Kitas gi, kuris 
tebėra neindentifikuotas, nors 
ir sužeistas, dar atvažiavo į Ce- 
lumet City ir ten nukrito nuo 
motorciklio.

Du nušauti roadhousėj
Užpereitų naktį du žmonės 

tapo nušauti ir vienas pašau
tas Del Bio kavinėj, prie 95 
gt. ir Western Avė., Evergreen 
Park. Nušauti James “Red” 
McGee, 30 m., 1540 W. 105 St., 
buvęs policistas, dabar tos ka
vinės savininkas, pirkęs jų tik
tai mėnuo atgal, ir Bernie Lar- 
kin, kuris pirmiau priklausęs 
Ralph Sheldon gengei. Pašau 
tas yra kavinės patarnautojas 
George Vanderplovv, 26 m., 
8955 S. Carpenter St. Pasak jo, 
įėjęs nepažystamas žmogus ,su 
sukęs “Heilo, Red” ir kada Mc
Gee atsigręžęs, nieko daugiau 
nebesakęs pradėjo šaudyti.

Policijos spėjimu, šaudyme 
dalyvavo mažiausia du ar trys 
žmonės ir kad šaudymas įvykęs 
už tai? kad McGee ne 
kur reikia alų ėmė.

Kad McGee nujautė 
mirtį, pripažino jo pati
McGee, 6752. S. Maplewood Av„ 
kurią jis buvo slapta vedęs ke
li mėnesiai atgįal ir kuri dirba 
už kasierę Beverly Gardens 
roadhauzėj, 91 St.’ ir WeStern 
Avė. Pasak jos, jis prisibijo
jęs, kad jis gali būti užpultas 
ir paimtas “raidai” ir dagi tų 
vakarų dėl tos priežasties pri
sibijojęs su ja važiuoti namo.

iš t et

galimų 
Peggy

Mayoras ligoninėj

Savo gydytojo ir žento, Dr. 
Fra nk Jirka, įsakytas, mayo
ras Cermak išvyko Ušv. Anta
no ligoninę kelioms dienom-

įėjo į
Armi-

Apie 12 metų vaikas 
čeverykų sankrovų 4818 
tage Avė., pirkti čeverykų. 
Kai savininko sunūs Stanley 
Elven viniojo čeverykus į po- 
pierą, vaikas pamojo stovėjo 
šiam gatvėj žmogui. Tasis įėjo 
ir atstatė į Elven revolverį. 
Vaikas tada pasiėmė išsirinktus 
čeverykus ir iš regi storio $40, 
ir pabėgo su ginkluotojo piešk

Padovanojo dalį ežero
Karo departamentas leido In- 

land Steel Co. pasiimti dalį Mi- 
chigan ežero ties įėjimu į In
diana Harbor kanalų, tų ežero 
vietą pripildyti ir naudotis ta 
žeme, kurios pasidarys apie 
300 akrų. Kompanija dar turi 
gauti valstijos sutikimų.

Vaikas užsimušė parke
Dar neindentifikuotas vaikas, 

apie 14 m. amžiaus, užsimušė 
Riverview parke, iškritęs iš di
deliu greitumu bėgančio pakal
nėn vežimėlio-roller coaster.

Lietuviai darbininkai, nepa
mirškite liepos 10 d. Tai bus 
didelė Chicagos ir apylinkių 
darbininkų šventė, kuri su
trauks visus susipratusius dar
bininkus į Socialistų partijos 
pikniką.

Kiekvienais metais socialistų 
piknike visos tautos turi savo 
skyrius,—turi savo programus, 
prakalbas ir kitokius pamargi- 
nimus. Taip bus ir šiemet. 
\Ies lietuviai darbininkai visuo 
met dalyvavom piknike praeity, 
dalyvausime ir šiais metais. Tu
rėsime gerų kalbėtojų ir visokių 
iramogų. Tuo pačiu laiku ga- 
esime išgirsti ir kitataučių 

draugų programus. Ypač mums 
svarbu bus išgirsti .amerikonų 
(albėtojus ,kurie turės daug 
to nauja pasakyti apie dabarti
nį nedarbą ir skurdą.

Lietuvių darbininkų pareiga 
yra boti ten, kur jų reikalai 
yra nagrinėjami ir aiškinami. 
Mes .neprivalome apsileisti, ka
dangi tuo tik patys sau daro
me skriaudą. Imkime pavyzdį 
iš kitų organizacijų. Kiekvie
nos organizacijos nariai sten 
giasi savo parengimus remti ir 
juose kuo skaitlingiausiai da
lyvauti. Tokiu budu jos su
traukia dideles minias žmonių. 
O kur daugiau žmonių susiren 
ka, ten galima daugiau kas ir 
nuveikti.

Skaitlingai pasirodyklme lie
pos 10 d. Socialistų Partijos 
piknike, kuris įvyks Elm Tree 
Grove, 6542 Irving Park Blvd. 
Važiuoti, reikia, kol pasibaigia 
gatvekario .linija. Privažiavi 
mas yra parankus tiek gatve- 
kariais, tiek automobiliais. Vie
tos automobiliams yra pakan
kamai. Visi tad bukime 
piknike.—A. K. Sargas.

Jus sutaupinsite 50% ant viso danu 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS* X-Rąy
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

MYKOLAS MEL^AŽIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos 7 d.. 5 vai. ryto 1932 
sulaukęs 56 metų amžiaus; . 
męs Suvalkų rėd., 
apskr., Šilavoto parap. 
gio kaime. Amerikoj 
apie 40 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį Anelę, du su- ' 
nūs — Mykolą ir Raymondą. tris 
dukteris — Anelę, Virginiją it 
Aleksandrą, marčią Pearl, anūkę 
Normą, uošvę Dominskienę. sese
rį Marijoną Kruševičienę ir švo- 
gėrį Leoną Kruševičių, broli' Joną 
ir brolienę, Batavia, III., 
tuvoj tėvą ir gimines. Kūnas 
šarvotas randasi 2244 W. 
Place, tel. Canal 1068.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
pos 11 d., 8:30 vai. ryte iš 
mų į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv^ Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Mykolo Meldažio 
giminės, drąugai ir ptižystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Moteris, Vaikai, Marti, Sesuo, ' 
Brolis ir Giminės, •re

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. •Lachavicb, tel. Roose
velt 2515.

Kė
ni., 
g‘- 

Mariampolės 
Ingavan- 
išgyvenų

o Lie
pa- 
23

lie- 
na- .

Chicagos lietuviams yra žino
mas kaipo mistikas. Per daug 
metų jis gyveno Roselande. šį 
pavasarį jis susižeidė ir dėliai 
to pateko į ligoninę. Kadangi 
ir pirma dėl nedarbo jam sun
ku buvo verstis, tai dabar jis 
atsidūrė tikrai keblioj padėtyj.

Visi lietuviai ristikai pasiža
dėjo paremti kliubo sumanymų. 
Naktiniame piknike bus kelios 
poros ristynių. Todėl visi yra 
kviečiami atvažiuoti į pikniką. 
Jus ne tik smagiai laiką pra
leisite, bet tuo pačiu laiku su
teiksite paramą Damauskui, ku~ 

jos tikrai yra reikalingas.
- —Kliubietis.

ris

Roseland

tame

Iš 18-tos kolonijos
Jiauiių Vyrų Pašalpos Kliubo 

išvažiavimas

Uraboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o L.usų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Golden Star Kliubo Baseball 
skyrius rengia metinį piknikų 
liepos 10 d., Wasbington ITei- 
ghts miške, prie 110 ir May 
gatvių. Pradžia 11 vai. ryte. 
Kaip 2:30 vai. po piet Golden 
Star jauktas los basebolę su 
vienu iš geriausių jauktų West 
Sidčje—Flying Eagle, kurio rė
mėju x yra p. Eudeikis. Atsilan
kykite visi pamatyti šiuos du 
gerus jauktus besigrumiant ir 
kartu smagiai pasilinksminti su 
visais bolininkais ir kliubiečiais 
jaukiame miškelyje.

Golden Star Kliubas" dabar 
yra pasiryžęs suorganizuoti 
jaunesnį basebolininkų jauktų 
—junior jauktų iš vienų lietu
vių, tarp, 16 ir 19 metų am
žiaus. Kas norėtų dalyvauti 
šiame jaukte, prašomas yra su 
sižinoti su Julium Dapkų, 10047 
S. La Šalie St., ar su-Jonu Rpi 
ka, 12331 S. Emerald Avė.

—Manažeris.

Liepos 9 d. Jaunų Vyrų Pa
šalpos Kliubas rengia naktinį 
išvažiavimą, kuris įvyks Willow 
Wcst farmoj, prie 83 Willo\v 
Spring Road.

To išvažiavimo vyriausias ti
kslas yra sušelpti Charles Da
mauską, kuris atsidūrė labai
sunkioj ;padety. Damauskas 5928.

................ ———......................... ... ,1—    , ,1 ,, ■ Į " ■■■

The English Cohrnin

■... ... . .............................—

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pigiai 
negu kiti todėl, ka< 

, priklausau prie gra 
bų išdirbystės 

OFISAS:
668 W. 18th Stree 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Ttl. R«our<k 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W, 46th St.|ffg 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Sand Danes outing!
The Chicago Lith. Chorai 

Society “Pirmyn” & having its 
annual family outing to Sand 
Dunes, Sunday, July 10, 1932. 
Ali are invited and don’t for- 
get to bring*’ your bathing 
suits I The p’rice of admission 
to the truck is $1 for men and 
a lunch box for the girls. The 
truck will 
stops:

Western
Wcstern
Western
Western
The committee in in addition 

is planning a program for the 
day, and a good time is assured 
each one. Don’t forget the 
time and place, and phone ip 
your reservations to Belmopt

Committee.

Telefonas Yarde 1138

Stanley P. Mažeiks
Graborius ir

' Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

make thc following

&

North—5 A. M. 
22nd—5:20, 
Archer—5:30, 

63rd—5:45v

Phone Boulevard 41 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

k ««!•

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės

o

Seniausia ir Didžiausia
I U I JU A LVA V

GRABORIIl IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su save nupiginto- 
mis kainomis už aukotos rųšies palaidojimą. Mm ihko 
aarofcuojame už atvažimą’mimsio žmogau* kūno | mi 
įstaigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiNiMi atvaMitai | Jwi 
namus ir atveš į musų ištaigą, kur gaMkdte pamatyti & 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikta moklti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimu sų ekspertu Beturiu pa
tarnautoju. pykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipsitės kur 
kitur, . .

lEUDEIKiS 
'mm "lif ■ Imm I .

GRABORIUS ’■ '

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri TdefonM: YARDS 1741 Ir 170 \

Y?

PHYSICAL 
THERAPY 

S MIDW1FE

6109 Soui

phone 
Hemlock 9253

Alkių ^lydytojai’
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland A 
Tel. Boulevard 641

DR. KARL

w Akiniai pri
” „ mokslišku

2437 W. 69th St
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲk SPECIALIST

Patyrimas 
Komplikuotuose 
, Atsitikimuose Hemlock 8151

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandos vakar* —

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonu
2420 W. Marąuette Rd. arti Western Ao. —

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio 

1821 So. Halsted Street 
______________________________________ _ G]

DR. MARGERIS v
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- 
nūdieniais nuo 10 iki 12. —

3421 So. Halsted St ~
Phone Boulevard 8483

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue tu

Tel Kenwood 5107 it
, VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: n 
nuo 6 iki 8 valandai vakare m 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio p

Phone Canal 6122 »

‘ DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir-7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. » 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street J 

Telefonas Republic 7868

S Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St t 

(Cor. of 35th B Halsted Sts) v
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 v 

Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 1
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Hilslrd Sta) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7«9 

Nedėldieniais .pagal sutartj

! Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayett* 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

, k Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phon* Prospect 6659 

n Ofiso Tel. Canal 0257
9 DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

, 2400 W. Madison St.
Vai.; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

= DR. M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*■ OFISAS:
L 4645 S. Ashland Avė.,

Oftao valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
■ 8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel,: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
uuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

_ DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite C
b Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

m< Nedėlioj pagal sutarti

1 DR. A. L. YUSKA
r 2422 W. Marąuette Rd.L kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 

ml ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
u nedčlioms pagal susitarimą

_ DR. A. J. GUSSEN
LltfhJVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
' nedėliomis pagal sutartj.

• 4847 West 14th StrM, .
frS CICERO, ILL.

X-Ray....Phone Cicero 1260

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette. Road

Vabadmu 9—12, 7—9, Antradieni 
vakaraii pagal iniiurimą.

Ofisą® ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12

• -A

l

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 7042

L C. Z. VEZELIS 
Dentistas

5 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

r. Vincent C. Steele
Dantistas 

4180 Archer Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lo tavo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
andos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
f— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

ą, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius elektros 
rietą Įsus.

Ofisas ir Laboratorija:
025 W. lith St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ią 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboĄ 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

no 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo. Nedėk nuo 10 iki 12 Jitną.

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Ir. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

Ofiso valandos:
uo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieš 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
pecialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto 
r. į r r -- -ir - ------- r--ir ■ -'r iffi

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitc St.
Telefonai Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 11 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
- — I

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St.» Room 2117, 
Tclepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9, 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Rtpublic 9600

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4651 So. ArttanJ A<x. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockurell St. • 
Td. Rtpublic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 S. Wood St. — Ketverge vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

. 2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Ncdėliomų pagtl sutirtį ,

h
Ketvirtadieni
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
South West American Lithua- 

nian Political Club

Liepos 2 d. aukščiau minėtas 
kliubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimų J. Mežlaiškio rašti
nėj, 2545 W. 69 St. Susirinki
mų atidarė pirmininkas A. Va
liukas 8:45 vai. vakaro. Nuta
rimų ir finansų raštininkų ra
portai priimti vienbalsiai. Pri
imta taip pat raportai kitų val
dybos narių bei 
mo komisijos su 
riai labai buvo 
misijos raportu,
gražų išvažiavimų, davusį klili- 
bui pelno. Komisija susidėjo iš 
D. B. Pratapo, S. Mališausko ir 
D. Griciaus, namų statymo kon- 
traktoriaus.

Vienas kliubiečių raportavo,

pikniko rengi- 
pagyrimu. Na- 
patenkinti ko- 

kuri surengė

....................... —R—— — ’ i

kad gyventojai išmeta į jėlų vi
sokias atmatas, kurios vasaros 
laiku pūva ir visoj apylinkė, 
sudaro nepakenčiamų kvapų. 
Tuoj tapo kliubo valdybai pa
vesta padaryti į miesto admi
nistracijų atatinkamų spaudi
mų, kad ji labiau rūpintųsi šva
ros prižiūrėjimu.

Penktadienis, liepos 8, 1932

Kitas namo savininkas rapor
tavo, kad vaikai prie jo namo 
nuolat muša bolę. Kartų jie jau 
išdaužė namo langus. Jis ban
dęs vaikus sudrausti, bet jie 
nieko nepaiso. Valdyba ir šia
me reikale apsiėmė padaryti 
tvarkų. Ji pirmiausiai įspės tė
vus, kad jie prižiūrėtų savo 
vaikus, o jeigu tai negelbės, 
tat kreipsis ten, kur reikia. To
kiame atvejyj tėvai turės atsa
kyti už jų vaikų padarytus nuo
stolius.

Kliubas deda visas pastan
gas, kad kolonija butų švari ir 
<kad jos gyventojai galėtų ra
miai gyventi. Jei kas pastebi 
kur netvarkų, tai tegul rapor
tuoja kliubui, kuris visuomet 
yra pasirengęs patarnauti vie
tos gyventojams.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST. 

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC 
4745 SO. ASHLAND AVENUE, l®43 W. NORTH AVENUE
1205 MILWAUKEE AVENUE, 334« W.

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIU vlmj ligi te 
mmirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo viduriu 
valimofil TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo vlnokių ligų, yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Šia 
labai Avelnun tonika* yra padarytas 14 26 skirtingų 
gydančių žievių, ftaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite J musų saiikrovų nemokamam pasi
tarimui. Dąktaro egzaminacija yra visiSkal dykai 
kada vartojate Dr. MichneFs Ali Herb Toniot, Arba WUu„i>. ah prisiųsdami ftOc, o mes prisiusime Jums $1.00 bonkų Dr. Miehael s Ali 

tatiajpatys įsitikinsi te,_ kaži Jei niekas kitas Jums nepareitojo, tai pa-

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada

t

20th STREET

rnSyklte mnmi, 
Herb Tonic. ir - .---------------- „_
geltos DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

perkate ”1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

PIRKIT ir TAUPINKIT
“Midwest Stores” Sankrovose

Kam eikvoti laiką ieškant skatikus taupinančių bargenų, kuomet “Mid- 
tvest" sankrovose ant tų i pačių dalykų jus galite sutaupinti nikelius 

ir fffty”tukus. . /
Šis Išpardavimas yra Geriausias 

Įrodymas
Pėtnyčioj ir Subatoj, Liepos 8 ir 9

CVTl?QTAQ *Midwest” Puikiausias Tyros 4 Ql/?^ 
oVIIjJjIAu Smetonos sv. ūkiška rolė lw C

""' 3

1UII IT A C Jelke “Good Luck” 
lYllLIl.ri.kj Eva poruotas

Visų skoniųJELL-0

RYŽIAI “COMET“

tugšti 1 Arkenai |

3 pak. 19c

2SV. 17cpakeliuose

ARBATA "u^s'\^Tk.19c 2 P°k-' 15C
RYŽ1Ų 2 19c

BAKED MEAT LOAF "FD”"- 19C
Armour’s 1 Ofl

“Veribest’’ No. I blėk. ■ VW

“POPS” KVIEČIŲ Op 
pak. wV

CORNED BEEF
American ar 91/1 

Brick sv. I W

“Banner“ 1C|f*
_______ 24 uncijų džiaras

COCOANUT "DunhimV' pjk. 2 už 17c
QPkTk Ą Root Beer. Ginger Ale

“Midvvest”

SURIS “Brookfield” Cream 4 Em
2 pak. I VV

SWEET PICKLES

Politikos reikalai šiame susi
rinkime visai nebuvo keliami, 
— palikta sekamam susirinki
mui, kada dalykų padėtis la
biau paaiškės. Susirinkimas bu
vo labai draugiškas ir visi kliu- 
bo reikalus rimtai svarstė. Vie
nuoliktų valandų vakaro susi
rinkimas tapo uždarytas.

—o—
Prie progos turiu priminti, 

kad musų kliubo veikėjas ir 
šios kolonijos darbuotojas, ag
ronomas D. B. tPratapas, atsi
darė gazolino stotį prie Wfes- 
tern ir 70. Kliubiečiai nutarė jį 
remti kaipo gera lietuvį, kuris 
visuomet yra pasirengęs pasi
darbuoti savo tėvynės gerovei. 
Aš tikiu, kad p. Pratapas tu
rės gerų pasisekimų, nes lietu
viams jis yra plačiai žinomas 
kaipo , teisingas ir nuoširdus 
žmogus. Iš savo pusės, aš jam 
linkiu kuo geriausios kloties.

Baltintoji} išsisuki 
nejimai

kuopos susirinkimas, 
“karščiausias” dieno- 
punktas buvo seimo 
raportai. Narių daly-

Jurgeliutę ir vieninteliu kalti
ninku padaryti p. Gegužį, todėl 
juodu negalėję tam pritarti ir 
balsavę už, “pąteųūnimo” rezo- 
liučįjų. Bet diskusijose paaiškė
jo, kad tai nesutinka su tiesa. 
Niekas seime nesiūlė vienus iš
teisinti, o kituq apkaltinti; sei
me buvo ginčų tik apie tai, ku
rie nariai Pildomosios Tarybos, 
davusios neteisėtų paskolų De- 
veniui, buvo daugiau, o kurie 
mažiau kalti. Tačiau įnešimas, 
kurį seimo vedėjai leido balsuo
ti, siūlė pateisinti visus, o prie
šinga pusė taip pat nedarė 
skirtumų ir nė vienam kalti
ninkui nepotaikavo, bet reika
lavo, kad visi senosios Pild. Ta
rybos nariai (ir oficialia advo
katas) butų pripažinti kaltais 
“apsileidime ir savo pareigų 
neatlikime”.

• . l ■ ■ 1 ,

Todėl tas išsisukinėjimas, kad 
reikėję gelbėti Gegužį nuo “nu- 
kryžiavojimo”, buvo labai ne
vykęs. (

Vaidyla iškalę dar šitokį ar
gumentų: girdi,* Speciale Ko
misija per du metu tyrinėjo 
Devenio aferų, ir jeigu jos ra
portų seimas butų atmetęs, tai 
butų reikėję rinkti naujų ko
misijų ir dalykų tyrinėti iš nau
jo. Bet, viena, seiipe buvo bal
suojama ne Specialūs Komisijos 
raportas, o tik • jos “rekomen
dacija”, ant greitųjų pagamin
ta pačiam sejrhe. Antra, ne vie
na Specialė Komisija tyrinėjo 
tų klausimų, bet ir Kontrolės 
Komisija, kuri dalį savo rapor
to seimui patiekė. Nors kitos 
dalies Kontrolės Komisijos ra
porto seimo vedėjai neleido de
legatams išklausyti, bet ir iš 
to, kų seimas girdėjo Devenio 
paskolos klausime, buvo pakan
kamai aišku, koki faktai tapo 
surasti toje nelęmtoje byloje.

Pamatiniai faktai, kuriuos 
seimui pranešė JsAvo raportuose 
Specialė Komisijų, ir Kontrolės 
Komisija, buvo,‘(tie patys, ir 
niekas seime nebandė jų nu
neigti. Net ir patys kaltinamie
ji jų neatrėmė.i'.Tai' kokio dar 
čia galėjo reikėti, naujo tyrinę- 
jin^°? į < j ?,.- r j /

Jeįgii: komisijų patiekti fak- 
tai Devenio paskolos davėjus 
apkaltino, tai p,' Tareilos per
skaityta, Speėiales Komisijos 
vųrdu, ? rekomendaci j a kaltinin
kus “pateisinti”, buvo neteisin
ga ir priešinga sveikam protui. 
Seimas jų atmetė. Bet paskui 
riksmu ir smuftu ji buvo iš 
naujo perbaisuotą ir “priimta”. 
Ar tai sugrąžino “garbę” tiems, 
kuriiį kaltumų komisijų rapor
tai buvo įrodę?, kitokiais ne
garbingais keliais garbė nėra 
grųžinama, bet greičiaus galu
tinai prarandama.

Bet tiek to. Narių balsavimų 
seiinas paniekino,' Narių išrink
tiems delegatams seimo “ma
šina” užčiaupė bumas. Bet 
kuopose nuslopinti narių balsų 
negales nei Gegužis, nei jo pa
kalikai. Jeigu jie bandys; Jie 
skaudžiai pakenks organizacijai.

Tai toki mano įspūdžiai iš tų 
raportų 36 kp. susirinkime.

Ne-baltintojas.

Laiškai Pašte
Šie laižkai yra atCJe iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausiji paštų (CJaiK ir Adams 
gatvių) atsiimti. įtaikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wind<?w” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrų laika, o 
kui sunaikina.

“Augštos Kokybes
Moltas” 4

pas*

4136 Skretis John
901 Aleliunui Janiu
911 Ctukieni Barbora
912 Lowas Jenny
918 N Ntaris.

Laiške, kuris yra gautas nuo Mrs. 
Jurich, sakoma: “Aš vartojau visokių 
mokų, bet Buckeye Malt Syrup yra vi
sai skirtingas ir priduoda daug geresnį 
skonį kepimui. Aš vartojau jį kepant 
pajus, biskvitus ir duoną, ir visur radau 
pilnai pritinkant.

“Buckeye Malt yra augštos kokybės 
ir aš tikiuosi, kad kiekviena moteris 
jį ras naudingą prie kepimo ar virimo. 
Aš jį rekomendavau kelioms savo drau
gėms ir jos jį labai giria.“

CLASSIFIED ADS.
Help Wanted—Malė

_ _ _- l- - - -a-r-hinibHy Reikia.
NAUJO BIZNIO VAJUS 

10c špulikė bovelnos ......................... 1<
Čeverykų raiščiai, grosas ............... 4 2c
Skustuvų geležtės .............................. 1c
1,000 siuvamųjų adatų ............... 22c

DYKAI BARGENŲ KATALOGAS 
MILLS SALES CO., 

37 So. Wells St.

Vasaros Valgiai
Karštais vasaros mėnesiais šeiminin

kėms maisto .klausimas darosi labai svar
bus. šeimininkė tada paliauja didelius 
prirengimus, kepimus ir virimus, ir ieš
ko tokio maisto, kurį butų .galima pa
duoti be didelio prirengimo.

Yra daug visokių valgių, kurie ne
reikalauja prirengimo ir ifgo prie jų triu- 
simosi karštoje virtuvėje> Yra viso
kiausių vaisių ir daržovių saladų, ma
karonų, ir. špagetų, kepuoto jųjų mais
to ir visokių skanumynų jau prirengtų 
ir galimų tuojaus paduoti į stalą.

Be to yra visokios šaltos mėsos ir 
dešrų, kurias galima paduoti kaipo san
dvičius ar prie kitų valgių.

Visus aukščiau minėtus valgius už
laiko visos “Midwest“ sankrovos. Bet 
jos užlaiko vien tik kokybės maistą, 
taip kad pirkėjas gali visuomet būti tik
ras, kad ką jis pirj$s šiose sankrove, mai
stas bus geras, maistingas ir skanus.

Nežiūrint augštos prekių kokybės, 
kainos “Mldvvest“ sankrovose yra labai 
žemos. , Tai paeina delei milžiniškos 
perkamosios pajėgos 290 sankrovų, .ku
rios priklauso, šiai organizacijai. Tiktai 
peržiūrėkite “Midwest“ sankrovų ap
garsinimą kitoj šio dienraščio vietoj.

CL ASSI RED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
v COLLEGE

672 West Madison Street

Help Wanted—Female
Darbininkiųi R^ibĮa

REIKALINGA patyrusi moteris sor- 
tuoti skudurus. Kreipkitės Mr. Sacks, 
751 No. Franklin St.

Business Chances
.-L- L?

PARDAVIMUI gražiai furnišiuotas 
dešimties kambarių namas. Geras pelnas. 
Telefonuokit West 1352. ■

Financial
F i n an ;ai -Paskolo s

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. Wefttworth 0249

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

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

PARSIDUODA restauranas, 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.

KAS norite įsigyti gerą darbą, su 
mažais pinigais, nusipirkite minkštų gė
rimų išvežiojimo biznį. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Užtikrinkit savo 
ateitį. Knygynas, Box 40, 3210 So. 
Halsted St.

Trečiadienio vakare Lietuvių 
Auditorijos svetainiukėje įvyko 
SLA. 36 
kuriame 
tvarkos 
delegatų
vavo susirinkime tik kelios de
šimtys; daugumų sulaikė, gal 
būt, troškus oras, o gal — tie
siog apatija.

Kuopos valdyba, kurios dau
guma buvo, kaipo delegatai, sei
me ir tenai uoliai rėmė Gegu
žio mašinos politikų, buvo, ma
tyt, iš anksto rūpestingai ap
dirbusi “strategiškus” planus, 
kad iš delegatų raportų susirin
kimas patirtų kaip galint ma
žiaus aiškios tiesos. Kaip tik 
kuris delegatas ima smulkiau 
pasakoti apie vartotus seime 
tautiškai-fašistiško bloko trik- 
sus, tuojaus vienas ar kitas 
valdybos narys ima triukšmų 
kelti įi* protestuoti, kam* laiko
ma “prakalbos”. Bfet kada kal
ba koks nors Gegužio bąltinto- 
as, nukrypdamas į dalykus, 

net.visai nieko bendro neturin
čius su seimu, tai tokiam pa
mokslininkui plojama delnais.

Nemalonu yra pažymėti, kad 
tarpe bandžiusių neduoti dele
gatams pasakyti tiesų apie sei
mų šiame susirinkime pasirodė 
net keturi valdybos nariai. Jie 
iki šiol vis dėdavosi neva bešar 
liškais, bet šį kartų kuopa pai
mate juos ivisai kitokioje švie
soje.

Raportai, kartu su diskusijo
mis ir klausimais apie seimų, 
tęsėsi pusantros valahdos, ir 
kadangi delegatų buvo devyni 
ir kiekvienas raportavo sky
rium, tai reikia, pasakyti, kad 
su jais buvo apsidirbta gana 
greitai. B^t jeigu raportai bu
tų tęsęsi ir dvigubai ilgiau, var
giai butų kas dėl to pasikeitę. 
Kas norėjo patirti tiesų, tas pa
tyrė, o kas nenorėjo jos žinoti, 
tam buvo perdaug ir to, kų jie 
išgirdo.

Čia neapsimoka kartoti ra
portų turinį, nes skaitytojai 
jau iš laikraščių žino,- kas bu
vo seime atlikta.' Bet bus ne 
pro šalį nurodyti,- kaip bandė 
pasiteisinti tie delegatai, kurie 
seime teisino Devenio paskolos 
kaltininkus. Dr. Drangelis sa
vo poetiškame i straipsnyje apie 
viešpatavusių seime harmonijų 
(kurios tenai nebuvo), apie iš
laikymų parlamentarinių tai
syklių (kurios buvo nuolatos 
laužomos) .ir demokratybę (ku
ri buvo paaukota frakcinės po-^ 
litikos interesams), pareiškė, 
kad seimas atliko labai gerų 
dalykų, palikdamas p. Gegužį 
dar dvejiems melams preziden
tauti, idant jisai galėtų paskui 
“su garbe” pasitraukti iš savo 
vietos. Taigi asmens garbė bu
vo svarbesnis 'reikalas^ seime, 
negu organizacija ir jos princi
pai.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
' Tel. Calumet 3398

KENKIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITE ŠITĄ s 
Gerbiamas Tamsta:

Afi buvau 'varginamas Cukrinas ligos 
(Diabete#) per kelis metus ir gydžiausi, 
bot vistiek jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau. Po vartojimo 
jūsų Senosios Šalies žolių Goduolių No. 
212 (Old Country Herb Remedy No. 212) 
per du mėnesius aš nebeturėjau cukraus 
šlapume ir išvartojęs beveik metus aš 
jaučiuosi puikiai, turiu gerų apetitų ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. Aš miegu 
stiprai ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medlkalių Žolių Arbatų 212. 
Tikiuosi, kad ji tų pati padarys kitiems, 
kų ji man padarė.

Su tikra pagarba, John Pageler, R. 2, 
Box 14, Belevue, Kansas.

Orlginalė Senosios Salios Gyduolė 212 
yra vartojama visų vokiečių daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite šiandie dal,,nemokamo sempelio ir 
knygeliu. % svaro paltelis $1.25.

OLD COUNTRY REMEDY CO., 
Dept. I<1, Fort Wayne, Ind.

Business Service

NAMq 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 
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET 

WORKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St.

Automobiks
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagojė. Dalys dėl. visą 
išdirbyščių mašinų. Cash. išmokėjimais 
ar mainui. •

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

G

TIKRA proga. Pardavimui fontanas 
ir restoranas arti lietuvių kapinių. Taip
gi sustoja busas. Pigiai. 3011 W. 11 Itb 
St.

PARSIDUODA groserio Storas, pi
giai, geras biznis, turiu greit parduoti. 
Tūrių du biznius. 4345 So. Hermitage 
Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU^ namą ant ūkės ar na

mo Lietuvoje. Klauskite savininko.
3301 Wallace St. 2-ras augštas 

i

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA labai pigiai 180 ak
rų farma sų dvejais budinkais. Žemė 
pirmbs rūšies, 2% mylios nuo miesto, 
ant gero kelio, lietuvių apgyventa, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Galima pasiskirti: 
80 akerių, 100 akerių arba 140 akerių. 

Savininkas U. F. Miller.
Route 3.' Scottville,. Micb.uJUNGT. VALSTIJŲ 

IR KANADOS
ŽEMĖLAPIS IR 

KELRODIS
Naujienose galima gauti 
naujų ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visų Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina
Tik 35C

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

Mokesti galite siųsti pašto 
ženkleliais,

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

, Chicago, III.
I * I

< 1929 Chrysler, kaip naujas, modelis 
65. Pigiai. 7230 So, Talman Avė. 
Rear.

, aįFor 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.

Furnished Rooms
RENDAI šviesus didelis apšildomas 

kambarys dėl vaikino ar merginos ar 
vedusiai porai. Pirmas augštas.

2546 W. 67 St.

Real Estate For Sale
Namal-Žemi Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasolins 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenne 
Tel. Lafayette 0455

RENDON .šviesus kambarys. Garu 
apšildomas, 3301 Walface St., 2-ras 
kugštas.

Furniture & Fixtures
Rakandai4taisai

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. Box 
1452, Naujienos. 1739 S. Halsted St.

BERGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Gražus. <seklyčios setas $43; radio 
$20; 9x12 Oriental $14; importuotas 
Oriental $32; periodo riešuto valgoma
sis setas,, poilsio kėdė $14; modernisti
nis mieg^matis setas; 4 kambariai, $137, 
vertės $3,000; firankos, indai ir t. t. 
Atskirai. Užmokėsiu už perkraustymą.

5258 Wasbington Boulevard, 
tel. Austin 3838

■■ n ............................ - ■ '

MORGIČIAUS savininkas turi tuo- 
jaus parduoti kampini 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. 54th St., aki Kedzie Avė.
3 didės, 29 C 

bonkos

4 25c
Į9ę

3 20c

ALUS “Bohemian Special”
Gero didumo 
• tuzinas

Extra 
geros

ORANŽIAI Californijos

ŠVIEŽIOS TOMATES
GRAŽIOS, 

PRINOKUSIOSBANANOS sv

PAIPOMS PLAUTI MILTELIAI “Midwest” kenas 18c
“GOLD DUST” . ...... 19ė
“OCTAGON” ^,lLaEst1n's 5C
SOAPFLAKES "Quick Atrow’’ di<wis 19c

DYKAI! Kenas "Sunbrite” Cleanser

"Midtvest”

NAPHTHA MUILAS 10 39c
PASTABA —- Dauguma “Midtvest Stores’1 turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukltieną it^ tt. už žemiausias kainas!

•buy;at thb <1_ _ FOH~LBSSI ' ,, A ■’

MIDWESTffiSTORES
290 INDEPENDENf NBIGHRURUOOD STURH9

Pirmyn išvažiavimas
4 ........... I...,r..... _ . “ ,

? Sekmadienį, liepos 10 d., į- 
vyksta Chicagos lietuvių choro 
Pirmyn (išvąžiavjmas į Sand 
Dunes. Visiįvažiuojantieji pra
šomi. jsitėmy^i išvažiavimo va
landas. Trpkas iš Nopth gidės 
važiuoja penktą valandą ryto 
iš North ir Western gatvių ; iš 
West% Sidės 5:2Q nuo Western 
ir 22 gatvės; iš Brighton pir
ko 5:30 (nuo Western įr Ąrčher 
gatvių; iš Mąrąųette Parko 5:- 
45 nuo Western ir 63 gątjdų. 
Visi važiuojantieji vaikinai tu
rės užsimokėti $1.00 troku ar
ba privatiniais automobilįais 
keliaujant Visos, piergaitėš tu • 
rėš neštis arba “lunch-baSKet” 
—dviem žmonėm pusryčiams ir

EKSKURSUOS I ’ ’
Kas noti turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusi agentą

P. Baltutis & Cp.
3327 SO. HALSTED ST;

Ttl. YARDS -46691 •. « * -*** I

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 ir 6 kam
barių, medinis, pigiai. 4538 South 
Washtenaw Avė’., Tel. Lafayette 4294.

MOTERYS SKAITO
■■SKELBIMUS '

a.

pietoms—arba užsimok,St $1.00.
Balčiūnas su Zalatorium aiš- /platesnių ipformacij ų\:§ąu- 

1 -n.__ v< • • _ -kino, kad Bagočiūs ir jo rėmė
jai buk stengęsi išteisinti p-lę

kitę f Aldona Valiulis, Belmont 
5923.'—Murza. t'

PRANEŠIMAI
---------- -- A .

^Unity Lith. tynevolent Club, 4558 
Marshfjeld Avenue, laikys savo mėnesinj 
susirinkimą liepos 8 d. vai. vak., Kliubo 
svetainėje./ Narių atsilankymas į šį susi
rinkimą yra būtinai reikalingas, kadan
gi yra daug svąębiiĮ reikalų dėl apsvar
stymo. Taipgi bus pranešta vieta ir lai
kas Kliubti šeimyniško išvažiavimų t^. 
Basket, pikniko į Forest Preservės. \ 

"i a 'r . —Valdyba.
'■* ............ . ....................... ....

Kriauiių Lokalas 269 A. 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 "skaįtlingai.

—rĄ Prusis, sekti

‘ t • ’

•7 ■ - V , > s - v ■
Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bite 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.

A ’ K.
SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, {įmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.x A r

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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 ' '

TEL. ROOSEVELT 8500




