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Didžiosios Europos 
________ t

Valstybės Pasirašė
Lausannos Sutarti

Mėgins priversti Jungtines Valstijas pa
naikinti karo skolas

VOKIETIJOS PARTIJOS SMERKIA PREMJERĄ VON 
PAPENĄ UŽ JO NUSILEIDIMĄ ALIANTAMS

Lietuvos Naujienos

Latisanne, Šveicarija, liepos 
K).— Be kokių ceremonijų ar 
iškilmių, Vokietija, Anglija, 
Franci j a, Belgija ir Italija pa
sirašė Lausannos sutartį panai- 
kindamos Vokietijos reparaci
jas, ir priimdamos nuo jos tik 
$714,000,000, vietoj $64,000,- 
0(X),000. Sutartis įeis galion, 
kuomet visos pasirašiusios vals
tybės ją ratifikuos.

Jeigu tikėti kai kurių laik
raščių koresjx>ndentams, be su
tarties, pasirašiusios šalys pa
darė slaptą priežadą, kuris šios 
sutarties likimą nusvers. Vals
tybės sutarties neratifikuos, iki 
nesusitars su Jungtinėmis Vals
tijoms dėl karo skolų. Jeigu 
J. V. nepadarys jokių nuolaidų 
ir nesusitaikys su Europos 
valstybėmis, tuomet Lausannos 
sutartis nustoja savo vertės ir 
suinteresuotos valstybės vėl 
ims konferuoti.
J. V. nusistatymo nepakeitė

Washingtonas si statymo
karo skolų klausimo.nepakeitė. 
Užsienio reikalų departamentas ■ 
išleido pareiškimą, kuriame tarp 
kito ko sakoma, kAd J. V. aiš
kiai pasisakė koks jos nusista 
tymas dėl karo skolų, kurias 
Europos valstybės turi sumo

Vengrijoje konfis
kuotas socialistų 

laikraštis
Budapeštas, Vengrija, liep. 

10—Vengrijos vyriausybė kon
fiskavo socialistų partijos or
ganą “Nepszava”. Konfiska- 
tos priežastis redakcinis strai
psnis, kuriame Bihar apskričio 
prefektas buvo kaltinamas mė 
ginęs priversti ukininkus dirb
ti už algas, kurios tiko juod- 
veidžiams vergams, bet ne lais
viems, baltiems žmonėms. Pro
kuroras aiškina, tai esąs kurs
tymas prie klesų kovos.

Senatas priėmė Gar- 
nerio bilių

Washington, D. C., liep. 10. 
—šeštadienyje senatas priėmė 
atstovų buto jau užtvirtintą 
Garnerio bilių, kuriame skiria
ma $2,100,(XX),000 bedarbių rei
kalams. Dabar pasiūlymas per
eina į Ilooverio rankas, kuris 
jį vetuos už paragrafą apie 
Rekonstrukcijos korporacijos 
paskolas atskiriems asmenims.

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

Giedra, kiek- vėsiau; lengvas 
piet-vakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 64- 
84 laip.

Saulė teka 5:24; leidžiasi 
8:27.

kėti J. V., birželio 20, 1931 me
tais, kuomet buvo paskelbtas 
Ilooverio moratoriumas ir to 
nusistatymo nepakeitė. Be to, 
pridūrė, kad J. V. nenori pri
versti valstybes mokėti dau 
giau, negu jos išgali.
Vokiečiai smerkia Von Papeną

Vokietijoje, Von Papeno ša
lininkai ir visos partijos sutar
tį priėmė labai nepalankiai. 
Vieni su didžiausiu pasipikti
nimu, kiti su panieka, treti su 
ironija. Hitlerininkai tikėjosi, 
kad Von Papenas pagrūmos 
kumščiu susirinkusiems alijan- 
tams ir jie nusugandę dovanos 
reparacijas, panaikins Versail- 
les traktatą ir priedui, leis Vo
kietijai ginkluotis iki ausų. Ka 
tulikai centristai tvirtina, kad 
jų šalininkai, buvęs Dr. Brue- 
hingas butų atsiekęs daug dau
giau. Komunistai tuojau pra
dėjo klajoti apie tarptautinu 
imperializmą, o nacionalistai- 
monarchistai, svajoją apie kai 
zerię grąžinimą,^asjgąęrkė Von 
Papeną griežčiausiais žodžiais, 
duodami suprasti, kad santy
kiai tarp jų ir Von Papeno nu 
traukti. Panašiai pasielgė iki 
šiol rėmę Von Papeną hitleri
ninkai.

Kanados-J. V. dery
bos dėl Šv. Lau

ryno upės
Washington, D. C., liep. 10. 

—J. V. užsienio departamentas 
ir Kanada baigia pasekmingas 
derybas dėl šv. Lauryno upės 
išvystymo projekto. Projektas 
J. V. kainuos apie $500,000,000 
ir suteiks užsiėmimo tukstan f 
čiams darbininkų.

Peru sukilimas likvi
duotas

Lima, Peru, liep. 10. —Po il
go mūšio valdžios kariuomenė 
atėmė nuo sukilėlių miestą 
Trujillo. Mūšyje žuvo suki
lėlių vadas Cardenas. Jie pasi
davė, kuomet vyriausybės or 
laiviai pradėjo miestą bombar
duoti. Peru dar tebėra karo, 
stovis.

J. V. lakūnai tęs kelionę 
aplink pasaulį

Borisov, Rusija, liep. 10. — 
James Mattern ir Bennett Grif- 
fin, J. V. lakūnai sudužę Mins
ko durpių pelkėse pakeliui iš 
Berlyno į Maskvą, tęsią kelionę 
toliau. Dabar taisomas jų lėk
tuvas.

Išsprogdintas Kinijos 
arsenalas Nankinge

Nanking, Kinija,' liep. 10.— 
Šiandien vidudienyje staiga eks- 
plodavo Kinijos artilerijos 
amunicijos sandėlis. Eksplozi 
jos priežastis, netoli arsenalo 
kilęs gaisras.

[Acme-P. 0 A. Photo]

White Star .garinis laivas “Georgic”. šiomis dienomis jis pirmą kartą iš Anglijos atplaukė į 
Amęriką.

Sustreikavo Belgijos 
angliakasiai; 2 žuvo, 
virš 40 sužeistųjų
Visuose kasyklų distriktuose 

paskelbtas karo stovis

Brussels, Belgija, liep. 10.— 
Belgijos kasyklų distrikte kilo 
angliakasių streikas, kuris pa
sižymėjo dideliu angliakasių, jų 
šimpatizatorių ir policijos krau
jo praliejimu. Visuose kasyk
lų distriktuose paskelbtas karo 
stovis. Kiek žinoma, du ang
liakasiai užmušti ir virš 40 an
gliakasių ir. policininkų sužeis 
ta.

Smarkios muštynes įvyko i 
Charleroi ir Mons miestuose. 
Kaip praneša telegramos, strei- 
kieriai užpuolė krautuves, su
kėlė didžiausią betvarkę gat
vėse, o streikuojančių anglia
kasių žmonos metėsi prieš gat- 
viakarius, pasiryžusios sulaiky
ti komunikaciją. Be to, Char
leroi buk padegti vieno kapita
listo namai.*, J riaušių vietą 
valdžia pasiuntė kariuomenę, 
kuri demonstravo gatvėmis su 
kulkosvaidžiais ir streikierius 
apmalšino. Bet kova vėl atsi
naujino nakties laiku.

Angliakasių grupė išmaršavo 
į pietų Belgiją raginti visus 
darbininkus prisidėti prie strei
ko.

Streiko priežastys visaip aiš
kinamos. Vieni sako, kad an
gliakasių tarpe kilęs nepasiten
kinimas algomis, sąlygomis. Ki
ti aiškina, kad streiką suagita 
vo komunistų agentai.

Reikalauja moratoriu
mo laivų linijoms

Washington, D. C., liep. 10.— 
J. V. Laivų tarybos pirminiu 
kas T. V. O’Connor kreipėsi j 
prezidentą Hooverį reikalauda 
mas, kad vyriausybė suteiktų 
moratoriumą laivų linijoms, ku
rios yra prasiskolinusios tary 
bai.

Pasmerktas mirti už su
kilimo rengimą

Belgradas, Jugoslavija, liep. 
10.— Karo " teismas pasmerkė 
mirti Įeit. Atanasovič, \ kuris 
kaltinamas birželio mėn. Mag 
deburge ruošęs suokalbį prieš 
karalių Aleksandrą. Teismo 
sprendimas buvo išpildytas, nes 
karalius atsisakė bausmę dova
noti.

$<53,000,000 Australijos 
bedarbiams

Canberra, . Australija, liep. 
10.—Australijos valstijų prem
jerų konferencija nutarė per 
tris metus išleisti $53,000,000 
bedarbių reikalams. Pinigai bus 
sukelti bonais.

Dalis “Bonų armijos” 
veteranų apleidžia 
Wash., D.C. stovyklą

Administracija skolina pinigus 
apmokėti kelionės išlaidas

VVashington, D. C., liep. 10. 
—Nors “bonųi armijos” vadas 
W. W. Watcrs ir dauguma ve
teranų pasipriešino valdžios pa 
sisiulymui suteikti jiems veltui 
transportaciją j namus ir . kiek
vienai keliones dienai primesti 
po 75c pragyvenimui, didelis 
skaičius veteranų jau pradėjo 
traukti namo. Į vieną dieną 
virš 1,000 pasileido- į įvairias 
J. V. dalis. Prie grįžtančių ve
teranų ūpo nupuolimo prisidėjo 
stovyklos “Anacostia” maisto 
trukumas ir dalinai, savitarpi
niai ginčai.

Kongresas kelionei paskyrė 
$100,000, kaipo paskolą, kuri 
vėliau bus atitraukta iš bonų, 
kuomet ateis jų išmokėjimo 
terminas.

Teismas užtvirtino 
Meksikos bažnyti

nius įstatymus
Meksikos Miestas, liep. 10.-— 

Meksikos Aukščiausias teismas 
užtvirtino įstatymus, kurie ap
ribojo katalikų kunigų skaičių 
iki 25 Meksikos Valstijose ir 2 
—žemutinėje Californijos daly 
J e.

Deportuojamas Detroi
to lietuvis

Detroit, Mich, liep. 10.—Imi
gracijos biuras deportuos An 
drių Murgą, kuris 11 metų at
gal nelegaliai atvyko į J. V, 
Murga pateko į policijos ran 
kas už žiaurų elgimąsi su gy
vuliais. čia ir paaiškėjo fak
tai apie Murgos atvykimą.

Winona, Mim, liep. 10<- —- 
Skraidymo instruktorius Ge- 
rald ir mokinys D. Millbright, 
North Bend, Wis., buvo sun
kiai sužeisti, kuomet sudužo jų 
orlaivis.

Nusileidusi Lozanoje 
Vokietija reikalauja 
atlyginimo Genevoje

/

Reikalauja panmikinti Versai- 
lės traktato par. 5-tą

Geneva, Šveicarija, liep.. 10. 
—Nusileidę Francijai reparacijų 
ir karo kaltės klausimu, Vo
kiečiai pradėjo reikalauti kom 
pensacijos nors ginklų srityje.

Vokietija nori panaikinti Ver- 
sailles traktatą paragrafą 5-tą, 
kuris apriboja jos apsiginkla
vimą ir varosi ,kad nūs i ginklą 
vimo konferencija prisidėtų 
prie panaikinimo ir suteiktų 
jai lygybę ginkluose.

Paryžius, ilep. 10. — Parla
mento finansinė komisija nu
tarė panaikinti metinius ma 
nevrus ir atsargos kareivių sto
vyklas, kad sumažinus išlaidas, 
butų galima šiaip taip subalan
suoti valstybės biudžetas., šio 
pasiūlymo autoriai yra socia
listų blokas Frau ei jos parla
mente.

Negauna atsakymo 
iš paskendusio 

submarino
Cherbourg, Francija, liep. 

10.—Pagelbos ekspedicija, kuri 
nusiliedo prie paskendusio 
franeuzų submarino “Promet- 
hee” pranešė, kad jie mėginę 
susižinoti su submarino įgula, 
bet negavę jokio atsakymo. 
Todėl spėjama, kad visi 66 ju
rininkai užduso.

Užsidegė vokiečių pre
kinis laivas

-T — «

Boston, Mass., liep. 10. — 
šešias dienas atgal užsidegė 
vokiečių prekinio laivo “Han- 
noyer” potašo ir durpių kro
viniai. Naudodamies nuodingų 
dujų maskomis, ugniagesiai ir 
jūreiviai su ugnimi kovojo per 
dvi dienas. 28 gaisrininkai 
sunkiai nukentėjo nuo dujų ir 
ugnies.

Nukankino kalinį
Jacksonville, Fla., liep. 1.— 

Suimti du žvėriški, Jacksonville, 
Fla. kalėjimo sargai G. Courson 
ir S. Higginbothom, kurie kal
tinami nukankinę 22 metų ka
linį A. Maillerfort. Kiti kalėji
mo kaliniai liudija, kad kan
kindami Maillerfortą, sargai 
naudojo aršiausius viduramžių 
kankinimo budus.

Mirė J. Mačiulis- 
Maironis

Kaunas.—Birž. 27 d. Kauno 
miesto ligoninėje mirė Lietuvos 
atgimimo dainius, kunigas Je
nas Mačiulis-Maculevičius-Mai- 
ronis.

Maironis gimė 1863 metais 
spalių mėn. 21 dieną Pasandra
vio dvare, Betygalos valsčiaus, 
gražiame Padubysyje, kurį vė
liau poetiškai apdainavo. Mai- 
roilis tačiau augo ne dvare, o 
Bernotų vienkiemy.

Gimnazijos mokslą išėjo Kau
ne. Jausdamas traukimą lite
ratūrai, buvo įstojęs Kijevo 
universitetan, tačiau neradęs 
ten stipresnių literatūros pro
fesorių po metų metė universi
tetą ir įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Baigęs ją, 1888 m. 
įstojo į Petrapilio kunigų Aka
demiją.

1894 m. jis parašė žymiai po
etingą poemą “Tarp skausmų į 
garbę”, kurioj išliejo jauno po
eto jausmus. Vėlinti, rodos ga
vęs net pastabų dėl pasaulietiš
ko laisvumo, 1907 m. ją per
dirbo į poemą “Jaunoji Lietu* 
va”, kuri daugiau aptvarkyta 
struktūros atžvilgiu, tačiau ma
žiau beturi vadinamojo įkvėpi 
mo. i

Poetas kun. J. Mačiulis- 
Maironis

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” 

v per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.

ronis yra parašęs, ’ “Raseinių 
Magdę,, “Musų vargai”, lenkiš
kai, “Z nad Biruty, prez Hali
nę”. \

Jei “Jaunąją Lietuvą” galima 
pavadinti musų literatūros kla
siškąja vertinga poema, tai 
vis dėlto tikrieji poezijos per
lai yra surinkti į lyrinių eilė
raščių rinkinį “Pavasario bal
sus”, kurie išleisti pilnu rinki
niu 1920 metais. Tačiau kuni
go profesija nemaža jam truk 
dė būti tikrai laisvu kurėju.

Be to, Maironis yra parašęs 
kelias dramas: “Vytautas pas 
kryžuočius”, “Kęstučio mirtis”, 
bet šie veikalai nėra žymus bei 
meniškai vertingi, be to—ne- 
scehingi.

Vokiečių pasieny ap
šaudė Lietuvos 

sargybinius
Birželio 23 d. Smalininkų pa

sienio policijos iš vokiečių pu
ses į musų sargybinius paleis
ta 4 šūviai.

šūviai buvo paleisti Lubėnų 
kaime, kur Joninių išvakarėse 
buvo sukurtas laužas. Priešais 
šį kaimą Lietuvos pusėje yra 
Kazlkėnų dvaras. Ties juo vai
kščioja, pasiskirstę rajonais, du 
musų sargybiniai. Sargybinis 
Jokubauskas, išgirdęs šuvius, 
pasigužė pHe žemės. Antras 
sargybinis Demskis taip pat’ 
girdėjo šuvius ir zvimbiančias 
Jkulkas.

Iš šūvių sprendžiama, kad 
buvo šauta iš kariško šautuvo.

V. Petrulis padavė 
antrą malonės 

prašymą
Kaip žinoma, Petrulis vieną 

malonės prašymą jau yra pa
davęs, kuris tebėra su byla 
teisingumo ministerijoj, šiomis 
dienomis p. Petrulis įteikė ant
rą malonės prašymą.

Atlygina dvarinin- 
.kams mišku.

Šaukėnų miškų urėdijoj už 
nusavintą mišką ir žemes: 1) 
Jadvygai Cackienei leista išsi- 
kirsti 5,17 ha miško, 2) Elenai 
Brod-Plateraitei—15,25 ha miš
ko, 3) Jurgiui Brod-Plateriui— 
35,25 ha, 4) Janinai Brod-Pla- 
terienei ir Gigai Platerienei- 
Zyberkienei—'15,07 ha mšiko. 
Tos atlyginimo sutartys minis- 
terių kabineto jau patvirtintos.
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Didžiosios Europos
Valstybės Pasirašė
Lausannos Sutarti

Mėgins priversti Jungtines Valstijas pa
naikinti karo skolas

------------------------------------ I

VOKIETIJOS PARTIJOS SMERKIA PREMJERĄ VON 
PAPENĄ Už JO NUSILEIDIMĄ ALIANTAMS

Lausanne, Šveicarija, liepos 
10.— Be kokių ceremonijų ar 
iškilmių, Vokietija, Anglija, 
Francija, Belgija ir Italija pa
sirašė lausannos sutarti panai- 
kindamos Vokietijos reparaci
jas, ir priimdamos nuo jos tik 
$714,000,000, vietoj $64,000,- 
000,000. Sutartis įeis galion, 
kuomet visos pasirašiusios vals
tybės ją ratifikuos.

Jeigu tikėti kai kurių laik
raščių koresjjondentams, be su
tarties. pasirašiusios šalys pa
darė slaptą priežadą, kuris šios 
sutarties likimą nusvers. Vals
tybės sutarties neratifikuos, iki 
nesusitars su Jungtinėmis Vals
tijoms dėl karo skolų. Jeigu 
J. V. nepadarys jokių nuolaidų 
ir nesusitaikys su Europos 
valstybėmis, tuomet Lausannos 
sutartis nustoja savo vertės il
su interesuotos valstybės vėl 
ims konferuoti.
J. V. nusistatymo nepakeitė

Washingtonas •'•nusistatymo 
karo skolų klausimo.nepakeitė. 
Užsienio reikalų departamentas 
išieido pareiškimą, kuriame tarp 
kito ko sakoma, kad J. V. aiš
kiai pasisakė koks jos nusista 
tymas dėl karo skolų, kurias 
Europos valstybės turi sumo

Vengrijoje konfis
kuotas socialistu 

laikraštis
Budapeštas, Vengrija, liep. 

10—Vengrijos vyriausybė kon
fiskavo socialistų partijos or
ganą “Nepszava”. Konfiskar 
tos priežastis redakcinis strai
psnis, kuriame Bihar apskričio 
prefektas buvo kaltinamas mė 
ginęs priversti ūkininkus dirb
ti už algas, kurios tiko juod- 
veidžiams vergams, bet ne lais
viems, baltiems žmonėms. Pro
kuroras aiškina, tai esąs kurs
tymas prie klesų kovos.

Senatas priėmė Gar- 
nerio bilių

VVashington, D. C., liep. 10. 
—šeštadienyje senatas priėmė 
atstovų buto jau užtvirtintą 
Garnerio bilių, kuriame skiria
ma $2,100,000,000 bedarbių rei
kalams. Dabar pasiūlymas per
eina į Ilooverio rankas, kuris 
jį vetuos už paragrafą apie 
Rekonstrukcijos korporacijos 
paskolas atskiriems asmenims.

Chicagai ir ap'elinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek- vėsiau; lengvas 
pi et-vakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 64- 
84 laip.

Saulė teka 5:24; leidžiasi 
8:27.

kėti J. V., birželio 20, 1931 me
tais, kuomet buvo paskelbtas 
Ilooverio moratoriumas ir to 
nusistatymo nepakeitė. Be to, 
pridūrė, kad J. V. nenori pri
versti valstybes mokėti dau 
giau, negu jos išgali.
Vokiečiai smerkia Von Papeną

Vokietijoje, Von Papeno ša
lininkai ir visos partijos sutar
tį priėmė labai nepalankiai. 
Vieni su didžiausiu pasipikti* 
nimu, kiti su panieka, treti su 
ironija. Hitlerininkai tikėjosi, 
kad Von Papenas pagrūmos 
kumščiu susirinkusiems alijan- 
tams ir jie nusugandę dovanos 
reparacijas, panaikins Versail- 
les traktatą ir priedui, leis Vo
kietijai ginkluotis iki ausų. Ka 
tulikai centristai tvirtina, kad 
jų šalininkai, buvęs I)r. Brue- 
ningas butų atsiekęs daug dau
giau. Komunistai tuojau pra
dėjo klajoti apie tarptautinu 
imperializmą, o nacionalistai- 
monarchistai, svajoją apie kai 
zerio grąžinimą,fj)asjpuęrkė Von 
Papeną griežčiausiais žodžiais, 
duodami suprasti, kad santy
kiai tarp jų ir Von Papeno nu 
traukti. Panašiai pasielgė iki 
šiol rėmę Von Papeną hitleri
ninkai.

Kanados-J. V. dery
bos dėl Šv. Lau

ryno upės
VVashington, I). C., liep. 10. 

—J. V. užsienio departamentas 
ir Kanada baigia pasekmingas 
derybas dėl šv. Lauryno upės 
išvystymo projekto. Projektas 
J. V. kainuos apie $500,000,000 
ir suteiks užsiėmimo tukstan 
čiams darbininkų.

Peru sukilimas likvi
duotas

Lima, Peru, liep. 10. —Po il
go mūšio valdžios kariuomenė 
atėmė nuo sukilėlių miestą 
Trujillo. Mūšyje žuvo suki
lėlių vadas Cardenas. Jie pasi
davė, kuomet vyriausybes or 
laiviai pradėjo miestą bombar
duoti. Peru dar tebėra karo, 
stovis.

J. V. lakūnai tęs kelionę 
aplink pasauli

Borisov, Rusija, liep. 10. — 
James Mattern ir Bennett Grif- 
fin, J. V. lakūnai sudužę Mins
ko durpių pelkėse pakeliui iš 
Berlyno į Maskvą, tęsią kelionę 
toliau. Dabar taisomas jų lėk
tuvas.

Išsprogdintas Kinijos 
arsenalas Nankinge
Nanking, Kinija; liep. 10.— 

Šiandien vidudienyje staiga eks- 
plodavo Kinijos artilerijos 
amunicijos sandėlis. Eksplozi 
jos priežastis, netoli arsenalo 
kilęs gaisras.
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White Star .garinis laivas “Georgic”. Šiomis dienomis jis pirmą kartą iš Anglijos atplaukė 
Apięriką.

Sustreikavo Belgijos 
angliakasiai; 2 žuvo, 
virš 40 sužeistųjų
Visuose kasyklų distriktuose 

paskelbtas karo stovis

Brussels, Belgija, liep. 10.— 
Belgijos kasyklų distrikte kilo 
angliakasių streikas, kuris pa
sižymėjo dideliu angliakasių, jų 
simpatizatorių ir policijos krau
jo praliejimu. Visuose kasyk
lų distriktuose paskelbtas karo 
stovis. Kiek žinoma, du ang
liakasiai užmušti ir virš 40 an
gliakasių ir policininkų sužeis 
ta.

Smarkios muštynės įvyko i 
Charleroi ir Mons miestuose. 
Kaip praneša telegramos, strei- 
kieriai užpuolė krautuves, su
kėlė didžiausią betvarkę gat
vėse, o streikuojančių anglia
kasių žmonos metėsi prieš gat- 
viakarius, pasiryžusios sulaiky
ti komunikaciją. Be to, Char
leroi buk padegti vieno kapita
listo narnai.*] riaušių vietą 
valdžia pasiuntė kariuomenę, 
kuri demonstravo gatvėmis su 
kulkosvaidžiais ir streikierius 
apmalšino. Bet kova vėl atsi
naujino nakties laiku.

Angliakasių grupė išmaršavo 
j pietų Belgiją raginti visus 
darbininkus prisidėti prie strei
ko.

Streiko priežastys visaip aiš
kinamos. Vieni sako, kad an
gliakasių tarpe kilęs nepasiten
kinimas algomis, sąlygomis. Ki
ti aiškina, kad streiką suagita 
vo komunistų agentai.

Reikalauja moratoriu
mo laivų linijoms

Washington, D. C., liep. 10.— 
J. V. Laivų tarybos pirminiu 
kas T. V. O’Connor kreipėsi i 
prezidentą Hooverį reikalauda 
mas, kad vyriausybė suteiktų 
moratoriumą laivų linijoms, ku
rios yra prasiskolinusios tary 
bai.

Pasmerktas mirti už su
kilimo rengimų

Belgradas, Jugoslavija, liep. 
10,— Karo teismas pasmerkė 
mirti Įeit. Atanasovič, \ kuris 
kaltinamas birželio mėn. Mag 
deburge ruošęs suokalbj prieš 
karalių Aleksandrą. Teismo 
sprendimas buvo išpildytas, neš 
karalius atsisakė bausmę dova
noti.

$53,000,000 Australijos 
bedarbiams

Canberra, . Australija, liep. 
10.—Australijos valstijų prem
jerų konferencija nutarė per 
tris metus išleisti $53,000,000 
bedarbių reikalams. Pinigai bus 
sukelti bonais.

Dalis “Bonų armijos” 
veteranų apleidžia 
Wash., D.C. stovyklą

Administracija skolina pinigus 
apmokėti keliones išlaidas

VVashington, D. C., liep. 10. 
—Nors “bonųi armijos” vadas 
W. W. Waters ir dauguma ve
teranų pasipriešino valdžios pa 
sisiulymui suteikti jiems veltui 
transportaciją į namus ir kiek
vienai kelionės dienai primesti 
po 75c pragyvenimui, didelis 
skaičius veteranų jau pradėjo 
traukti namo. Į vieną dieną 
virš 1,000 pasileido i įvairias 
J. V. dalis. Prie grįžtančių ve
teranų ūpo nupuolimo prisidėjo 
stovyklos “Anacostia” maisto 
trukumas ir dalinai, savitarpi
niai ginčai.

Kongresas kelionei paskyrė 
$100,000, kaipo paskolą, kuri 
vėliau bus atitraukta iš bonų, 
kuomet ateis jų išmokėjimo 
terminas.

Teismas užtvirtino 
Meksikos bažnyti

nius įstatymus
Meksikos Miestas, liep. 10.— 

Meksikos Aukščiausias teismas 
užtvirtino įstatymus, kurie ap
ribojo katalikų kunigų skaičių 
iki 25 Meksikos valstijose ir 2 
—žemutinėje Californijos daly • ' je.

Deportuojamas Detroi
to lietuvis

Detroit, Mich, liep. 10.—Imi
gracijos biuras deportuos An 
drių Murgą, kuris 11 metų at
gal nelegaliai atvyko į J. V. 
Murga pateko j policijos ran 
kas už žiaurų elgimąsi su gy
vuliais. čia ir paaiškėjo fak
tai apie Murgos atvykimą.

Winona, Min., liep. 10,- — 
Skraidymo instruktorius Ge- 
rald ir mokinys D. Millbright, 
North Bend, Wis., buvo ‘sun
kiai sužeisti, kuomet sudužo jų 
orlaivis.

Nusileidusi Lozanoje 
Vokietija reikalauja 
atlyginimo Genevoje
Reikalauja panaikinti Versai- 

lės traktato par. 5-tą

G e neva, Šveicarija, liep.. 10. 
-—Nusileidę Frau ei j ai reparacijų 
ir karo kaltės klausimu, Vo
kiečiai pradėjo reikalauti kom 
pensacijos nors ginklų srityje.

Vokietija nori panaikinti Ver- 
sailles traktato paragrafą 5-tą, 
kuris apriboja jos apsiginkla
vimą ir varosi ,kad nusiginkla 
vimo konferencija prisidėtų 
prie panaikinimo ir suteiktų 
jai lygybę ginkluose.

Paryžius, ilep. 10. — Parla
mento finansinė komisija nu
tarė panaikinti metinius ma 
nevrus ir atsargos kareivių sto
vyklas, kad sumažinus išlaidas, 
butų galima, šiaip taip subalan
suoti valstybės biudžetas.. Šio 
pasiūlymo autoriai yra socia
listų blokas Franci jos parla
mente.

Negauna atsakymo 
iš paskendusio 

submarino
Cherbourg, Francija, liep. 

10.—Pagelbos ekspedicija, kuri 
nusiliedo prie paskendusio 
franeuzų submarino “Promet- 
hee” pranešė, kad jie mėginę 
susižinoti su submarino įgula, 
bet negavę jokio atsakymo. 
Todėl spėjama, kad visi 66 ju
rininkai užduso.

Užsidegė vokiečių pre
kinis laivas

Boston, Mass., liep. 10. — 
šešias dienas atgal užsidegė 
vokiečių prekinio laivo “Han- 
iiover” potašo’ ir durpių kro
viniai. Naudodamies nuodingų 
dujų maskomis, ugniagesiai ir 
jūreiviai su ugnimi kovojo per 
dvi dienas. 28 gaisrininkai 
sunkiai nukentėjo nuo dujų ir 
ugnies.

Nukankino kalinį
Jacksonville, Fla., liep. 1.— 

Suimti du žvėriški, Jacksonville, 
Fla. kalėjimo sargai G. Courson 
ir S. Higginbothom, kurie kal
tinami nukankinę 22 metų ka
linį A. Maillerfort. Kiti kalėji
mo kaliniai liudija, kad kan
kindami Maillerfortą, sargai 
naudojo aršiausius viduramžių 
kankinimo budus.

Mirė J. Mačiulis- 
Maironis

Kaunas.—Birž. 27 d. Kauno 
miesto ligoninėje mirė Lietuvos 
atgimimo dainius, kunigas Jc 
nas Mačiulis-Maculevičius-Mai- 
ronis.

Maironis gimė 1863 metais 
spalių mčn. 21 dieną Pasandra
vio dvare, Betygalos valsčiaus, 
gražiame Padubysyje, kurį vė
liau poetiškai apdainavo. Mai
ronis tačiau augo ne dvare, o 
Bernotų vienkiemy.

Gimnazijos mokslą išėjo Kau
ne. Jausdamas traukimą lite
ratūrai, buvo įstojęs Kijevo 
universitetan, tačiau neradęs 
ten stipresnių literatūros pro
fesorių po metų metė universi
tetą ir įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Baigęs ją, 1888 m. 
įstojo į Petrapilio kunigų Aka
demiją.

1894 m. jis parašė žymiai po
etingą poemą “Tarp skausmų į 
garbę”, kurioj išliejo jauno po
eto jausmus. Vėliati, rodos ga
vęs net pastabų dėl pasaulietiš
ko laisvumo, 1907 m. ją per
dirbo į poemą “Jaunoji Lietu* 
va”, kuri daugiau aptvarkyta 
struktūros atžvilgiu, tačiau ma
žiau beturi vadinamojo įkvėpi 
mo. *

Poetas kun. J. Mačiulis- 
Maironis

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dienų laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gfipsholm” 

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dienų laivu “Manhattan”

per Bremen. *
Spalio 8 dienų laivu “Paris” 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs
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ronis yra parašęs, * “Raseinių 
Magdę,, “Musų vargai”, lenkiš
kai, “Z nad Biruly, prez Hali
nę”.

Jei “Jaunąją Lietuvą” galima 
pavadinti musų literatūros kla
siškąja vertinga poema, tai 
vis dėlto tikrieji poezijos per
lai yra surinkti į lyrinių eilė
raščių rinkinį “Pavasario bal
sus”, kurie išleisti pilnu rinki
niu 1920 metais. Tačiau kuni
go profesija nemaža jam truk 
dė būti tikrai laisvu kurėju.

Be to, Maironis yra parašęs 
kelias dramas: “Vytautas pas 
kryžuočius”, “Kęstučio mirtis”, 
bet šie veikalai nėra žymus bei 
meniškai vertingi, be to—ne- 
sccningi.

Vokiečių pasieny ap
šaudė Lietuvos 

sargybinius
Birželio 23 d. Smalininkų pa

sienio policijos iš vokiečių pu
sės į musų sargybinius paleis
ta 4 šūviai.

šūviai buvo paleisti Lubėnų 
kaime, kur Joninių išvakarėse 
buvo sukurtas laužas. Priešais 
šį kaimą Lietuvos pusėje yra 
Kazlkėnų dvaras. Ties juo vai
kščioja, pasiskirstę rajonais, du 
musų sargybiniai. Sargybinis 
Jokubauskas, išgirdęs šuvius, 
pasigužė prie žemės. Antras 
sargybinis Demskis taip pat’ 
girdėjo šuvius ir zvimbiančias 
JiUlkąs.

Iš šūvių sprendžiama, kad 
buvo šauta iš kariško šautuvo.

V. Petrulis padavė 
antrą malonės 

prašymą
Kaip žinoma, Petrulis vieną 

malonės prašymą jau yra pa
davęs, kuris tebėra su byla 
teisingumo ministerijoj, šiomis 
dienomis p. Petrulis įteikė ant
rą malonės prašymą.

Atlygina dvarinin
kams mišku

Šaukėnų miškų urėdijoj už 
nusavintą mišką ir žemes: 1) 
Jadvygai Cackienei leista išsi- 
kirsti 5,17 ha miško, 2) Elenai 
Brod-Plateraitei—15,25 ha miš
ko, 3) Jurgiui Brod-Plateriui— 
35,25 ha, 4) Janinai Brod-Pla- 
terienei ir Gigai PJaterienei- 
Zyberkienei—15,07 ha mšiko. 
Tos atlyginimo sutartys minis- 
terių kabineto jau patvirtintos.

f
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Lee Park, Pa.
Iš SLA. 68 Kuopos susirinki

mo; delegatų raportai

Liepos 3 dienų įvyko SLA. 
68 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Narių dalyvavo vidutiniš
kai. Mat, visi interesavosi, ką 
SLA. 37-tas seimas nuveikė ge
ro dėl organizacijos.

Kuopos reikalus apsvarsčius, 
prieita prie delegatų ra įnirtų. 
Delegatas K. Masčinskas skai
tė ilgų raportų iš SLA. 37-to 
seimo. Jam užbaigus skaityti, 
antras delegatas F. Amsėjas 
paaiškino stambesnius įvykius 
seime. Raportai priimta.

Iš delegatų raportų pasirodė, 
kad šis SLA. 37-tas seimas nie
ko daug nenuveikė dėl organi
zacijos gerovės. Nors SLA. kon
stitucijos skyrius 1 sako: “Su
vienyti į broliškų sąryšį visus 
abiejų lyčių, doro pasivedimo, 
vertus garbės lietuvius, neatsi
žvelgiant į jų tikėjimiškas ar 
politines pažiūras. Bet šis sei
mas aiškiai pasirodė, kad yra 
politines pažiūras.” Bet šis sei- 
■konstitucijos principų. Taipgi 
šis seimas paniekino visuotinu 
balsavimu pareikštų SLA. na
rių valių. S. Gegužis liko pre
zidentu, nepaisant to, kad vi
suotinuose balsavimuose jisai 
buvo gavęs mažiausia balsų. 
Taigi aišku, kad šis seimas su
laužė organizacijos prinčipą.

Viso civilizuoto pasaulio val
stybės kovoja, kad piliečiai tu
rėtų lygias teises, o musų SLA., 
kur tas principas buvo gerbia
mas per 20 metų, liko sumin
tas. Bet sekantis seimas, kuris 
įvyks Detroite, Mich., turės tas 
klaidas atitaisyti.

Turi eiti kova už demokraty- 
bės principų, kova už SLA. na
rių lygias teises.

St. Žukauskas. . 

gijų liko nepriimtas dėl komu
nistinės opozicijos prieš jo as
menį. Tai melas. Kai literatū
ros draugijos kartu ir pašelpi
nės draugijos narys A. B-tis 
pradėjo skundų prieš J. Novo
grodskų skaityti, tai tuojaus 
musų pašelpinės draugijos raš
tininkas K. Beniušis pareika
lavo manęs, kad aš skundo 
skaitymų sulaikyčiau. Aš su
laikiau. Tuomet rast. K. Be
niušis tuo pačiu balso papra- 
šymu, paklausė J. Novogrods- 
ko sakydamas: “Novogrods- 
kai, pasakyk, ar putinki su pa
šelpinės draugijos konstituci
ja? Jei sutinki, tai busi į drau
gijų priimtas, neatsižvelgiant 
nei į jokias literaturimnkų 
provokacijas, nes literatūros 
draugija nieko bendro netu
ri su pašelpine draugija.”

Tada J. Novogrodskas pra
dėjo girtis savo “kulturiilgu
mu” ir tuo įžeidė visus drau
gijos narius. Po to K. Beniušis 
dar Ja Novogrodskų pašiepė 
kam jis atsistojęs kalbėti ne
išsitraukęs c i gare t o iš dantų ir 
kam sėdi draugijos posėdy su 
kepure, kur nei vienas narys 
nerūko ir kur* visi be kepurių 
sėdi. Ir priminė J. Novogrods
kui, kad jis taip elgdamasis 
tik socialistų vųrdų žemina, 
nes J. Novogrodskas net vie
šai per spaudų buvo pasiskel
bęs “socialistų vadu” esąs.

Tuos K. Beniušio žodžius 
teisingai per “Naujienas” 125

Mokslas Parinko Geriausi Cigarete; 
Old Golds Laimėjo Prieš Visus Kitus

ATOSTOGOS ANT RATŲ
(Tęsinys)

Dar nepasiekus Rapid City, 
matosi augšti, >kai kurie dide
liais plikais išsikišimais, kal
nai, paskendę mėlynam ruko, 
susilieję su debesimis. Tai 
graži panorama! Miestas ran
dasi iš abiejų pusių kalnų 
žiotyse.

Įvažiavę į miestų, ant pirmo 
užsisukimo, radome informa
cijų stotį, kuri parūpino 
mums planus ir nurodymus, 
kuriais keliais ir kaip goriau 
važiuoti, kad pamatyti įdo
miausias vietas Black Hils ir 
Wy Am ingo įdomybes.

Susiradome gražų parką prie 
sraunaus upelio. Čia buvo vi
sai patogi vieta apsistoti. Para
kas vadinasi Municįpal Tau
riais Park, 5 mylios už mies
to ribų. Yra šiltas vanduo nu
simaudyti, skalbykla, restora
nas, krautuvė ir kt.

Nors po keliones buvome 
nuvargę, bet jautėmės gerai. 
Gamta čia taip staigiai persi-’ 
mainė, kad vos tik išbėgus iš 
tyrlaukių nebuvo galima įsi
vaizduoti tokia greita permai
na. čia auga musų Lietuvoj 
matytas miškas — tiesios, kaip 
geltonos žvakes pušys, eglės, 
beržai, alksniai ir kadagiai su 
uogom. Yra lietuviškų grybų. 
Miškas pilnas paparčių ir žilų 
samanų. Augštumoj — begali
niai pliki kalnai, kurie debe
sis siekia.

Dar vienas mums keistas da
lykas pasirodė, tai labai rau

nr. pakartojo J. Marlinonis. 
Na, o J. Novogrodskas per tas 
pačias “Naujienas” 135 nr. už
tai šmeižia pašelpinės draugi
jos rašt. K. Beniušį. O K. Be
niušis yra jau penkti melai iš 
eilės tos draugijos raštininku, 
ir yra visų draugijos narių1 
gerbiamas, išskiriant kelius re
liginius, kuriems jis nesigaili 
per “Keleivį” “pipirų” užberti. 
Tiesa K. Beniušis neužmiršta 
ir komunistinės įdėjos palai
kytojus kai kada per tų patį 
“Keleivį” pakritikuoti. Bet už 

i rimtų kritikų jam nieks nei 
vieno blogo žodžio negali pri
mesti ir neprimeta. Nes sveika 
kritika kad ir darbininkiškai t 
idėjai reikalinga.

Jeigu J. Novogrodskas yra 
“N.” bendradarbis, tai reikia 
pasirūpinti, kad jis teisingas 
žinias rašytų. Čia iš Winnįpc- 
go lietuvių gyvenimo yra daug 
kas parašyti. Bet jei Novo
grodskas rašo apie draugijų 
veikimų, tai visko negalima 
imli už grynų pinigų, nes jis 
iš visų Winnipege esančių lie
tuvių draugijų yra prašalintas 
ir joms kerši na. Todėl jis jas 
ir šmeižia.

šiuos mano žodžius malonė
ki le patalpinti “Naujienose”. 
Už tai bus dėkingos visos Win- 
nipege esančios lietuvių drau
gijos.

—A. Norris-Narutavičius, 
W. L. I). P. D-jos pirm.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

doni kalnai, kurie apjuosia vi-, 
sps didžiuoaįus Black Hills 
National Park uolų kalnus. 
Pradėjus arčiau prisižiūrėti*, 
pastebėjome, kad tie raudoni 
kalnai susideda iš raudono, 
kaip kraujas, akmens. Skar
duose ir paviršiuje tas akmuo 
yra tiek minkštas, jog vietomis 
virsta į smėlį. Tų akmenį tri
na ir daro kelius. Tokis kelias, 
kai susivažinėja, palieka lyg ir 
cementinis. Jo spalva ir pasi
lieka raudona.

Čia radome labai daug tu
ristų iš įvairių Amerikos val
stijų, kurie, Jkaįp Lietuvoj į at
laidus, važiuoja žiūrėti įdomių 
ir gražių vakarų vietų. Vieni 
važiuoja į YeHow«tonc, kiti at
gal per Black Hills ir Bad- 
lands National Park’ų, treti 
į Californijų ir U. 'Mudu su 
žmona nutarėva pirma pama
tyti garsųjį Needles Drive, 
-Gusler National Park, Hot 
Springs ir daugelį kitų įdomių 
vietų.

(jieoloyiskas muziejus.
Buvo pirmadienio rytas. Li

jo lietus. Į kalnus mums nepa
tarė važiuoti, nes lietui Ii j ant 
kelias esąs nelabai geras, tai 
nutarėm aplankyti geologijos 
muziejų.

Šis muziejus mus tiesiog nu
stebino savo įvairumu ir tur
tingumu mums kituose muzie
juose nematytais eksponatais. 
Kas svarbiausia, kad čia nėra 
jokio padirbimo (imitacijos)'. 
Pav. stovi didelė skeveldra 
akmens, kuriame, atskėlimo 
vietoj, matosi suakmenėjusi 
žuvis, driežas, lapas ar koks 

augmuo. Iš akmens, lyg mėš
lungio suimtas, susirietęs bai
sus gyvulys, rodosi, kaukda
mas lenda. Štai milžiniškas 
raganosis dinosauras suakme
nėjęs, rastas Montanos ir So. 
Dakotos sienose. Du oreodonų 
griaučiai, rasti Badlands ty
ruose. Galva So. Dakotos rino- 
cero ir už vis didžiausias mas- 
todonas, kuris buvo rastas 
Wy (įmingu kalnuose. 13 pėdų 
ilgio suakmenėjusi žuvis. Visi 
šitie specimėnai nėra apdai
linti ir atsteigti į jų pirmykš
tę išvaizdų, bet yra tokioj for
moj, kokioj jie buvo rasti. 
Todėl galima geriau suprasti 
ne estetiškų jų išnykimo pra
džių. O jau šiaip visokių kau
lų, tai krūvos priverstos.

Be išnykusių gyvūnų griau
čių, čia yra daugybė suakme
nėjusių miškų, augmenų ir 
įvairių, įvairiausių gražių ak
menų. Visi jie yra rasti šioj 
apielinkūj. Sausžemio gyvūnai 
gal prieš imliomis metų yra 
gyvenę šiuose dideliuose kal
nuose ir aukštumose,x o kur 
dabar yra Badlands National 
Parkas, — kadaise buvo van
denynas — gyveno jurų žu
vys, vėžiai, milžiniški želviai, 
krokodilai ir kilok* keisti su
tvėrimai. Juos čia galima ma
tyti be jokio nudailinimo vie
tiniam geologijos muziejuj.

šios apielinkės kalnų gilu
moj ir dabar yra daromi ka
sinėjimai ir vis randa senovės 
liekanų. Prie miesto Lead, au
kso kasyklose, randa labai 
daug suakmenėjusių augmenų 
ir gražių akmenų k. v. kvar
co, gipso ir smėlio kristalų..

Taipjau įvairia spalvuotų ak
menų.

Muziejuj ant sienų yra du 
dideli plastiniai žemėlapiai, 
parodų vietas, kuriose kokie 
daiktai buvo rasti. Tie žemėla
piai padaryti labai- atsargiai ir 
akuratiškai nuspalvuoti. Kiek
viena žčinėlapio vieta — kalnų 
spalva (uola) ir kanionai at
rodo taip natūraliai, kad, ro
dos, pats ten butum.

Pats Rapid City miestas yra 
labai švarus ir didelis. Turi 
daug gražių viešbučių, restora
nų, teatrų, didelių krautuvių 
ir kt. žodžiu sakant, yra var
tai į “kalnų pasaulį”, čia 
krautuvių langai pilni pri
krauti gražiausių akmens iš
dirbinių, palaidų akmenų, ku
rių čia yra labai daug. Net ir 
paviršiuj žemės galima bile 
kam prisirinkti auksuotų ir 
kitaip žibančių akmenų. Daug 
žmonių tyčia važiuoja rinkti 
akmenis, iš kurių paskui daro 
vazas, “fireplaccs” ir kt.

Mokyklos.
Rapid City yra kelios svar

bios mokyklos: The South Da- 
kota State School of Minos, 
kurių departamentai yra su
skirstyti atskiruose trobesiuo
se. 1) Chemical Enginccring, 
2) Civil Enginccring, 3) Elec- 
trical Enginccring, 4) Metalur- 
gical Enginccring ir, 5) Mining 
Enginccring.

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Winnipeg, Canada
Del šmeižtų prieš Liet. Dar. 

’Paš. Draugijų

Pastaruoju laiku per “Naujie
nas” tūlas Winnipegietis, J. 
Movogrodskas, besiginčydamas 
su J. Martinoniu dėl įsteigimo 
socialdemokratų kuopos Winni- 
pege, pradėjo ir Winnipego Lie
tuvių Darbininkų Pašelpinę 
Draugija šmeižti. Aš jau kelin
ti metai iš eilės būdamas tos 
draugijos pirmininku skaitau 
sau už pareiga tos draugijos 
garbę* apginti. Štai ką turiu pa
sakyti: Kiek laiko atgal J. No
vogrodskas po įvairiais slapy
vardžiais buvo pradėjęs ta 
draugijų šmeižti per “Keleivį”. 
Vienu syk W. L. D. P. D-jos 
vakarėlio rengimo komitetas (i 
kurį veik visa valdyba įėjo) ra
šė “Keleiviui” laiškų, tuos J. 
Novogrcdskio šmeižtus norėda
mas atšaukti, bet “Keleivis” 
netalpino. Bet per kiek laiko ta 
draugija per “Keleivį” nebuvo 
šmeižiama. įPraeitų žiemų J. 
Novogrodskas ir vėl pradėjo 
per “Keleivį” tos draugijos na
rius “komunistais” apšaukti ir 
visų draugijų demoralizuoti. 
Musų draugija jau žinodama, 
kad “Keleivis” neleidžia prieš 
J. Novogrodskų nei vieno žod
žio pasiteisinti, tai nutarė J. 
Novogrodskų!, kuris buvo pa
sirašęs slapyvardžiu “Fru- 
Fru”, atsakyti per dienraštį 
“Vilnį”.

Dabar mes irgi tų patį dary
tumėm, pamatę, kad J. Novo
grodskas per “N.” šmeižia 
musų draugijų. Bet matyda
mas, kad “Naujienos” net vie
nam asmeniui, J. Martinonilii, 
leidžia prieš J. Novogrodskų 
viešai laisvu žodžiu, kalbėti, 
tai tikiuos, kad ir man drau
gijos vardu irgi bus leista po
rų žodžių tarti. Būtent: “N.” 
135 nr. J. Novogrodskas rašo, 
kad buk jis j pašelpinę drau

MOKSLININKAI RŪPESTINGAI DABOJA PARINKIMĄ GERIAUSIO CIGARĖfO. 
Viršuj parodyta grupe mokslininką patikrinančių vienų iš septynios dešimt penkių' 
bandymų, padarytų New York Testing Laboratories su nagelba Oxygon Bųmb Culo- 
rimeter, kuris Įrodę, kad Old Gold yra vėsiausi iš kvturiu vadovaujančių cigarehu 
rūšių. Pačioj kairėj yra Dr. K. P. Monroe iš Gar Baker Laboratories. Tikrina termo
metro skaitymą Walter R. Knapp, žymus chemijos inžinierius Pačioj dešinoj, ;Q. 
Brint.on Jack, Jr. Dęšinėj, pilno didumo fotografija laimėtojo (Nėra Sdkosejimo Visa
me Vežime).

Mokslininkai dviejų žymesniųjų universi
tetų patikrino bandymus, kurie įrodė

Old Gold geriausiais
Mokslininkui dviejų žymesniųjų Universitetų patik

rino šiame puslapyje aprašytus bandymus ir jų davi
niai kiekvienoje smulkmenoje patvirtina davinius Ne\v 
Yorko Testing Laboratories.

Sempeliai kiekvieno bandytų cigaretų tapo uždaryti 
į orą neprileidžiančius bonkas:

1. Del mokslininkų, kurie nori patikrinti šiuos ban
dymus.

2. Palyginimui paskesniajs metais, kad pamatyti 
kaip šie bandymaį atsiliepė į geriamą kitų rūšių iki 
Old Gold tyro tabako standardo.

Kiekvienam mokslininkui ąr technikos autoritetui, pąsirašy- 
tas šių dviejų mokslininkų raportas bus pasiųstas atsikreipus i 
1’. Lorillard Company, 119 We»t 40th St., New York City.
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“šiuonv liudijame, kad 75 paJcartotiuuose vėsumo bandymuose 
4 žymiausiųjų cigaretų rūšių,., mieruojant kiekvieno cigąreto 
šilumos turinį B. T. Ųs. vienutėmis su Oxygen Bomb Calo- 
rimetęr, tapo parodyta, kad:

Old Gold vidutiniai duoda J12 B. T. Us. Vėsesni negu Rūšis X
Old Gold vidutiniai duoda 155 B. T. Us. Vėsesni negu Rūšis Y 1
Old Gold vidutiniai duoda 156 B. T. Ųs. Vęsesnj negu Rūšis Z

“Toliau patikrinimui Old Gpld vėsumo, temperatūra (Fahpen-
heit1) durnų (kiekvienos .rūšies cigaretų buvo palygiMa ir Qld 
Gold durnai •buvo rusti aiškiai vėsemiį, negu duttiai kitu trijų 
ruši'ą.”

(Pasirašo) NEW YORK 'TESTING LABORATORIES
G. Brinton Jaok, Jr., Direktorius

OLD GOLDS YRA TYRO TABAKO

75 Bandymai Pripažino 
Old Gold Vėsiausiais, 
Lengviausiais Gerklei

—“Old Golds puikesnis tabakas ir jo neturė
jimas ^pridėtų prieskonių padaro juos 

aiškiai vėsesniais cigaretais”, sako 
žymus autoritetai

' “Aiškus įrodymas, kad Old Golds teikia vėses
nį rūkymą... vėsesnį negu kurie kiti iš trijų vado
vaujančių cigaretų rūšių.... tapo gautas pagelba 
akuratiškiausio šilumos bandymo metodo, kokis 
yra žinomas Mokslui”, paskelbė New York Testing 
Laboratories.

“Septynios dešimt penki pakartotini bandymai 
keturiu didžiųjų rūšių patvirtino šį patyrimą”, už
tikrino G. Brinton Jack, Jr., Laboratorijų Direkto
rius. P-as Jack griežtai pareiškė, kad bandymai 
buvo padaryti Laboratorijų vien tik kaip moksli
niai tyrinėjimai ir Visiškai be jokio dalyvavimo ci
garetų išdirbėjų.

“Akuratiški temperatūros rekordai padaryti 
durnų kiekvieno iš keturių cigaretų užbaigė 
įrodymą, kad Old Gold yra aiškiai vėsesni už ki
tas rūšis”, užtikrino p. Jack.

“Nėra musų dalykas šiame raporte spėlioti deį 
priežasčių Old Golds vėsesnio rūkymo ypatybių”., 

J pareiškė p. Jack. “Bet mums sakytą, kad Old Gold 
yra cigaretai puikiausios ir tyriausios tabako ko
kybės... be dirbtinių prieskonių. Jau tas vienas gali 

* • išaiškinti jų vėsumą ir švelnumą, “ kadangi žemos 
rūšies tabakai, ar tabakai turintys aliejinius prie
skonius, yra palinkę degti i karštas ir erzinančias 
dujas.” Jis tęsė :

“šie bandymai reikalavo aštuonius mėnesius 
kad juos pabaigti. Mes pirkome šimtus kartonų ke
turių žymiausių rusių iš reguliarių smulkmeniškos 
prekybos šaltinių ir kiekviena rūšis buvo atstovau
jama kiekviename iš 75 bandymų. Mes vartojome 
Oxygen Bomb ęalorimeter, viso pasaulio moksli
ninkų pripažintą kaij)o akuratiškiausj metodą sųF 
žinojimui karščio, kuris yra išduodamas degant bile 
kokiai organinei medžiagai.”

BE DIRBTINIŲ PRIESKONIŲ
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BankamsUžsidarius
Rašo Juozas J. Hertmanavičius

Nors ir po paskutinės viešn
ios, įvykusios Chicagoje birže
lio menesį, kuri sutriuškino 
daugybę bankų visose dalyse 
miesto, atliko dar sulig rapor
to iŠ birželio 30, 1932, 11 fc- 
deralių (nacionalių) ir 56 val
stybiniai bankai, tariaus vi
suomenė atsidūrė labai keb
lioj padėtyje taip kredito, kaip 
ir piniginių tranzakcijų žvilg
sniu.

Išmokėjimai, paprastai da
romi čekiais, buvo visiems pa
rankus ir saugus. Esant visur 
bankams, žmogus, gavęs čekį, 
eidavo į savo banką, kur turė
jo sąskaitą; padėdavo čekį są
skaitom imdamas pinigais tik 
tiek, kiek reikėjo turėti ant 
rankų. Dabar su čekiais nėra 
kas daryti; jų nėra kur išmai
nyti. Be to, čekiai ir čekių są
skaitos užsidariusiuose ban
kuose pasirodė be vertės*. 
Žmonės, kurie turėjo sąskaitas 
užsidariusiuose bankuose ne-, 
gali savo skolas apmokėti. Jų 
kreditoriai, negaudami pinigų 
iš savo skolininkų, negali savo 
skolų kitiems apmokėti. Tokiu 
budu biznis tapo suparaližuo- 
tas.

Taupymo sąskaitos, kur 
žmonės dėdavo atliekamus pi
nigus, taip pat skaudžiai pa
lietė visuomenę. Esant bedar
bei, daugybė žmonių gyveno iš 
pinigų, geresniais laikais su
taupytų, kuriuos turėjo ban
kuose pasidėję. Dabar, jų ban
kams užsidarius, jie nustojo to 
vienintelio šaltinio pragyveni
mui.

Turtingesni žmonės, kurie 
turėjo nusipirkę morgičius, ne
šančius 6 nuoš., galėjo iš nuo
šimčių pragyventi. Dabar, ka
da namų savininkų sąskaitos 
bankuose užsidarė, kada namų 
nuomininkai neturi iš ko nuo
mą užmokėti, tai suprantama, 
ir namų savininkai negali nė 
nuošimčio, nė sumos apmokė
ti ir morgičių pirkėjai atsidūrė 
bėdoje.

Vakar atėjo pas mane vie
nas pažįstamas, kuris jau virš 
dvejų metų neturi darbo. Jis 
turi apie $10,000. pirmų mor
gičių. Turtingas žmogus, ar 
ne? Taip, bet dabar nuošimčio 
negauna, ir nežino kas daryti. 
Vienas morgičius $2,500—jau 
yra pasibaigęs. Normaliais lai
kais jis gautų tuos pinigus. Sa
vininkas namo galėtų gauti 
paskolą kitur, ir jam apmokė
tų. Dabar joks bankas pasko
lų nedaro ir daryti negali — 
dėl to, kad joks bankas nežino, 
kada depozitoriai pareikalaus 
savo įdėlių, o paskolinęs pini
gus ant morgičių, bankas tų 
pinigų iš skolininko negali rei
kalauti be nustatyto laiko.

* Taip tai susidaro užburtas 
ratas, iš kurio nesimato išei
ties.

n.
Tuo tarpu, kada kreditas 

yra suparaližiuotas, kada ban
kai užsidaro vienas po kito 
dėl žmonių nepasitikėjimo, 
randasi daugybė pinigų, su 
kuriais žmonės nežino kas da
ryti. Nė dešimta dalis bankų 
nebūtų užsidariusių, jeigu de
pozitoriai nebūtų puolę ban
kus savo pinigų atsiimti. Žmo
nių puolimas ant bankų, ang
liškai vadinamas “Run on the 
banks,” privedė prie tos pa
dėties, kokia dabar susidarė.

Ištraukę savo pinigus iš 
bankų, vieni žmonės paslėpė 
juos namuose, kiti pasidėjo 
pašte, o dar kiti bankų dėžu
tėse. Visi pinigai taip padėti, 
yra ištraukti iš apyvartos, 
ir yra dingę kredito sistemoj. 
Kada kreditas susitraukia, biz
nis negali plėtotis, ir turi susi

daryti ekonominis krizis, ku
ris gimdo skurdą ir baimę, 
kuri tokį krizį dar pagilina. 
Žmonės gi, kurie turi paslėpę 
savų pinigus, saugiose dėžutė
se, ęe tik jokios naudos iš tų 
pinigų neturi, bet dar turi mo
kėti nuomą už tas dėžutes. 
Tiesa, jiems pinigų prireikus, 
gali juos iš dėžutes pasiimti, 
bet vartojimas grynų pinigų 
apyvartoje sudaro pavojų nuo 
vagių, plėšikų. Daug žmonių, 
kurie nepasitikėdami bankais, 
patys savo pinigus globojo, 
prarado juos plėšikų rankose. 
Tokia padėtis sudaro pagrindo 
rimtam susirūpinimui. Kas* 
nors privalo būti padaryta, 
kad pinigai dabar paslėpti ei
tų apyvarton, kad susidarytų 
kreditas, paremtas saugumu, 
kuriuo visuomenė galėtų pil
nai pasitikėti. /

III.
Nors žmonių nepasitikėji

mas bankais sugriovė per pas
tarus dešimtį metų vhš 8000 
bankų Amerikoje, bet atsako
mybe už tą ncpasitikėjihią rei
kia dėti esamai kredito siste
mai. Sunku yra reikalauti iš 
žmonių pasitikėjimo įstaigo
mis, kurios stato savo pelną 
aukščiau už visuomenės laba.

Bankinė sistema Amerikoje 
remiasi pelnu iš nuošimčių ir 
komisų. Nuošimtis reiškia pa
lukas, kokias bankas gauna už 
paskolintus pinigus; komisas- 
gi užmokestį už suradimą kre
dito, už tarpininkystę. Bankų 
depozitoriai gauna iš kalno 
nustatytą nuošimtį. Skolinimas 
pinigų ant namų, turi irgi nu
statytą nuošimtį, paprastai 6 
nuoš. Komisas-gi nėra nustaty
tas, ir čia yra proga pasipel
nymui. Be to, bankų įstaty
mai reikalauja, kad tik tūla 
dalis pinigų butų skolinama 
ant morgičių, ir tokias pasko
las gali daryti tik valstybiniai 
bankai. Federaliai bankai tos 
rųšies paskolų nedaro; jie 
skolina ant Ijondų ir bizniams 
trumpam laikui. Jie taipgi 
skolina ant užstatų vertybės 
lakštų (securities), kurie susi
daro iš akcijų (stoeks), bondų 
ir kitų paskolų formų. Kredi
to sistemoje, be federalių (na
cionalių) ir valstybinių bankų, 
yra eilė kitokių įstaigų, kaip 
štai: bondų pardavinėjimo 
agentūrų, akcijų (Šerų) par
davinėjimo agentūros, birža, 
kuriose vertybių lakštai parsi
duoda, ir k. Akcijos (Šerai) iy 
bondai, kurie parsiduoda ver
tybių rinkose, buvo laikomi 
saugiausiais užstatais bankuo
se. Jų vertė yra rinkose nusta
tyta ir bankas tokius užstatus 
kasdien gali biržoje parduoti. 
Rodėsi tad valdžiai, kaip ir 
bankininkams, kad tos rųšies 
“securities” yra saugiausios. 
Todėl pastarais laikais, kada 
bankuose sunku buvo gauti 
paskolą užstatant morgičių, 
lengva buvo gauti paskolą ant 
“securities”, kurios' buvo rin
koje parduodamos. Mat, už
statant tokias “securities” for- 
moję “collateral security”, ant 
vekselio (notos), duodamo 
bankui, skolininkas pareiškia 
savo sutikimą, kad bankas to
kį užstatą gali parduoti net ir 
be jo žinios, o jeigu toks par
davimas nepadengia skolos, 
tai nedateklių pasižada iš ki
tų šaltinių užmokėti. Tai atro
do gerai, bet kas atsitiko?

IV.
Bondų ir akcijų mekleriąi, 

ieškodami sau didelio pelno iš 
komiso, be atsižvelgimo į sau
gumą įdėlio, darė paskolas į- 
vairiems spekuliantams. Kor
poracijos leido akcijų kiek tik 
galėjo biznio padidinimui. Lei
sdami akcijas korporacijų va
dai imdavo daug akcijų už sa
vo patarnavimą, kas vadinasi 
“watered stock”. Biržų mekle- 
riai kėlė žmonių ūpą, didinda

mi kainas akcijų. Sukčius ūpą, 
žmones pirko akcijas (stoeks), 
neatsižvelgdami į jų tikrą ver
tę. žiurėjo tik į pranešimus, 
kurios akcijos kyla, ir jas pir
ko. Be to, dauguma vadavosi 
“tipais”, slaptais patarimais. 
Gavę tokį “tipą”, spekuliantai 
pirko kiek galima daugiau, 
kad tik greit pasipelnytų pra
turtėtų. Akcijų kainos tapo iš
pustos kaip pūslės. Pinigai, de
dami į akcijas, išsėmė kredi
tą. Kada pristigo pinigų, pirki
mas akcijų sustojo, spekulian
tai atsibudo iš gražaus sapno. 
Pamatė tajla, kad jie prisipir
ko daug popterų be vertės. 
Kilo panika. Visi metė savo 
akcijas į rinkas pardavimui, 
bet jau entuziastiškų pirkikų 
nebuvo. Ir štai, spalių mėne
sį, (1929 m.) New Yorko bir
žoj (Stock Exchange), vieną 
dieną kaina akcijų nupuolė 
dvidešimts šešiais bilionaiš 
dolerių. Didžturčiai, kurie tu
rėjo prisipirkę daug akcijų, 
mėgino sustabdyti kainų puo
limą duodami stambius užsa
kymus nustatytomis kainomis, 
bet tai negelbėjo.; Grįžtanti 
banga ūpo vare kainas žemyn, 
irgi be atsižvelgimo į tikrąsias 
vertes. Akcijos tūlų kompani
jų, kaip štai Insulo “Mid-West 
Utilities”, kurios aukšto ūpo 
laikais buvo parduodamos po 
$160.00, nupuolė iki 121/^ cen
tų.

(Bus daugiau)

[Acme-P. « A. Photo]

Londonas. — Elvira Dolores Bamey, kuri buvo kaltinama 
Thomas W. S. Stepheno nužudymu. Teismas ją išteisino, žmog
žudystė įvyko Barney kambariuose po to, kai per visą naktį 
buvo keliama orgija.

laivų kompanijoms. Tačiau, 
Ek. Centro atstovai su tuo pa- 
siulimu nesutiko ir pareikala
vo, kad Ek. Centro atstovas 
dalyvautų prie “ekskursijų 
sąrašo” sudarymo. Del šio 
Ek. Centro nusistatymo mato
mais, kaip p. Trečiokas, davė

stalą; netikėtas kirtis išgąsdi
no girtuoklį ir mes vi§i pašok- 
str.me; bet labiausiai sujau
dintas atrodo Kodinas. Jo 
žvilgsnis sustoja ant gluosnio 
ražo. Jo veidas išblykšta, 
besirengdamas gerti, jis ap
verčia stiklą. Aleksis, vis dar 
ebelaikydamas ražą rankoj, 

susimaišo:
“Ar tai tave taip išgąsdino?... 

Kirtis į stalą?”
“Labai... kirtis pataikė man 

j širdį!”... atsako Kodinas gra- 
)iniu balsu.

Ir, neatsitraukdamas nuo jo 
žvilgsnio,"kuris šį kartą nega
lėjo apgauti nei- manęs, nei 
Aleksiso, nei dagi "indiferentiš
kos Anželinos, Kodinas paima 
savo draugo ranką ir prideda 
ją prie pakaušio, kur randasi 
didelis randas. Paskui jis sa
ko:

“Ar matai, Aleksis?... Tavo 
ražo kirtis padarė man dau

giau kentėjimų, negu ta lazda, 
kuri apsvaigino mane, kai aš 
gelbėjau tavo gyvastį”.

Aleksis, vis dar stovėdamas, 
nustebusiai žiuri į savo drau
gą ir nežino, ką atsakyti, bet 
kada Kodinas pasikelia iš vie* 
tos ir išsitiesia prieš j j, kaip 
sargybos bokštas, — jis pasida
ro geltonas, kaip lemonas. Jo 
žvilgsnis bėginėja nuo Anželi
nos prie manęs ir vėl atgal, ta
rytum klausdamas:

“Jis žino?'’
“Kekių peiliu tu nupjovei žie

vę nuo šakos, brangusis Alek
sis?” klausia Kodinas, užkelda- 
mas vieną koją ant staliuko.

“Štai šiuo”... murma Aleksis, 
traukdamas iš už diržo peilį. ,

Kodinas paima peilį, didžiuo
ju pirštu bando ašmenis bei 
smailumą ir sako:

(Bus daugiau)

/ 1Ek. Centras pageidauja, 
kad tarpe Ek. Centro Turizmo 
Sekcijos iš vienos pusės ir 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje iš antros 
pusės ateityje butų y landžiau 
sandarbininkau jama turizmo 
srityje, "dedant pagrindan lie-

Irgi, Extra Rūpestingumas Užtikrina
Geresnį Skonį

Amerikos Liet. Eko. 
Centro penktojo po

sėdžio protokolas .
(Tęsinys)

Pradėjus gvildenti Ek. Cen
tro turizmo sekcijos artimiau
sius uždavinius, buvo prisi
minta apie Ek. Centro atsišau
kimą per spaudą į Amerikos 
lietuvių visuomenę: “Leiskite 
jaunimą Lietuvos pamatyti“ ir 
pareikštas pageidavimas, kad 
šiame svarbiame lietuvių išei
vijos reikale ir spauda ir vi
suomenė užimtų aktingesnę 
poziciją. Po to padarė pra
nešimą p. Trečiokas ir Drė 
Puskunigis. Išvada iš tų pra
nešimų tokia: “Ek.( Centro 
Turizmo Sekcija“ yra visuo
menės padaras ir nevaržyti- 
nas visuomenės balsas, kuris 
turi sau teisės kelti aikštėn 
geresnes turizmo progas bei 
reikalui esant kritikuoti turiz
mo biznio negeistinus ir vi
suomenei žalingus apsireiški
mus. Iš kitos pusės, “Lietu
vių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje” yra grybai 
technikinė turizmo biznio or
ganizacija, kuriai yra privalo
mi “Trans-Atlantič Passenger 
Conference” nuostatai. ’ Tos 
dvi organizacijos , nei pernai 
nei šiais metais^ negalėjusios 
sutartinai bendradarbiauti,. 
Mat, Ek. Ceritras \ reikalaująs 
pirmoje vietoje statyti Klai
pėdos uosto interesus ir Lie
tuvos santykius sii skandinavų 
(švedų ir danų) valstybėrhis 
ir nurodinėjo, kad p’er'Vokie- 
*tiją važiuojant reikia vokie
čiams už Vizą $1.5(b—$2.00 mo
kėti; kad. važiuojant' tiesiai ,į 
Klaipėdą nei švedų nei danų 
vizos visai net nereikalingos. 
Betgi Agentų Sąjunga, kad ir 
pritardama aukščiau išvardin
tiems Ek. Centro nurodmams, 
negalėjusi prie jų prisitaikin
ti, nes butų įžeidusi savo prie
voles link laivų kompanijų ir 
todėl pakenkę savo bizniui. 
AteiČiki, Agentų S-ga sutin
kanti, kaip p. Trečiokas pa
reiškė, kad Ek. Centras pir
moje eilėje pasirinktų tokias 
ekskursijas, kokias panorėtų 
globoti savo tikslams/ išsiren
kant iš “ekskursijų' sąrašo”, 
kuris Agentų Sąjungos išanks- 
to nustatomas susiderant su

suprasti, turės dar išsitarti mi
nėtoji Laivakorčių Agentų 
S-ga. Diskusijas šiuo klausi
mu baigiant, priimta tokio tu
rinio rezoliucija:

tuvių visuomenės reikalus, 
betgi turint galvoje ir agentų 
profesinius interesus”.

(Bus daugiau).

rpOKIUOSE pas teuriz uoto juose, kaip parodyta viršuj, Bowman’o Pienas 
A būna akuratiškai, moksliškai šildomas ir atvėsinamas, kas užtikrina 
kad jame absoliučiai nėra jokių kenksmingų bakterijų. Painus rekordavimo 
instrumentai nuolatos tikrina nuodugnumu šios svarbios apsaugos. Nieko 
nepaliekama spėjimui! t

Panait Istrąti. Verte K. A.

KODINAS
1 : : ... * .------ —■

(Tęsinys)
Jo veidas<; išblyško ir pasi

darė ramus/ Jis vikriai pašo
ko ant kojų, ir aš, kaip išti
kimas šuo, pasekiau jį; jis 
greitai nužingsniavo prie Alek
siso ir linksmai sušuko: ' ,

“Brolau Aleksis!... Kinkik ar
klį! Senokai, po šimts pyp
kių, begereva pas Anželįną 1”

Aleksis glebu a i pasikėlė iš 
vietos:

“Suprantama: dėl chole
ros”...

“Trauk ją!... Cholera dar nė
ra blogiausias dalykas, kurį 
užkrovė ant kaklo musų bied-
nam pasauliui!” ( v

Kol Aleksis kinkė arklį, Ko
dinas sukinėjosi apie Iriną, 
kuri vis dar gulėjo ant (žolės 
ir paniurusiai žiurėjo į jį. 
Staiga jis pasilenkė ir pradėjo 
sukti rankoj gumulėlį prie pat 
jos nosies. Jauna moteris pa
raudo ir paskui pabalo, kaip 
kreida. Kodinas juokavo:'

“Tu pažįsti tai, mieloji?”
“Kur tu jį suradai?” paklau

sė moteris prislėgtu balsu.
“Ten, kur tu jį painetei”.
Išgirdęs Aleksiso įjalsą, -ku

ris šaukė jį, stovėdamas veži
muke ir laikydamas rankose 
vadeles, Kodinas paleido iš 
rankų gumulėlį; jis nukrito 
tiesiai Irinai ant veido.

prie narnų durų. Dykuma...
Cholera... » -

Vežimukas sustojo prie smu
klės. Ten nebuvo nei vieno 
svečio, išėmus seną vagonų va
lytoją, kurį cholera nenorėjo 
išgelbėti nei nuo gyvenimo, nei 
nuo girtavimo.

Vidui buvo vėsu. Prie baro 
sėdėjo Anželina. Ji buvo tru
putį išblyškusi ir nuliudusi ir, 
kaip paparstai, į viską ramiai 
žiurėjo. Ant krėslo, šalia jos, 
sėdėjo jos molina ir kažką lo
pe. • *

Męs atsisėdome kambario 
viduryj prie apskrito stalo. At
nešė vyno. • Mah irgi pripilė, 
bet aš negalėjau gerti. Aš ne
galėjau atitraukti akių nuo 
Kodino, kuris gėirė stiklą po 
kito. Aleksis taip pat gėrė, 
bet ne tiek daug.

Pirmieji keli litrai buvo išr 
gerti tylint ir beveik be jokio 
judėjimo. Kodinas paklausė: 

“Kur dingo patarnautojas?” 
“Cholera”, atsake Anželina.
To žodžio -tuo laiku pilnai 

pakako,, kad išaiškinti žmo
gaus dingimą.

GERESNIO

Ar jus nenorėtumėt pabandyti pien?, 
taip rūpestingai paruoštu, taip rupestin 
gai ant kiekvieno žingsnio prižiūrim?? 
Padarykite tai šiandien. Pamatvkite pa
tys kodėl Bowman’o Pienas yra teisin
gai vadinamas “geresnio skonio pienas”

Patelefonuokite artimiausiai jūsų na
mams Bowman’o pristatymo stočiai. Ar
ba užsisakykite iš mandagaus Bowman’o 
Pienininko, kuris pravažiuoja jūsų 
namą.

TELEFONAS:

Superior 6800

BOWMAN
DAlRY COMPANY

MILK
SKONIO PIENA.S

D
K

I

k !

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

; Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų jr prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.
< •

Pilnas vardas ir pavardė --- --------- ----------
Adresas

“Pasilaikyk jį sau, mano 
gražuole! Jis gal dar bus rei
kalingas tau, kad apsisaugoti 
nuo choleros ir... kad nužudyti 
žmogų”... "

Irina pridengė ranka veidą. 
Kodinas nubėgo prie vežimu
ko, įšoko į jį ir apkabino Alek- 
sisą. Aš padariau tą pat ir 
apkabinau Kodiną... Arklys 
pradėjo bėgti risčia ir mes sto
vėdami nuvažiavome.

Nei vieno žaidžiančio vaiko, 
nei vieno savo reikalais užim
to žmogaus, nei vienos moters

: / ■' 1 < \ ■' - »;

Aš matau vėl prieš sąve tą 
visą > sceną, i ’ ; '.į >■

Vagonų valytojas, prieš kurį 
stovi pusiau nugertas degtinės 
stikliukas, snaudžia, nuleidęs 
galvą ant krutinės. Aleksis, no
rėdamas pralįnksmintį Kodi
ną, purkščia vyną į senį, kuris 
urzgia, šluostydamas veidą; 
Kodinas nesijuokia, — priešin
gai, jis darosi vis labiau pa
niuręs; Aleksis juokiasi už vi
sus ir, norėdamas šauniai prieš 
Kodiną pasirodyti, eina prie 
vežimuko ir grįžta su gluosnio 
šaka, ant kurios nesimato žie
vės.

Kodinas, kuris tuo laiku bu
vo nusigręžęs nuo durų, nema
tė įeinančio Aleksiso; tasai 
prieina prie snaudžiančio se
nio ir smarkiai kerta šaka į

Amžius :................ 
Kam užrašote? . 
Ar giminė? .......
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Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj 
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kuri išsklaidė legendas apie dabartinį Bąltojja Namo 
gyventoją, tai jisai da ir šiandie butų* vaizduojamas, 
kaip retas pasaulio- genijus*

Iki lapkričio mėnesio spauda. stengsis įtikinti pub* 
liką, kad Franklin D* Rooseveltas esąs didesnis už 
Cbolidge’ą ir Hooverį, sudėtus į daiktą. Bet ji vargįai 
galės parodyti* ką gero jisai yra padaręs žmonėms New 
Yorko valstijoje, kur jisai turi gubernatoriaus vietą, 
Jo, kaipo administratoriaus, rekordas yra gana men
kas. ‘

Mikas Rabiatenas

Kaip, kada ir kokias knygas skaityti?

EUROPA SUSITAIKĖ

Buvusios Santarvės valstybės — Anglija, Francija, 
Italija, Japonija ir Belgija — susitarė su buvusiu savo 
priešu, Vokietija, reparacijų ir karo skolų klausimu. 
Jos sutiko priimti 3 bilionus auksinių markių (apie 712 
milionų dolerių), kaipo galutiną Vokietijos mokesni, 
vietoje” tų mokėjimų, kurie po reparacijų vardu butų 
turėję dar tęstis per penkias dešimtis su viršum metų.

Tą sumą Vokietija užmokės po trejų metų, jeigu 
jos finansinė padėtis bus tokia, kad ji galės išleisti bo
nus, nepakenkdama savo kreditui. Bet jeigu per 15 me
tų po dabartinės sutarties padarymo bonų išleidimas 
bus negalimas,, tai Vokietija bus paliuosuota ir nuo tos 
galutinos sumos mokėjimo.

Tai reiškia beveik visišką reparacijų panaikinimą.
Skolų klausimu prieita kuone toks pat pilnas susi

tarimas. Kulkas karo skolų mokėjimas tarp , atskirų 
Europos valstybių buš sustabdytas, iki paaiškės, kiek 
nuolaidų joms sutinka duoti Amerikos valdžia^

Bet politikos srityje Lozanos konferencija nedavė, 
galima sakyt, nieko. Vokietija reikalavo, kad konferen
cija atšauktų tą Versalės sutarties punktą, kuriuo Vo
kietija buvo apšaukta, kaip vienintelė pasaulio karo 
kaltininkė. Santarvininkai šitą jos reikalavimą atmetė. 
Jie nesutiko taip pat pripažinti jai “lygias teises” gink
luotis. '

Tačiaus šitie politikos klausimai yra svarbus dau
giau sentimento atžvilgiu, negu realiems valstybių san
tykiams. Nors valstybių atstovai Lozanoje atvirai ne
pripažino, kad jie laiko Vokietijos kaltinimą dėl karo 
neteisingu, bet visu savo elgesiu jie parodė,, kad tuo 
Versalės sutarties punktu niekas dauginus nebetiki. O 
kai dėl Vokietijos teisės ginkluotis, tai prie šio klausi
mo Europa vistiek turės neilgai trukus vėl grįžti, kuo
met prasidės rimtas darbas tarptautinėje nusiginkla
vimo konferencijoje, Genevoje.

Svarbiausia yra tai, kad Europa, galų gale, surado 
bendrą pamatą reparacijų ir karo skolų klausimams iš
spręsti. Ji butų galėjusi jų išsprendimą ir visai pabaig
ti, atsteigiant tuo budu normalius taikos santykius fi
nansinėje srityje tarpe buvusių karo priešų, — jeigu 
ne jos priklausomybė nuo Amerikos Jungtinių Valstijų.

Nelaimė yra ta, kad Amerika ne tik laikosi iš tolo 
nuo Europos ginčų, kuriuos ji padėjo sukurstyti, įsi
kišdama į pasaulio karą, bet ir bijo dabai’ savo nusista
tymą keisti, besiartinant prezidento rinkimams. Ką 
Amerikos valdžia ir kongresas darys su karo skoloms, 
šiandie niekas negali pasakyti. Vokietijai ir jos kredi
toriams tenka laukti, iki paaiškės Amerikos balsuotojų 
nuotaika ateinantį lapkričio mėnesį. Tas laukimas reikš 
padėties netikrumą, o netikrumas trukdys ramybės grį
žimą Europos šalyse ir tarptautinio kredito atsteigimą. 
Tuo budu pilnas taikos laimėjimas yra atidėta^.

Bet Lozana davė daug. Dar prieš keletą savaičių 
vargiai kas galėjo tikėtis, kad Francija bus tokia su
kalbama, kokia ji pasirodė šiose derybose. Socialistų ir 
radikalų pergalė Francijos parlamento rinkimuose 
praskynė kelią Lozanos derybų pasisekimui.

“DIDVYRIAI” PAGAL UŽSAKYMĄ

dideliu
Roose-

Kapitalistų spauda šiandie bando padaryti 
valstybės vyru demokratų partijos kandidatą 
vėltą. Jisai atlėkė į konvenciją Chicagoje, kai tik par
tija ji nominavo, ir nelaukė, iki ji oficialiai jam praneš 
apie jo nominavimą. Iš to daroma /išvada, kad Roose- 
veltas esąs “veiksmo žmogus” ir didelis* drąsuolis, Ku
ris nepaiso pasenusių tradicijų.

Demokratų kandidatas, be to, yra keliamas į pa
danges už jo nepaprastą iškalbingumą, už jo malonų 
būdą, “magnetišką asmenybę”; mokėjimą kalbėti su 
žmonėmis, nepuikumą, ir L L

Tokiu pat “didvyriu” spauda buvo pirmiaus pada
riusi Coolidge’ą, kuris visai neturėjo iškalbos ir ne tik 
nemokėjo žavėti minias savo “asmenybe”, bet niekuo
met nepareiškė per savo prezidentavimą nė vienos ori- 
ginalės minties.

Paskui kuone dieviškais gabumais laikraščiai buvo 
apdovanoję Hooverj. Jisai buvo garbinamas tol, kol ne* 
pasibaigė “prosperity” Jeigu nebūtų atėjusi depresija,

Apžvalga
— -  ........................—>

MAČHJLIO^MAIRONIES
MIRTIS

Kauno miesto; ligoninėje bir
želio 28 d* mirė žinomas Lie
tuvos poetas,, kunigas Jonas Mar
ėj utis, kuris po savo literatiniais 
kuriniais pasirašydavo pseudo
nimu “Maironis”. Jisai buvo 
sulaukęs 68 metų amžiaus*.

Maironis-Mačiulis, kaip ir 
daugelis kitų Lietuvos valstie
čių sūnų, gavusių progos eiti 
mokslą, pateko į kunigų: “sto
ną” ne dėlto, kad jisai, butų tu
rėjęs ypatingo palinkimo' gany
ti “dusias”, bet dėlto, kad se
iliaus Lietuvoje kitokios profe
sijos buvo lietuviams mažai te- 
prieinamos ir nepelningos. Kas 
norėdavo patapti gydytoju ar
ba advokatu, tas turėdavo baig
ti 8 klasių gimnaziją ir paskui 
važiuoti į kokį nors rusų impe
rijos didmiestį ir tenai dar 4 
metus mokintis universitete. 
Moksleivio tėvai tiek išlaidų pa
kelti dažnai nestengdavo arba 
nenorėdavo, žinodami, kad į , 
daktarus arba advokatus išėjęs 
sūnūs savo tėviškę šelpti pini
gais vargiai bsgales.

Tuo gi tarpu “eiti į kunigus” 
buvo ir lengviau, ir pelningiau, 
ir “garbingiau”. Kandidatui į 
kunigus reikėdavo gimnazijoje 
mokintis tik ketverius metus.

Dvasinėje seminarijoje moks
las buvo neperbrangus, o už
laikymą tėvai galėėMo dalinai 
parūpinti, pristatydami iš na
mų produktus. Kandidatą į ku
nigus, be, to, remdavo kiti ku
nigai. Pabaigęs mokslą ir 
“įšventintas”, dvasiškis tuojaus 
gaudavo vietą parapijoje, su 
užtikrintu duonos kąsniu, vi
sam gyvenimui ir su prospek
tu po keleto- metų vikaravimo 
patapti klebonu. Kunigas pasi
likdavo artesnis savo giminėms, 
negu pasaulinis inteligentas- 
profesionalas, ir, neturėdamas 
savo šeimos, galėdavo dalintis, 
jeigu nebuvo šykštus, su jais 
savo pajamomis.

Taigi šitokiose aplinkybėse 
lietuviai moksleiviai būdavo 
verste verčiami stoti į semina
rijas, neatsižvelgiant nei į jų 
palinkimus, nei į jų gabumusi 
Tų aplinkybių dėka, patapo ku* 
nigu irį Jonas Mačiulis, kuris 
sulig savo įgimtu talentu butų 
turėjęs ruoštis literatūros dar
bui, o ne šventam “stonui”.

Savo, kaipo kunigo, pareigas 
Mačiulis-Maironis ėjo, atlikda
mas užsidėtą sau prievolę. Bet 
šitoje srityje jisai nieku ne
pasižymėjo,. nors ir susilaukė iš 
savo vyriausybės paaukštinimų 
ir titulų. Jo širdis buvo poezi
joje. 1894 m. jisai parašė stam
bią poemą “Tarp skausmų į 
garbę”. Tuo savo kuriniu jisai 
susyk įgijo vardą, kaipo talen
tingiausias savo laiko lietuvių 
poetas. Vėliaus jisai pagamino 
dar keletą kitų didesnių kuri
nių* bet jie neatkreipė į save 
tiek daug ■ skaitytojų dėmesio. 
Daugiaus, negu tais kuriniais, 
Maironis pagavo- publikos sim
patijas savo trumpais jausmin
iais eilėraščiais, kurie 1920 iru 
buvo- išleisti rinkinyje “Pavasa
rio Balsai”.

j . Savo eilėse Maironis apdaina
vo meilę ir kibius“griešnua” 
dalykus, ir dvasinė jo vyriau* 
<sybė ne* kartą raukėsi- dėl to* 
kio poezijos pa&aulingumo. Baž* 
nyčios- disciplina suvaržė jo ku* 
rybą. ir, be, abejonės, sutrukdė 
ja, talentą- iMvyštymą.

NUBAUDfi “SOCIALDHEMO- 
KRATCT REDAKTORIŲ 

; y -n r —

“L. ž.” praneša, kadi Kauno 
karo komendantas uždėjo 800 
litų arba 2 savaičių kalėjimo 
bausmę inž. St. Kairiui;, atsa
komam “Socialdemokrato” re
daktoriui, už tai, kad tame laik
raštyje buvo įdėta žinutė,, jo- 
gei VI forte kaliniais “ariama”, 
j Komendantas rado žinutėje 
vyriausybės autoriteto puldy- 
mą ir valstybės pagrindų grio
vimą, nes kaliniais ne arta, b 
tik jie panaudota rasodai so
dinti. Kadangi rasodą sodina ne 
žagrėmis, bet matikais, tai “So
cialdemokratas” paskelbė baisiai 
“klaidinančią” žinią.

Bet ačiū dievams Kaunas tu
ri komendantą, kuris tuoj aus 
apgynė tautinės valstybes pa
grindus nuo pavojaus, nuštriuo- 
puodamas redaktorių.

KORUPCIJA SOVIETIJOJE

1 žinia iš Maskvos, datuota 
birželio 28 d., praneša apie di
delę kriminalinę bylą prieš 23 
valstybinės smulkios prekybos 
tarnautojus Maskvoje. Apkal
tintųjų tarpe buvo ir vyriau
siojo vedėjo pavaduotojas. Kal
tinamiems buvo primetama pre
kių ir pinigų vogimas ir netei
sėtas kainų kėlimas. Per pen
kis mėnesius jie padarę žalos 
valstybei už milioną rublių.

Po šešių dienų svarstymo 
teisme, penki kaltinamieji bu
vo pasmerkti mikčiai, 7 nuteis* 
ti dešimčiai me^ų kalėjimo, o 
likusieji gavo nuo trijų iki pen- 
kerių metų kalėjimo, išimant 
tris, kurie buyo ; išteisinti.

Reiškia, už vagystę pasmerk
ta 20 sovietų valdĮninkų. Ir, iš
nešta penki mirties; sprendimai!

IPanašios bylos sovietų Rusi* 
joje įvyksta nuolatos. Pasirodo, 
kad sušaudymai nesulaiko bol
ševikiškų valdininkų nuo suk
tybių. Laisva spauda, kurioje 
butų galima kelti aikštėn val
džios tarnų nusidėjimus, butų 
daug sėkmingesnis įrankis ko
voje su korupcija, negu kru
vinas teroras.

(Tęsinys)
Toks skaitymas ne visuomet 

atneša naudą* o svarbiausia, 
žmogus g?eit persisotina skai
tymu ir vėliau naudingiausią 
knygą meta į Šoną, nes jam 
jau įgriso skaitymas. Kiekvie
nas tur atsiminti, jog lavintis 
reikia ne tuo tikslu, kad galė
tum išmintingu kitiems pasiro
dyti, bet tam, kad pats įgytum 
sielos ramumą ir save patenkin
tum. Juk lavinies ir. skaitai 
tam, kad daugelį klausimų ne
gali išspręsti ir nerimauji, ne
būni ramus. Ir toks žmogus iš 
tiesų pasieks šio to.

Niekuomet heskaitykit, kuo
met norisi miego, norisi vaikš
čioti, dainuoti, siausti, nes min
tys tavo nebus susikoncentra
vusios apie skaitomą dalyką. 
Stenkis skaityti tuomet, kuo-" 
met nieks tau nekenkia, kuomet 
aplinkui ramu; kuomet visą dė
mesį gali atkreipti į skaitomą 
dalyką.

Nereikia niekuomet užsispir
ti pradėtą knygą skaityti iki 
galb, jei ji tavęs jau neįdomau
ja, nes skaitydamas jau tu jos 
neapkęsi, o naudingas bus tik 
tas skaitymas, kuomet tu tą 
Knygą mylėsi.

Protui nuvargus, apskritai 
esant nuilsusiam ir negalint 
apie ką nors giliai galvoti — 
skaityk lengvesnio turinio kny
gų.

Taigi 
kuomet 
Skaityk
momentu daugiausia įdomauja. 
ĮPrieš skaitymą pats gerai pa
galvok apie tai, ką manai kny
goje rasti;

II. Kiaip skaityti knygas?
Šį klausimą, mes truputį pa

lietėme atsakydami į klausimą: 
kada skaityti, .Pirmutinė ir 
svarbiausia sąlyga knygą akai- 

skaityti kritiškai.

skaityk, tik tuomet, 
yra noras skaityti, 

apie tai, kas tave tuo

ŽADA PABAIGTI SAVO 
“DARBĄ”’

plaukė, nors tuomet apie orlai
vius, apie pasikėlimą į erdvę, 
apie povandeninius laivus te
chnikai nesvajojo ir skaitė be
protybe. Juk kuomet buvo pro
jektuota pravesti pirmas pože
minis gelžkelis — mokslinin
kai sakė, jog tai neįvykdoma 
svajonė, nes žmones užtrokš 
dėl oro stokos. Kuomet norėjo 
pravesti gelžkelį žemės pavir
šiuje, taip pat dalis mokslinin
kų šaukė, jog traukinys tiek 
išgąsdins gyvulius, kad avys 
neves ėriukų, vištos nedės 
kiaušinių* nuo garvežio dūmų 
aptems saule ir tt.

O šiandien? šiandien bepro
tybe skaito tų laikų mokslinin
kų samprotavimus, kurie prie
šinosi progresui. Tad gelžkelio 
išradimas, žul Verno romanai 
neturėjo jokios reikšmės, jei 
tuo laiku priešinosi bukapro
čiai ir autoriai negalėjo įvyk- 
dinti savo- sumanymų? Turi ir 
be galo- didelę. Ir ne jie kalti, 
ne jų išradimai, ne jų skelbia
mas mokslas nustoja savo 
praktiškos reikšmės, jei gyve
nimui dar neatatinka, jei jie 
jam- užbėgo už akių! Ateis lai
kas, pasikeis sąlygos ir tai, ką 
skaitė neįvykdomu, ko auto- 
.riai negalėjo pravesti gyveni- 
.man — įvyks!

lėkė ir'po vandeniu (Bus daugiau)

raštus. Tai daugiau negu klai
dingas ir smerktinas dalykas.

{ Kiekvienas žmogus turi at- 
iminti, jog gyvenimas ir kūry
ba yra labai dažnai skirtingi 
pasauliai. Dargi žmonės, kurie 
skelbia naujas pažiūras į gy
venimą, nori perreformuoti, 
kartais dargi sugriauti šį pa
saulį ir naują paštatyti — ne 
visuomet, įstengia* patys gy
venti pagal savo mokslą. Ir aš 
labai abejoju ar buvo pasauly
je žmogus, kuris pilnai iki 
smulkmenų įstengė gyventi 
.pagal savo įsitikinimus.

Sakysit^: tai velniam ver
ias toks mokslas ir kas per 
reikšmė ir iš jo nauda, jei pa
tys jo tvėrėjai neįstengia pas
kui jį gyventi. Ttiriu pasakyti, 
jog nuo to nei kiek nesumažta 
skelbiamo mokslo reikšmė. Pa
imkime keletą pavyzdžių. Ži* 
nomas prancūzų rašytojas žul 
Vernas savo fantazija taip toli 
buvo nužengęs pirmyn tech
nikos srityje* jog jo. romano 
'didvyriai ir ore lakiojo,, ir į 
mėnulį T '

1 “Sandara” rašo apie pažan
giuosius SLA. įtarius, kurie; 
girdi, kursto, kelia neapykantą, 
erzina ir kitokiais budais elgia
si, kaip “bolševikai”. Ir pareiš
kia: į

į tegul (“pažangieji”> neuž
miršta^ kad mes su tuomi 
griežtai kwosini ir nedalei- 
sim* kad didžiausia lietuvių 
organižacijiu Amerikoj; butų 
visai sudemoralizuota.”
Vadinasi, čia žadama “neda

lei st i” visiško sudemoralizavi- 
mo. Bet sudemovaįizuoti Susi* 
vienijimą iki, to laipsnio,, iki 
kurio jisai jau yra sudemorali- 
zuotaš, sandarįečiai ne tik “dar 

’ leido”, bet ir patys kiek drūti 
stengėsi.

Juk aršesnės demoralizacijos 
-negali būti, kaip dėl partijos 
sumetimų teisinti viršininkus; 
.kurie yra nusikaltę,, laužyti or
ganizacijos, įstatus, iv tradicijas, 
ir po demokratybes skraiste da
rytį -sąmpk^lua sii' fašistais 'prieš

?trmū*ioa

(T4sa>

BRAM STOKBR
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i
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* Nėra mokslo, šakos, su kuria 
jis nebuvo susipažinęs. Jo pro
tas tebegyvena, nors fiziniai 

j jis jau yra įniręs; jo atmintis 
nėra taip, aukštai išsivysčiusi, 
kiek, kitos protinės jėgos. Kai 
kuriais atžvilgiais tebėra jis 

į tik kūdikis;: bet jis nuolat au
ga, Vystosi ir kai kurie aksti
nai, pirmiau siekę tik kūdikiš
ko. išsivystimo Laipsnį dabar 
jau subrendę: Jis tyrinėjai* ek-, 
.sperimeiituoja, ir reikia pasa
kyti,. kad tas jam pilhai seka
si.; Ir jeigu mes nebūtume su 
.juo susidūrę, jeigu jo ir musų 
keliai nebūtų susikryžiavę — 
jis. butų — ir bus — jeigu

tant yra:
Niekuomet nenorėt tuojau su
tikti, aklai patikėti, ką knyga 
sako. Bet, žinoma,, nereikia im
ti knygos su, minčia, jog joją 
viskas neatatipka tiesai. O ši
tokia pažvalga į- knygą, labai 
dažnai pasitaiko, musų laikais* jnunjs nepasiseks — tėvas ar 
Ypač žmonės,, kurie jau maž>• gimdytojas, naujos rūšies su-• } houjuo ota-

daug, yra apsisprendę savo pa- ,ĮVėBin1Uy karįų. keliai turi eiti
žiūrose, dažnai imdami priešin
gos jiems- dvasios knygą į: ran
kas iš karto nusistoto prieš ją 
neigiamais ir jau iš kaino nu
sprendžia, jog ten- vien melas! 
Jei taip žiūrėti į: knygą — ge
riau; jos visai neskaityti* nes 
maža iš tos knygos skaitymo 
bus bauda.

Visokią knygą reikia gerbti

(peB Mirtį* ne Gyvybę.
Markeris suvaitojo ir tarė: 

“Ir visos tos jėgos yra* susikau
pusios prieš mano brangiąją! 
Bet kaip' jis eksperimentuoja*? 
ižinodiami, sugebėsime geriau 
jj įveikti!”*

E “Visą laiką* nuo atvykimo; 
ji® mėgino savo- jegąs* pamažu

ir ją pasmerkei ar pagirti tik jg, atsargia*;. > jo- di<teŪ vaiko
11 • V • Vi* — a « M v • • Iperskaičius, oi nei pažiurėjus į 

viršelį kas tą knygą išlteidoAr 
parašė.

Labai teisingai apie tai laiš
ką Arturas šnitchlieris. Jis sa* 
k®>; “Pirmąs kritiko klausima®, 
paimant knygą* turi butai: “ką 
tu man gali pasakyti knyga?” 

s—Bet paprastai kritikai labai 
mažai tesiįdomauja tuw ką gali 
jiems; knyga pasakyti. Pirmai 
daugelio kritikų mintis yra. 
ši : “Na, knyga,, paklausyk, ką 
<aš- apie taw pasakysiu.” 
? Ir visuomet, paimant: knygą 
į raukus reikia tikėtis! ką nors, 
naujo* teisinga rasti nežiūrint!,, 

i jog knygos autorius bųt mums 
nesimpatiškas. Ir ypač tokias 
knygas (priešingas. tąvo> riusi* 
statymui)1 skaitant reikia yp®f 
Stingai; ieškoti ką nors gero* ir 
įtik ttiomet ją pasmerkti, kuo* 
met nežhiriųt stropam ieškoji- ^kaip paskutiniuoju laiku toji 
ini) nieko gero-, joge nesuradai baisenybė; apčiuopuomis, ap* 
Iarkai jokiu budu' negali Su jės 
dėstomomis/ mintimis, sutikti,.

Ypač klpidin^ąi daro 
žmonės* kiųie pa&nę: knygą ir 

. . pažiurėję kas jos autorius. pir*
sandariečiąį, matyt* laik®^ savo- gaaiamia stengiasi pažinii auto* 

rių/ ir jn- gyvenamą,, gpaužim* 
'fe autoriaus, neigiatnšš pusės 
!~-tokį pąfr špiendimą pridaro neg&k įeiti'*į narna vidų nepa* 
apie jo knygą,; pasmerkia jo 'kviestas vieno kurio to namo

^smegenys, dirbo. Musų, laimei; 
ipakol kas tie smegenys dar te- 
:bėra> kūdikystės, stadijoje; nes, 
jeigu jis butą iš pat pradžios 
.turėjęs drąsos vykinti kai ku
liuos planus, mes. dabar butu- 
>ine visai bejėgiai su juo. susi
kibti. Vienok jis yra. pasiryžęs 
laimėti, ir ‘ sutvėrimas,, prieš 
;kurį ghidį ištisi šimtmečiai; 
įgali laukti; eki prie tikslo pa
mažu. Festina. lente—(skubėk 
pamažu) turėtą būti jo malta 

“Aš negaliu jūsų suprastu” 
(tarė Markeris suvargusiu bal
su* ^Profesoriau;, kalbėk į ma
ne aiškesnioji fprraoj. Matyt, 

I vargai ir susirūpinimai atbu- 
■kiiio mano smegenis.”*

j o< peties, profesorius tarė: .
“Gerai, sunau, kalbėsiu aiš* 

kiai, suprantamai. Ar nematai,

ypatinga privilegija. Todėl jų 
.organas laika “nadaleiBtina”* 
jkad tuo ližaiinitą k^s kitas. Jie 
nori, tądaarbą pabadytu

Igrriibrimis vis žengė priekin, 
(viri daugiau patyrė, išmoko. 
'Ar atsimeni-, kaip jis pasinau- 
!dojo zoof agišku pacientu Renr 
ffeldu, norėdamas įsigauti į 
niusų draugo* ; Jono namus; 
jam>tai reikėjo padaryti, nes 
musų vsrinpipas pirmu kartu

įnamio. Po to jis gali kuo len
gviausiai ir bet kuriuo laiku 
kartoti savo vizitus. Tai nebu
vo jo svarbiausias eksperimen
tas. Visi gerai atsimename, 
kad pradžioje, jo žemių dėžės 
gabeno pasamdyti darbininkai 
Jis tuomet dar nežinojo savo 
jėgų. Buvo įsitikinęs, kad dar
bą turi atlikti kas nors kitas, 
bet ne jis. Bet ir tuomet jo di
deli — vaikiški smegenys dir
bo ir jis pradėjo galvoti, ar 
tik jus pats negali tų dėžių 
kraustyti iš vienos vietos į ki
tą. Taip pagalvojęs pamėgino 
darbininkams padėti jas ne
šioti; ir po to, supratęs, kad 
niekas jo nevaržo, pradėjo 
mėginti jas nešioti pats vienas. 
Ir taip jis progresavo, skleidė 
savo guolius ir tik jis vienas 
težinojo, kur jie yra. Gal jo 
buvo pasiryžta užkasti juos 
kur nors giliai žemėje, kad tik 
jjs vienas galėtų jais naudotis 
naktį ar laiku, kuomet jis gali 
pakeisti savo pavidalų. Vienu 
ar kitu laiku tie lizdai yra jam 
Ilgiai naudingi; ir niekas, tik 
jts vienas težino, kur jie yra!
Bet mano sunau, nesirūpink; 
musų Grafas apie tai patyrė 
truputį pervėlai. Jau dabar, 
visi' guoliai, išskyrus vieną yra 
Sterilizuoti, o prieš saufčlaidį 
'ir tas\ Grafui bus uždarytas; 
neprieinamas. O tuomet jis 
jau nebeturės vietos kur pasi
slėpti, kur ilsėtis. Šįryt atidė
liojau, norėdamas būti tikra$, 
kad viskas yra gerai, kad ke
lias atviras. Kas — jis ar mes 
imame didesnius šansus? Ži
noma mes. Tokiu budu, kodėl. 
nebūti atsargesniais už jį? 
Anot mano laikroduko jau 
.praėjo valanda laiko* ir jeigu 
viskas gerai pasibaigė, musų 
draugai; Kvintas ir Arturas 
grįžta. Šiandien yra musų die
na, turime žengti priekin, tvir
tu žinksniu, pamažu, ir nie
kuomet nerizikuoti; Matai! 
kuomet anieji sugrįžš musų 
bus penki!”

(Bus daugiau)*
. . ......................... ... ■ ............ .... .......................................... . ..

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai* 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bas gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo mna- 
gumtri, bet Jūsų pato
gumo dclei. _

* ? tol1
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CHICAGOS
ŽINIOS

Mes skrisime iš New 
' Yorko j Kauną!

Užsimušė nukritusi 
sūpuoklės

nuo

Elizabeth Krystof, 11 metų 
mergaitė, nupuolė nuo sūpuok
lės prie 4325 S. Spaulding avė. 
ir sunkiai susižeidė. Nugaben 
ta į ligoninę mirė.

Elektros nutrenktas 
metų berniukas

Bevažiuodamas dviračiu Glau
dė Keller, 8 metų berniukas, 
parpuolė ant Elgin & Aurora 
traukinių Unijos trečiosios bė
gės ir buvo vietoje nutrenktas. 
Po to per jo kūnų pervažiavo 
ir traukinys.

Šautuvai kalba garsiau 
už žodžius

Trys filipinai užėjo į kinie
čio Mee Hong valgyklų. Kinie
tis nemokėjo filipinų kalbos, o 
filipinai angliškai. Situacija 
buvo labai kebli, nes negalėjo 
susikalbėti. Bet kinietis su 
prato ko filipinai norėjo, kuo 
met jie išsitraukė vienas sau 
tuvų, kiti po peilį. Vagiliai pa 
sipelnė tik $24.

Mirė nuo gazolino dujų
Garažiuje, nuo gazolino dujų 

užtroško kojinių pirklys I. Ro 
senbaum. Patartina niekuomet 
nepradėti automobilio pakol ga
ražo durys yra uždarytos.

Lietuvių tauta laukia iš sa
vo sūnų ir drųsesnių žygių. Bū
tinai reikia ir jos sunams pri
sidėti prie bendrojo darbo tirti 
dar mažai žinomas žiemių At- 
lantiko vandenyno oro sroves. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, 
kada stengiamasi oras panaudo
ti žmonijos reikalams, laikome 
savo pareiga tautos vardu tų 
darbų garbingai atlikti.

Dar niekas nėra tiesiai, ne
nusileisdamas, nuskridęs iš 
Amerikos į Lietuvą. Tad mes, 
žemiau pasirašę, esame pasiry
žę tai atlikti. Jau daug darbo 
tuo tikslu yra atlikta. Lėktu
vas (aeroplanas) tam reikalui 
jau yra nupirktas. Kai kurios 
įmonės (firmos) pasižadėjo su
teikti gezolino, induktorinį kom
pasų krypčiai laikyti ir radio 
priimtuvų. Belieka tik padirb
dinti naujus sparnus, pritaiky
tus tolimam skridimui, įrengti 
gazolinui 6 tankus (baksus), 
kuriuose tilptų apie 800 galo
nų, ir apdailinti visų lėktuvo 
pavidalų. Be to dar reikia įsi
gyti ir astronominės navigaci
jos prietaisai. Iš viso reikia 
įvairių įrengimų $4000 sumai. 
Mes, susidėję visus savo pini
gus, nupirkome $16,000 vertės 
lėktuvų. Taigi, tam istoriškam 
lietuvių žygiui mes esame pa
aukoję visų savo turtų ir auko
jame visas savo jėgas. Atliko
me patys tik tai, ką galėjome. 
Būtinai reikalingų lėktuvui 
įrengimų įsigyti patys jau ne
įstengiame. Tad tikimės, kad 
tai atlikti mums padės patrio
tiškai nusiteikę musų tautie
čiai — Amerikos lietuviai. Tuo

Teisme neapsimoka abe
joti

Majoras sveiksta

Italė De Faeci apkaltino tris 
jaunus berniukus apvogus jos 
kepyklų. Sekančiu dienų užsi 
gynė ir pareiškė, kad padariusi 
klaida, abejoja, kad tie berniu
kai esą kaltininkai. Teisėjas 
pagrasino moteriškei kalėjimu 
už teismo paniekinimų ir melą 
gingą liudijimų.

Chicagos majoras Antanas 
Cermakas, gulįs šv. Antano li
goninėje, jaučiasi daug^geriau. 
Persidirbo laike republikonų ir 
demokratų konvencijų.

14 mėty kalėjimo už 
padegimą

Siro Angelo, 17 metų berniu
kas p risi pažinęs kaltu padegęs 
namų Oak Parke nuteistas 14 
metų kalėjimo. Angelo prisi
pažino, kad namą padegti įsa
kęs Henry Thompson, nes iš jo 
namo išsikraustė - gyventoja 
Mary Boehm. Angelo gavęs nuo 
Thompson $4. Gaisre žuvo trys 
asmenys; Pats Thornpson gavo 
50 metų kalėjimo.

sūnų 
gimi- 
3 se-

s. p.

Aptuštino konduktoriui 
kišenes į 2 minutes

South Chicago stotyje vagi
lius užklupo tik ką dviejouis 
minutėms sustojusio traukinio 
konduktorių ir per dvi minutes 
suspėjo aptuštinti jo kišenes. 
Pasiėmė laikrodį ir visus pini
gus.

KASTANTINAS MEŠKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 10 d.. 11:20 vai. ryte 1932 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Telšių apskr., Plungės par., 
Kaušienų kaime. Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Heleną, 
Kastantiną. brolį Povilą ir 
nes, o Lietuvoj 2 brolius, 
secis ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi
Mažeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 14 dieną '8 vai. ryte iš kop
lyčios į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Kastantino Meškaus
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami. daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sūnūs, Brolis 

it Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

tikslu aplankysime, visas dides
nes Amerikos lietuvių koloni
jas.

Todėl nuoširdžiai prašome vi
sų Amerikos lietuvių kolonijų 
organizacijų vadus pasitarus 
sudaryti musų skridimui per 
Atlantikų remti komitetų ir su
rengti kiekvienoje apylinkėje 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NĄ.

Minėto tikslo siekiant, reikės 
aplankyti visas lietuvių gyvena
mas vietas. Tad reikės sudaryti 
musų kelionės maršrutų ir iš 
anksto nuskirti LIETUVIŲ 
AVIACIJOS DIENĄ kiekvieno
je kolonijoje. Norintieji gauti 
platesnių žinių ir susižinoti su 
mumis tais reikalais prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Mr. Ste- 
phen Darius, 3239 So. Halsted 
St., Chicago, III. • »

Organizuojanlos musų skri
dimo rėmėjų grupės kiekvieno- 
je kolonijoje. Busimieji tų rė
mėjų kiekvienos kolonijos ko
mitetai didins rėmėjų skaičių ir 
įrašys jų pavardęs bei vardus į 
tam tikrų rėmėjų knygų, ši 
knyga bus lėktuvu nuvežta j 
Lietuvą ir padėta Vytauto Di
džiojo muziejuje; amžių bėgyje 
ji įgys didelės istoriškos vertės.

Pirmojo lietuvių lakūnų skri
dimo iš New Yorko į Kauną 
per Atlantikų rėmėjų teisės:

1) aukoję 1 dolerį tampa rė
mėjais ir gauna rėmėjo bilietą 
su lėktuvo ir lakūnų atvaizdu;

2) aukoję 5 dolerius ar dau
giau tampa rėmėjais gir be to 
dar turi teisę paskraidyti tuo 
lėktuvu, kuriuo mes skrisime į 
Lietuvų;

3) asmenys, aukoję 25 dole
rius ar daugiau, tampa garbės 
rėmėjais; jų pavardės bfis įra
šytos į rėmėjų knygą ir be to 
dar ant minėto lėktuvo; jie įgy
ja teisę paskraidyti tuo lėktu
vu.

Be, to, Chicagoje sudaromas 
vyriausias komitetas remti pir
majam lietuvių skridimui per 
Atlantiką.’ '

Tad, brangus tautiečiai, tei
kitės tinkamai įvertinti musų 
pasiryžimą ir malonėkite vie
ningai įvairiais budais prisidė
ti prie to darbo, kuris musų 
tautos vardą, iškels ir plačiai 
pagarsins po platųjį pasaulį. 
Sukruskite visose Amerikos lie
tuvių kolonijose: suorganizuo
kite vietinius rėmėjų komite
tus ir surengkite Lietuvių Avia
cijos Dieną. Visais reikalais ma
lonėkite kreiptis aukščiau nu
rodytai adresu. Iš savo puses, 
mes iš anksto nuoširdžiai dė
kojame Jums už paramų ir pa
galbų. Jus patarnausite ne tiek 
mums, kiek musų tautai, kuriai 
teks garbe už laimingų musų 
nuskridimą į Lietuvų ir grįžimų

atgal. Į talkų ir garbingų dar
bų, tautiečiai!
Lakūnas kapitonas St. Darius, 

Lakūnas Stasys Girėnas.

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

“Naujoji Banga’9 (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

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

SIUSKIT. PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
pataria Lietuvos bankai

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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

Kaina A1JJ
Tik oyC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms/ !

*

Mokesti galite siųsti pašto 
ženkleliais.

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pa*

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W^Roosevelt Rd.» priešais 12 S.t.Stoge 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminącija dykai.

Graboriai

Laehavieh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnąuja laidotuvėse Ruopigiąucią.
Reikale meldžiame atsišaukti, o L.uagį 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 ari>a 25 M

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, IU.
T«L Cicero 5927

k Peter Conrad
■ fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
■ 6023 S. Halsted St
“ (Jansen Stud.)

Re*. 730 W. 62nd St. 
tab TąL JEnglewood 5840 
t ■' ..................... 'T1--' *1 *!»»■*

. ,   į li^įii įįi;r...ii»»w

Seniausia ir Didžiausia

3 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Grabiniai Lietuviai Gydytojai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bą išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

• SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
T*L RooMvelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai
Pbone Boulevard 7042

' Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct 

Telefoną* 

Cicero 3724

Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu* visokiem* reika

lams, Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse jr kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu* to- , 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

' 3307 Auburn Avė.
CHICAGO. IIL.

Lietuvį Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

i

Vladislovas Lukštą
Persiskyrė su šiuo pasauliu 11 d-, liepos mėn. 1929 m., sulaukęs 

36 metų amžiaus, gimęs Kauno rėdo Kėdainių apskr., Pernaravos parap., 
Preikapės kaime.

Paliko dideliame nubudime moterį Stanislavu, du sūnūs — Vladis
lovu ir Robertą, brolį Vincenta ir gimines Lietuvoj motinėlę ir gimines. 
Liūdnai atminčiai musų brangaus ^v.yro ir tėvelio bus laikomos Šv. Mišios 
šv, Antano parapijos bažnyčioje/Cicero, 11 d. liepos, 1932 m., 7:30 v. 
ryto,1 ir pitnyčioj, liepos 15 d. ’š,v.. Antano parapijos bažnyčioj 7:30 v. 
ryto. Kviečiaftic visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamal
das. Mes Tavęs, Musų brangusis vyre ir tėveli, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinanti

Nubudę lieka
Moteris, Sunai, Brolis ir Giminės.

GRAflORIŲ (STAIGA
fcr vii nustebino publiką su sos supigtoto* 

■Ūš kainomis už aukštos rųšies >abiids|hmi* ^tss aliko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus tau* J motai < 
įstaigą iž bile kokios miesto dalies. i

Reikalui esant, musą automobilius atvaMuM | jusą 
namus ir atveš j musą ištaigą, kur gaMMte pamatyti 
džiausi pasirinkimą grabą ir kitą reikmoną ir už tą p*» 
tarnavimą jums visai nieko nereikta mokBti, nežiūrint 
| tai, ar jus jką pirkaite, ar ne.

3EUDEIKIS yra vienatinis Uetuvią gntborius, kuris 
teikia ambulanoe patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-' 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniuos Koplyčios Dil 
Sermeną; Pašaukite EUDEUil pirm negu kreipsite kur 
kiAur.

EUDEIKIS

.y,

Didysis Oiftai - 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viri Telefonai: YARDS 1741 Ir 174*

i;?-

*
♦4* *»

IX •
V,

DR. VAITUSH.OPT
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kari* esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toljregystę. Prirengia 
teisingai akidius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo imtmiaus—$4.50 ,ir augščiaus. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kflip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
. ............... fr-r-T---"!-v ■ UJ| J ivrri'U..................................... *!■■■'■"■'■«*....................

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

4 Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
, (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
.mokslišku būda

2437 W. 69th St.
Tel. GrovebjU 2.242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
ĮLIĘTU VIS AKIŲ SPECIALISTAS

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

kampas Halsted St. 
Valaudo* nuo nuo 6 iki 8 

Nedelinmis nuo 10 jki 12

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* i* 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergai* ir Subatom* 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliai*. Sercdomi* ir Pėtnyčio Ja 

1821 So. Halsted Street

DR. MARGĖMS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Sercdomi* ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH |
756 W. 35th St 1

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35cb 8 Hahtrd Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso TeL Lafayette 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. Nedėliojai nuo 10 

iki 12 dūu4*
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 *

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namu telefonas Bruusw.ick 0597

DR.M.T. STR!KOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki 0 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. Lafayettp 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryt? 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. MuguMI, M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovehUl 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal suąitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 TVsst 14th Street, 

CICERO, ILL/ 
X«Ray.,.J?hone Cicero 1260

Hetnlock 8151

DR. Vk S. NARES 
.(.Nąeyaųckąs) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Va lando*: 9—12, 7—9, Antradieni U 
Ketvirtadieni vakarais pag.4 nurisimi.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
>aktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gysla*.
alandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
IŠ RUSUOS ~

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vy
rą, moterų ir vaiką pagal naujausiu* 
metodo* X-Ray ir kitokiu* ilcktroo 
prietaiau*.

Ofisas Ir Laboratorija*
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10^—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų.* Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUPJCE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pkl

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12
Į Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezcl 9191 

Jei neatsiliepia šaukiu Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

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

Valandos: 40-11 ryto, 2 iki 4 po piet,
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniai* 10-12 dieną

Advokatai
**#^RMm*w»*»wFwww»#ww^*u^«r*Rw**w**w**uiM*w** i****MBfc**»um»>'*

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted, Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kūchinskas 
lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

........n   >■■ ■ I.m II . ■ »*

A. A.SLAK1S
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Washington Sf.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN

105 W. Adoma St., Room 2117. 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte TcL Republic 9600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ao*.
Tel. Boulevard 2*00 

Km. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 Ę. 107th St. — prie Michigan Ąvc. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. —<Ketvergo rak.
Tel. Lafayette 6393 v

160 N. LaSalle St. — pagal aųtatjį

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepboųe Heniock 1323 

Valandos t 9 ryto iki 9 vakaro
Nfidiliomu pagil murti , J

X
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Šventės Rockforde
PRANEŠIMAI St.

di-

Bridgeportas
Jaunų Lietuvių Amerikoj

atidarė ofisą adresu
Furnished Rooms

Educational t

ra, >

Aš 
ant

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Kad pagelbėti pirkusiems iš Universal Statė Banko mor- 
gičius ir bonus žmonėms ir ką daryti su turimais bonais 
ir morgičiais, kad nereikėtų jiems klaidžioti pas pašalinius 
žmones ir klausytis visokių gandų, du minėto banko vir
šininku, *

AUTOMOBILIŲ mechanikas Wa1te- 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai ui pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Washtenaw Avė.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

RENDON 4 kambarių moderniškas 
flatas, naujas namas, pirmame ar ant
rame augšte. 4617 S. Homan Avė.

3320 South Halsted Street,

Vienybės ir brolybės 
būti, kur eilinių na- 
yra begėdiškai min- 
po kojų. To fakto

Apie 37-to seimo delegatų 
raportus

GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE. 
tik 46 mylios nuo Chicagos. Jaukus it 
patogus. Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin
kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais. 
Box 1452, Naujienos, 1739 So. Hals
ted St.

jausmus, 
ten negali 
rių teisės 
džiojamos
eiliniai nariai neužmirš ir ne
privalo užmiršti. Ant galo, jie 
privers, kad jų valia butų pil
doma.—36 kuopos P°vilas.

Nors liepos 3 d. dangus buvo 
apsiniaukęs ir buvo galima ti
kėtis Ivtaus bile valandą, bet

- MERGINA abelnam namų darbui, 
patyrusi, virš 18 m. Geri namai, maža 
šeimyna. 1901 So. Millard Avė.

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

tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą. 

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

PASIRENDUOJA kambarys šviesus, 
antros lubos dėl vaikino $6.00 į mėnesį 
be valgio — su valgiu $27.00. 4359 
So. Maplewood Avė.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo- 

stogų rynas

METAL

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

E Z’

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ch. Lietuvių Auditorijos Korp. 
rektorių ir draugijų atstovų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadieny, liepos I I 
d., Auditorijos svet., 8 vai. yakare. Vi
si direktoriai ir atstovai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rast.

j Tau
tiško. Kliubo susirinkimas

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

Help Wanted—Malė 
_________ ParbininkųReikia

NAUJO BIZNIO VAJUS 
10c špulikė bovelnos ......................... 1c
Čeverykų raiščiai, grosas ............... 42c
Skustuvų geležtės .............................. 1c
1,000 siuvamųjų adatų ............... 22c

DYKAI BARGENŲ KATALOGAS
MILLS SALES CO., 

37 So. Wells St.

7 tūbų Bąby 
Grand Radio už...
8 tūbų Columbia 
vertas $15t).00 už

v uz ......................
Rankinis Fonografas parankus 
nusivesti į miškus, $Q 
vertės $15.00 už .......
Radio tūbos po ........... 49c

Budriko Krautuvėje 
imamas

Metinis Inventorius
Viskas parduodama už tokas žemas kainas, kokių dar 
nebuvo per 15 metų

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

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

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

— ■' ■ Q|............. ....

NAUJIENOS, CKfcSgtr, ffl 
. i ...............-.m-,... ................................ . Pirmadienis, liepos 11, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

mes visvien išsiruošėme važiuo
ti į Rockfordą. Mat, tikėjo
mės, kad debesys išsisklaidys 
ir vėl bus giedra.' Važiavome 
dvie automobiliais,—vienu p.p. 
Podinas, J. Sakalauskas, P. Ju
koms ir J. Slavinskas, o kita
me Slavinskienė, R. šniukas, 
Baltų šeimyna ir dar vienas 
kitas.

Nuvažiavę į vietą, jau rado
me vieną chicagiečių šeimyną 
nuo 79-tos ir Stony įsi and. Tai

G.A. Šukys ir Wm.M.Antonisen

kur buvusiems dępozitoriams ir morgičių savininkams bus 
teikiamos visos reikalingos žinios ir patarnavimai

J 1H KR/, i
1 n

/jWŽr/A

i

12.95
Kombinacijos

49.50

Gražus Lietuviški Rekordai, vertės 75c po 35c vienas 
3 rekordai už $1.00.

COLUMBIA REKORDAI
10151—MielaSirdyntč ir Oi. Berneli Vientiirti. Menkeliuniutfi ir Stankūnas. 
10150—Pavasario sveikinimai ir Čigono Meilė. Lietuvių Tautifika Orkestrą.
10245—Tavo saldžių malonių ir Širdelė mano. Liet. Viešbučio Orkestrą. 
10173—Vakar-vakarėlį Čigonai. Nudriko Radio Orkestrą.
10200—Ema boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. Butėnas. .

VICTOR REKORDAI
14034—Pavasarėlis ir Kaimo Polkos.
80403—Mazurka ir Brilante Polka. Mandalinų kvartetas.
14025—Sližiu po langeliu ir Pas Močiutę augau. Krasauskienė ir Volteraitė 
14014—Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikuoja. J. Žiūronas.
140(111—Molio uzbonas ir Sakė mane Šiokia. Zosė Krasauskienė ir Volteraitė.
14012—-Laivyne ir Užmirkai tėvų kapus. J. Butėnas.
14041—Gėlynas ir Deimantas — polkos.

OKEH REKORDAI
20008—Karvelėlis ir Eisim Grybauti. Kauno Orkestras.
20020—Lietuva tėvynė musų ir Tautiškoji daina. Operetės Choro Kvartetas.
20078—Panemunės Vaivas ir Plikas kaip tilvikas. Armonika solo.
20003—Mano brangioji Ir žvaigždutė. Kauno Orkestrą.
20080—Urėdas maiAe ir Godelės— Kriaučiūnas ir Vanagaitis.
20080—Bučkio Valcas ir Nauja Polka. Tarptautinė Orkestrą. 
20087—Sibiro Tremtinis ir Bernužėl nevesk pačios. J. Olšauskas.
20090—Levendrelis ir Grybai. Marė Strumskienė.

Jos.F.BudrikJnc.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 8167
WCFL 970 k. nuolatinis Radio Programas nedėliomis nuo 1 iki 2 v. p. p. 
WHFC 1420 k. radio programas nuo 7:30 iki 8 vai. vak, kas ketvergas.

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

Vanos, lietaus it draskos vanos, 
* swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
sAedomis iki 7 v. v.

‘ 'i 
r? V. • •Įlį

“• h ■ ? ■;

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iSgydyi, ateikit* čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 

'4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. ‘----- -------------- — ,
10 ryto iki 1 vai. 

Tel. Crawford 5573

buvo ponai Mažiekiai. Kelioms 
minutėms praėjus, atvyko iš 
Braddock, Pa., jauna panelė Do
ra Bumčikaitė, kuri yra iš pro
fesijos mokytoja. Susialukėme 
ir daugiau rockfordlcčių, kurie 
atvyko pasimatyti su chicagie- 
čiais. Kaip bematant, ponai 
Slavinskai, pas kuriuos atvažia
vome, pagamino mums puikius 
pietus. Besikalbėdami apie vi
sokius reikalėlius, pradėjome 
baliavoti.

Pietų laike vienas rockfordie- 
čių prisiminė, jog yra rengia
mas šeimyniškas išvažiavimas. 
Bet, esą, dėl lytaus jis, tur 
būt, neįvyksiąs. Tačiau vaka
rop pradėjo giedritis ir saulutė 
pro debesis iškišo savo veidą. 
Atrodė, kad daugiau lytaus ne
bus. Tuojau susiorganizavome 
ir išvykome į išvažiavimą. Va
žiavome astuoniais automobi
liais.

Išvažiavimo vietą labai pui
ki. ' Randasi ji ant upės kran
to ir yra dideliais medžiais ap
augusi. Upėj galima ne tik 
maudytis, bet ir žvejoti. Sako
ma, kad ji esanti labai žuvinga.

Vos tik spėjome nuvažiuoti, 
kaip muzikantai pradėjo groti, 
o susirinkusieji šokti bei žais
ti visokias žaismes. Protar
piais, dviem jaunuoliam vado
vaujant, buvo puikios dainos 
dainuojamos. Turiu pasakyti, 
kad tuodu jaunuoliai pasižymi 
dideliais gabumais. Vos tik 
prieš porą metų juodu atvyko 
iš Lietuvos, bet angliškai jau 
visai gerai kalba,—geriau nei 
tie, kurie šipj šaly jau yra po 
20 metų išgyvenę. Abudu yra 
geri dainininkai. J. Bumčikas 
turi gražų tenorą, o J. Paškevi
čius puikų bosą. Abu priklau
so SLA. 77 kuopai. Bumčikas 
yra kuopos sekretorius, o J. 
Paškevičius organizatorius. Be 
to juodu priklauso ir prie cho
ro. •

Būtumėme tame išvažiavime 
gal i ir per visą naktį išbuvę, 
jeigu ir vėl nebūtų pradėję ly
ti. Noromis nenoromis turėjo
me grįžti j miestą.. .Sugrįžę pas 
Slavinskus, pradėjome rūpintis 
apie nakvynę. Nors Slavinsko 
rezidencija ir labai didelė, bet 
tokiam skaitlingam svečių , bū
riui vietos visgi pritruko. Bet 
rockfordiečiai, tai ne chciagie- 
čiai,—pas juos yra vienybė. Kai 
reikalas yra, jie vieni antriems 
pagelbsti. Kurių Slavinskai 
negalėjo suguldyti pas save, 
tuos išsivežė kiti rockfordiečiai.

Man teko važiuoti pas p. Ta- 
manauską. Tai gerai rockfor- 
diečiams žinomas buvusis biz
nierius. P-as Tamanskas yra 
.pažangus žmogus, plačiai apsi
švietęs ir didelis kovotojas už 
darbininkų reikalus. Tikrai pui
kią nakvynę turėjome jo puoš
nioj rezidencijoj.

Prie progos noriu pasakyti, 
kad rockfordiečiai labai gražiai 
gyvena. Jų namai toli vieni 
nuo antrų ir medžiais apaugę. 
Chicagoj net turčių apgyventos 
vietos neatrodo taip šauniai. 
Kitas dalykas tai tas, kad Rock
forde pragyvenimas kur kas pi: 
gesnis nei Chicagoj. Pastebė
jau krautuvių languose valgo
mų daiktų ir drabužių kainas, 
—jos beveik per pusę mažes
nės, Jcaip Chicagoj. Rockfordas 
yra pramonės miestas. Dirbtu
vių gana daug; bet: pastaruoju 
laiku dauguma ’jų užsidarė. Va
dinasi, ir ten didėlis,, nedarbas.

Išbuvome dar pirjmadięnį li
gi. pietų,; o paskui, ktsisvėikinę 
«u - rockfordiečiaiš, trattkįme į 
surukusią Chicagą.

t —-Reibenietis,

vėliai, pagerbdami jos gabu
mus, apdovanojo ją puikiomis 
dovanomis. • Pidegtam jie su
kvietė savo artimus draugus 
ir juos puikiai pavaišino.

Man irgi teko dalyvauti ta
me gražiame būryj. Mes visi 
dalyviai linkėjome Gendrutai ir 
toliau lavintis bei išnaudoti sa
vo gabumus. . P-lė Juzėnas sa
ko, kad jeigu kas norės muzL 
koj lavintis, tai už labai ma
žą atlyginimą sutiksianti duoti 
lekcijas vietos gyventojams. 
Neužmirškite jos adreso, 
tai busiu pirmas mokinys 
listo.—Ten buvęs.

Iš SLA. 36 kuopos 
susirinkimo CLASSIHEDADS.

- -

Marųuette Park
Baigė mokyklą

Tarp musų lietuvaičių, baigu
sių aukštesne^ molcyklas, ran
dasi jauna 17 metų amžiaus 
Gendruta Juzėnas, 6623 So. 
Whipple St.

Gendruta studijavo stenogra
fiją ir pasekmingai baigė tą 
šaką. Tuo pačiu laiku ji lankė 
muzikos mokyklą ir gavo diplo
mą. Ji yra šauni pianistė. Te*

metų amžiaus

Liepos 1 d., 7:30 vai. vaka
ro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj įvyko aukščiau paminėto 
kliubo susirinkimas. Pirminin
kas Antanas Stukas atidarė su
sirink iihą ir pakvietė valdybą 
užimti savo vietas. Atsilankiu
sių narių buvo paprašyta^ kad 
jie laike svarstymo kliubo rei
kalų užsilaikytų kiek galima 
ramiau.

Iš eilės skaitoma protokolas. 
Pasirodė, kad viskas užrašyta, 
kas tik buvo nutarta pareita
me susirinkime. Protokolas 
vienbalsiai tapo priimtas. Seka 
ligonių lankytojų raportas. Ra
portuojama, kad dabartiniu lai
ku randasi keturi ligonys ir 
kai kurie jų reikaląuja pašal
pos. Nutarta pašalpą apmokė
ti, kuriam kiek priklauso.

Išduodama Chicagos Lietuvių 
Auditorijos direktorių ir “gold- 
bohų” komisijos raportas. Ra
portas priimta su patarimu, 
kad tiek direktoriai, tiek ko
misija rūpintųsi; ‘idant audito
rija nepakliūtų j'iesyverio ran
kas. °

Susivienijimo ■ Draugijų ko
misija praneša, '' kad raporto 
neturi, kadangi ‘nedalyvavo su
sirinkime. Lietlivių Tautiškų 
Kapinių komisija1 paaiškina ka
pinių stovį. Raportas priimta.

Prieinanįa prie; kųy^ų pa
žiūrėjimo raporto. Komisija 
pateikė platoką raportą, iš ku
rio pasirodė, Jog1 finansinės 
knygos yra gerai Vedamos. Per 
paskutinius šešis mėriesius lim
bas turėjo daug išlaidų, (mat, 
per tą laikotarpį mirė trys na
riai ir buvo šešiolika ligonių). 
Pomirtinėmis išmokėta $900, ir 
apie tiek ligoninis pašalpų pa
vidale. Viso išlaidų buvę $2,- 
079.44. \ Nors per paskutinį 
pusmetį išlaidos buvo ir dide
lės, tačiau visgi dar liko $654.- 
52. ' '

Komisija toliau pranešė, kad 
dabartinis kliubo turtas siekia 
$13,155.89. Narių kliubas turi 
450 su viršum. Tai yra gal 
tvirčiausias kliubas ne tik Brid 
geporte, bet ir Visoj Chicagoj.

Seka draugiško išvažiavimo 
komisijos raportas. Komisija 
praneša, kad išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, x liepos 17 d., ties 
Lietuvių Tautiškomis Kapinė
mis. šokiams paimta p. Grybo 
platforma. Bus visokių dova
nų. Nutarta taip pat tame iš
važiavime priimti naujus na
rius nuo 18 ligi 40 metų am
žiaus be įstojimo mokesčio.

Buvo atšišaukftrias kėlių be
darbių narių, kurie hebegali 
mokesčių -užsin^okėti. Nutarta 
tuos nariuš palaikyti ligi naujų 
metų J. į; . ■ /

Visiems lietuviams patariu 
prisirašyti prie šio kliubo, ka
dangi jis yra tvrtas finansiškai 
ir turi daug narių. Jo reikalai 
yra tvarkomi tikrai pavyzdin
gai. Kliubo susirinkimai įvyks
ta kiekvieno- mėnesio pirmą 
penktadienį, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimai prasi
deda 7:30 vai. Vakaro.—S. K.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

Liepos 6 d. Lietuvių Audito- ( 
rijoj įvyko, SLA. 36 kuopos su 
sirinkimas, kuris vyriausiai bu
vo pašvęstas sugrįžusių iš sei
mo delegatų raportams. Man, 
kaipo eiliniam kuopos nariui, 
buvo ko pasiklausyti. Klausiaus 
ir stebėjausi. Plačiausį rapor
tą perskaitė Dr. Draugelis. Ma 
tyli, jis pusėtinai paprakaita
vo, kol surašė visą tą “poezi 
ją”. Raportas susidėjo beveik 
išimtinai iš komplimentų: sei
mas buvęs labai pavyzdingas, 
viskas ėjo tvarkiai, BagoČius 
kada tai pasakęs labai graudin
gą pamokslą savo broliui mi
rus ir t.t. ir t.t.

Daktaras tfck susijaudino, 
kad atrodė, jog jis yra pasiren
gę^ visus susirinkusius griebti 
j glėbį ir pabučiuoti, kaip sei
me pabučiavo Račiūnas'Gegužį. 
Kai jis užbaigė ’savo jausmin 
gą raportą, pas narius nesima
tė jokio entuziazmo. Brolybes 
ir vienybes obalsiai, matomai, 
nepadarė jokio įspūdžio.

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis savo raporte aiškiai 
išdėstė, kiek “pavyzdingas” bu
vo seimas. Jis nurodė, jog jo
kios teisybės-nebuvo prisilaiko
ma. Susidarė klika, kuri su
laužė Susivienijimo narių valią, 
pareikštą laike balsavimo. Ei
liniai nariai už Gegužį padavė 
mažiausiai balsų, bet klika vis
vien paliko jį prezidentu. Se
nosios Pildomosios Tarybos na
riai buvo, apkaltinti apsileidimu 
dėl Devenio paskolos. Bet Ge
gužis pats save išteisino, —jis 
pats balsavo, kad “nekaltas”.

Savotiškai įdomų raportą iš
davė Zalatorius. Visą atsakomy
bę už Devenio paskolą jis su
vertė ant “nekaltos mergelės”. 
Reikia tiesiog stebėtis tos mer
gelės sumanumu: atrodo, kad 
ji didžiai ir amžinai gerbiamą 
prezidentą diėgiižą ir jo nema 
žiau “uvožojamą” patarėją bei 
kitus Pildomosios Tarybos na
rius suvis “apmonijo”. Ji juos 
suvarė į maišą ir užrišo. Ir ta
me maiše išlaikė per šešis mė 
nesiūs. Na, o per tą laiką su 
rado Devenj, išrašė jam ant 
$25,000 čekį, padarė visus po
pierius, ir tik tuomet paleido 
iš maišo “nekaltus bernelius” ir 
gudrius patarėjus.

Atrodo, kad p. . Zalatorius 
“susimylino”: jam reikėjo tą 
savo raportą išduoti penkių 
metų amžiaus vaikams. Tie gal 
ir butų patikėję, kad yra toki 
“nekalta mergelė”, kuri gali 
“didžiai gerbiamą” prezidentą 
ir labai “uvožojamą” patarėją 
suvaryti j maišą ir ten juos už
rišti.

, P-as Vaidyla bandė būti, sar
kastiškas. Tačiau pradėjo sar
kastiškai, o užbaigė ne šiaip, 
nei taip. Gjrdi, jam atrodo, 
kad jis ne tame seime buvęs, 
apie kur j jo delegatai rapor
tuoja. Esą tame seime nieko 
panašaus nebuvę. Bet kas teii 
buvo ,tai p. Vaidyla taip ir už
miršo pasakytų Pareiškė tik, 
kad nuo “A” iki “Zet” buvo iš
laikyta parlamentarinės taisyk' 
lės ir demokratijos principai.

Dr. Drangelis dar daro “da- 
pilydmą” zprie savo raporto, šį 
kartą kalba “iš galvos”, o ne 
“iš 'popierio”. Kalbą daug, o 
pasako labai mažai. Kaip ame
rikonai sako, vis “bėginėja ap
link krumus”. .

Kitų raportų neminėsiu: jie 
nieko naujo nepasakė arba kar
tojo tai, ką t kiti pasakę. Mums 
eiliniams nariams buvo aišku tik 
vienas dalykas: SLA. 37-tas 
seimas buvo pilniausias fiaseo. 
Organizacijos gerovei nič-nieko 
geto nebuvo padaryta. Pigios 
rųšies politikieriams rūpėjo tik 
vienas dalykas: neišleisti Susi
vienijimo vadovybės iš savo kli
kos rankų! Ir to buvo siekta 
visomis teisybėmis ir daugiau
siai neteisybėmis.

Gali dar nepripazįifiti “poetai” 
apeliuoti į brolybės ir vienybes

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštcsnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokyklo’je jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St

< CHICAGO, ILL.

EKSKURSIJOS
Kąs nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS.
Real Estate For Sale 

Namai.žemž Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO. 

Real Eitate. Loaas and Insurance.
.Perkam, parduodam ir mainome na

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

4425 South Fairfield Avenue
• Tel. Lafayette 0455

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių.
Peoples Loan Service 

1647 W. 47th St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

120 AKRŲ Wisconsine, žuvingas 
upelis. 3 arkliai, 8 karvės, 11 kiaulių, 
20 vištų, 7 žąsys, laukai apsėti. Kaina 
$3,000, verta $6,500: priežastis par
davimo—nėra kam dirbti.

6 KAMBARIŲ muro bungalow, 2 
karų garažas, ant Marųuette Rd., netoli 
Westera Avė. Kaina $5500. Mainys ant 
lotų.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue 

Virginia 0757

MOTERYS SKAITO
k > 4 SKELBIMUS

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

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

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmat 
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks 
minimus. -

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas it todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE. * .

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

TEL. ROOSEVELT 8500




