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Brazilijoje sukilo 
Sao Paulo valstijos 

25,000-čių armija
Reikalauja konstitucinės val

džios grąžinimo

Moji te video, Uruguay, liep. 
11.—Čia gauta žinios, kad šeš
tadienyje Brazilijoje Sao Paulo 
mieste įvyko ginkluotas suki
limas, kuriam vadovauja Sao 
Paulo valstijos armija Fuerza 
Public.:. Ji priskaito ap.’c 25,000 
kareivių ir yra aprūpinta vi
sais naujausios rųšies pabūk 
Jais tarp jų ir 50 orlaivių. Suki
lėliai nuvertė Sao Paulo valdžią. 
Jie reikalauja konstitucinės val
džios grąžinimo. Sukilimą buk 
įėmusios ir artimos Bio Grande 
De Sul ir Minas Gereas valsti
jos. kurios yra priešingos da
bartiniam Brazilijos preziden 
tui-diktatoriui Getulio Vargas.

Vėlesnėmis žiniomis, valdžia 
pasiuntė kariuomenės pulką su
kilimą malšinti, bet visas pul
kas perėjęs sukilėlių pusėn. 
Brazilijoje įvesta griežta cen- 
eura, todėl tikrų žinių negali
ma gauti.

Peru sukilimas tekėsiančia

Lima. Peru, liep. 11. — Peru 
sukilimas dar nenumalšintas, 
kaip buvo ankščiau pranešta. 
Sukilėliai užpuolę Madrugada 
kalėjimą ir nužudę didelį skai 
čių žymių politikų ir kariniu 
kų. Trujillo miestas dar nėra 
galutinai atimtas iš jų rankų. 
Paskutiniu laiku prieš sukilė
lius buvo panaudota sunkioji 
artilerija.

Hooveris vetavo 
Garnerio biliu <

VVashington, D. C., liep. 11.— 
Griežtai pasmerkdamas Garne
rio $2,100,000,000 viešų darbų 
ir bedarbės pagelbos pasiūlymą, 
kaipo vieną pavojingiausių pro
jektų valstybes kreditui, prezi
dentas Hooveris atsisakė jį pa
sirašyti ir grąžino atgal į kon
gresą. Hooveris iš savo pu
sės pateikė kai kurių Garne
rio biliaus paragrafų pataisy 
mus. Manoma, kad kongresas 
Hooverio rekomendacijas pri
ims ir tuo budu išgelbės bilių 
nuo žlugimo.

Curtis nuteistas 1 me
tams kalėjimo

Flemington, N. J., liep. 11.— 
John Curtis, pagarsėjęs apgavi
kas Lindbcrgho kūdikio afero
je- nuteistas vieniems metams 
kalėjimo ir $1,000 pabaudos.

Lenkijoje 5 griaustinio 
nutrenkti

Berlynas, liep. 11. — Iš Var
šuvos praneša, kad Dombrovos 
apylinkėje griaustinis nutrenkė 
5 asmenis ir sunkiai apdegino 
6.

s£o R R:
Chicayai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kiekk šilčiau; leng
vas pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 67-
76 laip. .

Saulė teka 5:24; leidžiasi 8;- 
26.

Kaina 3c

Sudaryta nauja III

sutartis; $5 į dieną
U.M.W. prezidentas Lewis su 
tartį laiko kasėjų laimėjimu

Chicago, III., liep. 11. — Il
gai nusitęsusios Angliakasių ir 
kasyklų operatorių derybos dėl 
algų sutarties pasibaigė ir kaip 
tvirtina U.M.W. prezidentes 
John L. Lewis, Illinois anglia
kasiai laimėjo. Kasyklų distrik 
tuose žinios apie pasekmingą 
derybų pasibaigimą buvo sutik
tos labai džiaugsmingai ir kai 
kurios kasyklos rengiasi atsi 
daryti dar prieš rugpiučio pra
džią. Sutartis dar turi būti ra 
tifikuota, bet manoma, 
angliakasių unija jokių 
mų tam nedarys.

Sulig sutarties, kai 
angliakasiai gaus $5 į 
vietoje $6.10, “clean-up 
gaus po $5.70 į dieną vietoje 
$8.04, mašinų operatoriai $7 
vietoj1 $10. Operatoriai buvo 
pasiryžę algas numažinti iki $4 
j dieną, bet angliakasių unija 
tokį jų pasiūlymą griežtai at
metė.

Svarbus angliakasių laimėji
mas yra pripažinimas jų reika 
lavimų įvesti 6 valandų darbo 
diena.

Sutartis įeis galion po 
rašymo ir pasibaigs kovo 
1933 m.

kad 
keblu*

kurie 
dieną, 
men”

pasi-
31 d.

sau-Mills ir Meyer bus 
kiami pasiaiškinti

Washington, D. C., liep. 11.— 
Atstovų buto komisija pradės 
brautis j iždo ir federalio rese’r* 
vo sistemos reikalus ir mėgins 
iškelti aikštėn kai kurias ' ad 
ministracijos klaidas. Tam tiks
lui iždo sekretorius Mills ir'fe
deralio rezervo prezidentas 
Meyer bus šaukiami pasiaiškin
ti.

Mirė skutimosi peiliukų 
karalius Gillette

Los Angeles, Cal., liep. 11. 
—Sulaukęs 77 metų amžiaus-k. 
ilgoką laiką sirgęs mirė garsus 
skutimosi peiliukų “Gillette” iš
radėjas King Camp jGillette. Be 
to, Gillette buvo ir kelių politi- 
nių-ekonominių veikalų auto
rius.

Australijoje paskendo 
laivas su 10 keleivių
Melbournę, Australija, liep. 

11.—Australijos pakraštyje pa 
skendo garlaivis Casino. Kartu 
su juo dugnan nuėjo ir 10 ke
leivių.

Susprogo vokiečių eks
kursinis laivas

eks-
Berlynas, liep. 11.— Vokieti

joje, Spree upėje sprogo 
kursinio laivo katilas. 14 
leivių, tarp jų aštuonios 
terys, smarkiai apdeginta, 
turi jau mirė.

mo-
Ke-

Prancūzai apkūlė J. V. kumš
tynių teisėją

Marseilles, Francija, liep. 11. 
—Nepatenkinti amerikiečio tei
sėjo Dr. J. Sparks nuosprepd 
žiu francuzų kumštininko > ir 
panamiečio kumštynėse, įsikarš
čiavę žiūrėtojai teisėją apkūlė 
ir buvo besirengią jį nulinčuo- 
ti. . i1

Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 12 d., 1932

the Post Office ai Chicago,, DLc
8. 1879

IBmtered as second-class matter March 7, 1914 ai 
iinder the Act of March

[Acme-P. 0 A. Photo]

Londonas. — Old Bailey teismabutis, kur buvo teisiama Elvira Barney, tituluoto anglo duktė. 
Jos kambariuose buvo rastas nušautas W. S. Stepheiv Teismas Elvira Barney išteisino.

Austrijos valdžia 
gauna $42,090,000 

nuo' sąjungininkų
Tarptautinis bankas pradėjo 

ruoštis bonų išleidimui

Geneva, liep. 11. — Pirmas 
konkretiškas Lausannos repa
racijų konferencijos rezultatas 
buvo Franci jos, Anglijos, Švei
carijos, Belgijos ir Olandijos 
susitarimas suteikti finansinį 
krizį kenčiančiai Austrijai $42,- 
000,000 paskolą ir pagerinti 
Cent. Europos ekonominę padė
tį. Iš savo pusės Austrija pri 
žadėjo subalansuoti biudžetą ir 
pakeisti kai kuriuos finansi
nius patvarkymus'.

Bazelis, Šveicarija, liep. 11.— 
Tarptautinio banko viršininkai, 
kuriems pavestas išleidimas 
bonų už $712,000,000, kuriuos 
Vokietija sutiko sumokėti ' ir 
tuo užbaigti reparacijų klausi
mą, pradėjo ruoštis 
kinti.

Bankas pradėjo 
kreipdamas domūs į 
sitarimą tarp šalių, kuris La u 
saunos susitarimą suriša su J. 
V. karo skolų revizija. Banko 
viršininkai pareiškė, kad tas 
susitarimas jiems nieko nereiš
kiąs. Youngo planas panaikin
tas, todėl Europa turi sekti 
naujuoju patvarkymu.

planą įvy-

d arba ne
slaptą su-

Užsimušė italų armijos 
lakūnas

Ordetello, Italija, liep. 11.— 
Bebandydamas naujos rųšies 
orlaivį užsimušė žymus italų ar
mijos lakūnas kap. Pietro Rat- 
ti.

Italija pasistatė dar vie
nų karo laivą .

Spezia, Italija, liep. 11.—Ita
lijoje baigtas statyti ir jau nu
leistas 
Diaz. 
naujai 
laivas.

j jurą naujas kreizeris 
Tąi jau šeštas iš eilės 
pastatytas tos rųšies

Mishawaka, Ind., liep. 11. — 
Besiginčydamas už menkniekj 
—sulužusj vežimą, 'ūkininkas 
J. Hannack nužudė tris gimi
naičius ir vėliau paleido kulką 

kaktą.ir sau

Joninės Klaipėdos 
Krašte

%

Birželio 24 d. įvairiose Klai
pėdos krašto vietose buvo šven
čiamos Joninės. Ypač gražiai 
Joninės buvo suorganizuotos 
Smiltynėj. Smiltynės pakran
tėj prie Kuršių marių, buvo 
gražiai iliuminuota. Grojo or
kestras ir buvo išleista daug 
fejerverkų, ši šventė sutraukė 
daug publikos ne tik iš miesto, 
bet ir apylinkių. ‘

50,000 streikuojančių 
Belgijos angliakasių 
maršuoja į Brussels

Brusselyje simpatizatoriai 
paskelbė streiką

irgi

Brussels, Belgija, liep. 11.— 
60,000 Charleroi ir Mons ka 
sykių srities streikieriai nutarė 
maršuoti i sostinę Brussels, o 
valdžia iš savo pusės yra pasi 
ryžusi jų neprisileisti. Tam. ti
kslui sudarė 100 mylių ilgumo 
policijos ir kariuomenės kardo- 
na, pro kurį streikieriai nega 
lės prasiveržti. Brussels ang- 
laikasių simpatizatoriai irgi iš
ėjo streikai!. Jie tuo tarpu pasi 
ryžę maršuoti į Charleroi ir 
apsupti kariuomenę. Padėtis 
gana pavojinga ir prisibijoma, 
kad visoms trijoms armijoms 
suėjus, gali kilti mūšiai ir pra 
lieta daug nekaltųjų kraujo.

Angliakasių apgyventi mies
teliai liko be šviesų, komuni
kacijos, nes elektros ir gazo 
stočių darbininkai irgi išėjo 
streikam Geležinkelio darbi 
ninkai rengiasi prie jų prisidėti.

Anot kai kurių žinių, polici- 
ja buk suėmusi dokumentų, iš 
kurių paaiškėję, kad streiką su
agitavę komunistų agentai. Jie 
turį ryšius su Olandijos, ir 
Franci jos komunistai ir jų bu
vę paskatinti neramumus kelti.

Visoje angliakasių srityje 
uždrausta mitingai ir važinėti 
dviračiais ar motorcikliaiš.

Arklių lenktynes Pa 
langėje

Liepos m. 24 d. čia s šaulių 
rinktines vadovybės iniciatyva 
yra rengiamos tradicinės raite
lių lenktynės. Lenktyniauti ga
li visi kas nori

15 Europos tautų 
Jun. Vai. skolingos

11,261,176,719 dol
Lietuva turi sumokėti $6,197,- 

182, Lenkija—$206,057,000

Washington, D. C., liep. 11. 
—Iždo departamentas paskelbė, 
kad 15 Europos valstybių Jung
tinėms - Valstijoms yra skolin
gos $11,261,176,719 karo skolų.

Didžiausia skolininkė yra 
Anglija—$4,398,000,000. Toliau 
seka Francija—$3,863,650,000.

Austrija—$23,762,217. 
Belgija—$400,680,000. 
Čekoslovakija—$167,071,023. 
Estija—$16,466,012.
Suomija—$8,604,000. 
Graikija—$31,516,000.
Vengrija. $1,908,560.

. Italija—$2,004,900,000. 
Jugoslavija—$61,625,000. 
La l vi j a—$6,880,664. 
LIETUVA—$6,197,682. 
Lenkija—$206,057,000. 
Rumunija—$63,860,560.
Nuo Vokietijos J. V. turėtų 

gauti apie—$316,000,000.
1933 fiskaliais metais visos 

valstybės turi sumokėti apie 
$269,976,571 su %.

Belgijoje nuteisti
300 nudistų

Brussels, Belgija, liep. 10.— 
Brusselio policijos viršininkas 
suėmė 3Q0 vyrų ir moterų, ku
rie susirinkę į vieną miesto par
kų, nuogi, garbino savo kultą. 
Visi buvo nubausti.

Charlie Chaplin turtingiausias 
ekrano artistas

Los Angeles, Cal., liep. 10.— 
Cal. valstijos apkainuotojo ži
niomis, garsus komikas Charlie 
Chaplin yra vienas turtingiau
sių ekrano artistų. Akcijų ir 
bonų ■ turi $7,500,000 ir pini
gais $296,000.

II metų kiaralaitis mokosi 
skraidyti

Bukareštas, Rumunija, liep. 
10.—-11 metų amžiaus Rumuni
jos karąlhitis Mykolas pratina 
mas prie ginklų naudojimo ir 
jau mokomas skraidyti orlai-mokomas skraidyti
viu

Nubaudė “Socialde
mokrato” redaktorių 

inž. S. Kairį
“Socialdemokrate” buvo įdė

ta žinutė, kad 6-tam Kauno for
te kaliniais ariama.

Išaiškinta, kad tada kaliniais 
ne arta, o daryti rasodai sodin
ti ženklai.

Kauno karo komendantas at
sakingąjį “Socialdemkrato” re
daktorių inž. Step. Kairį nu
baudė 300 lt. arba 2 savaites 
kalėjimo.

Lenkų organizacijos 
prieš pokarinių su

tarčių reviziją
Varšuva, liep. 11. —Du šim

tai lenkų patrijotinių organiza
cijų surengė protesto mitingus 
prieš Vokietijos reikalavimus 
padaryti pokarinių sutarčių re
viziją. Lenkai šūkauja, kad 
Silezija ir Posen visuomet turi

9 užmušti Vokietijos 
partinėse riaušėse
Berlynas, liep. 11. — Breme

ne, Daisberge, Eckenfoerde ir 
Neustadte įvyko smarkios po
litinės muštynės tarp 
nisfų, hitlerininkų ir 
bannerininkų. Užmušta 
sužeistų virš 100.

komu 
reichs- 
devyni,

Išskirstys debesis su 
elektra

Berlynas, Vokietija, liep. 10., 
—žymus vokiečių meteorologis- 
tas ir Hamburg6 universiteto 
profesorius Albert Wigand su
rado būdą išskirstyti susispie
tusius debesis su pagelba elek
tros jėgos. Bandymai buvę pa
sekmingi.

Nužudytas Kubos slap
tos policijos viršininkas

Havana, Kuba, liep. 10. — 
Penki vyrai nušovė Kubos slap
tosios policijos viršininką kap 
Miguel Calvo ir duj kartu su 
juo važiavusius automobilyje, 
policistus. Užmušėjai buvo ap
siginklavę. kulkosvaidžiu.

Tvirtina, kad kitos pla 
netos apgyventos

New. York, liep. 10. — Gar
sus išradėjas Nicola Tešla, 
švęsdamas 76 metų sukaktuves, 
pareiškė, kad matematiškai yra 
tikra, jog kitos dangaus plane
tos apgyventos. 
----------- -------------— -__—__

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dienų laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .
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 i val.

No. 163

Burtininkė iš Kara 
liaučiaus “tyrė” Ado 

maičio nužudymą
Jurbarkas.—Iki šio laika ne- 

paaiškejus, kas nužudė pil. 
Adomaitį (dėl kurio laidotuvių 
buvo kiek patriukšmauta), jo 
žmona būtinai norėdama išaiš
kinti tą žmogžudystę, kieno tai 
patarimu išsikvietė iš Karaliau
čiaus “specialistė-burtininkč”. 
Ta atvažiavus su 4 palydovais 
kažkokiu magišku budu dvi 
dienas “aiškino” žmogžudystę. 
Ta ceremonija Adomaitienei at
sėjo virš 1000 litų. O “burti
ninkė” su savo sėbrais smagiai 
viešbuty pasivaišinus Adomai
tienės sąskaiton ir žmogžudys
tės neišaiškinus išdūmė atgal į 
vaterlandą: Adomaitienei paža
dėjo “aiškinimo” protokolą at
siųsti paštu...

Pu-Yi Mandžurijos 
imperatorius

Mukden, Mandžurija, liep. 11. 
—PuYi dabartinis Mandžurijos 
valdovas bus apvainikuotas im
peratorium. Tą “garbę” jam 
suteikia Japonija, kuri Pu-Yi 
Ir įsodino i Mandžurijos val
džią. Savo laiku Pu-Yi buvo 
Kinijos imperatorium.

Washingtonan atvyko 
naujas pulkas “bonų 

armijos”
^ashington, D. C., liep. 11. 

—Nors su virš tūkstantis “bo 
nų armijos”1 veteranų ištraukė 
namo pasinaudodami valdžios 
paskola traukinio kelionei ap
mokėti, iš Detroito ir Los An 
gėlės j Washingtoną pribuvo 
1.600 naujai mobilizuotų vete 
ranų pulkas. Armijos vadas 
Waters susirūpinęs maisto tru 
kurnu veteranų stovykloje Ana- 
costia.

Ibanez apleisiąs Čili
Santiago, čili, liep. 10. — 

Įtempta čili politinė situacija 
palengvėjo po Davilos, finansų 
ministerio Zanartu ir buvusio 
prezidento-diktatoriaus Ibanezo 
konferencijos. Ibanezo atvyki 
mas j čili iš Argentinos sukėlė 
daug įvairių kalbų, todėl vadai 
atrado, kad geriausia išeitis 
yra jam vėl apleisti valstybės 
ribas. Greitoje ateityje,/ bus 
sušaukta konstitucinė konven
cija, kuri padės nuolatinius pa
matus po dabartine Čili socia
listine valdžia.

1 -'-B/



[korespondencijos

Detroit, Mich

Waukegan, III

COURSES

Adresas

REGISTRUOKITĖS DABAR

Padarome Visiems Greitai
Kenosha, Wis

BIZNIERIAMS

Harvey, III
SUSI

SLA. Pildomoji Ta- 
patarnauti nariams.

pradėjo 
“spiau-

Vizitinės. Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Biznio Korteles 
Laiškus ir KonvertuS 
Plakatus

Stanley Giršlautas,
J. P. Milton (Vandupė)

Frank Lavinskas

Visi sparčiai rengiasi prie 
"Dainų šventės.”

Jau 37 seimo pasėta sėkla pra 
deda išduoti vaisius

edicina
> Ph. Examination

storos
atrodo kaip 

pieva

dainų, baseball 
visi] chorų 

ir berniukų,1 bus 
bus virves trauki- 

Visko tiesiog sunku ir

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

išgirsti 37-to Seimo delegatų 
raportus.

Apsvarsčius kuopos bėgan
čius reikalus prieita ir prie to 
raporto. Delegatas jį išdavė 
raštiškoje formoje. Skaitymas 
nusitęsė ilgokų laiką, bet visi 
nariai klausėsi atsidėję. Dele
gatas nurodė seimo eilgą nuo 
pat pradžios iki galo. Raportas 
buvo, priimtas, su sąlyga, kad 
kuopa išneštų protesto rezoliti- 
ciją pasmerkiančią tuos Pil
domosios Tarybos narius, ku
rie sutrempė SLA. konstituci
ją ir didžiumos narių balsą. 
Visi nariai kaip vienas, stojo, 
kad Susivienijime butų išlaL 
kytas fraternalizmas irx ger
biamos visų narių teisės.

Iš svarbesnių susirinkimo 
nutarimų verta paminėti fak
tą, kad liepos 24 d., bus ren
giamas kuopos išvažiavimas. 
Visų narių pareiga išvažiavi
me dalyvauti. — Narys.

triu- 
Prie 
kad 

nėra, 
anot p. Ambrozo 

smerkia sanda- 
purvinus dar-

ĮjSA. 289 k p. pusmetinis 
, ■ rinkimas.

Pamokos 
Duodamos

Rytais, po piet 
ir Vakarais

Studenai gali imti net 
it keturios (4) kūnas

6443 Sheridan
__ Granada Tbeatre

' Bldg.»
Telefonas 

BRIARGATE 4727

KLEJOS PRASIDEDA LIEPOS 15

skanų naują surj galima 
tarpintį, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas -į- lengvai 
virškinusi, kaip

Liepos 7 d., J. Piekarskio 
svetainėje įvyko pusmetinis 
SLA. 289 kuopos susirinkimaš. 
Buvo sušauktas atvirutėmis, 
todėl ir . narių prisirinko ganą 
daug. Visi buvo suinteresuoti

1739 South HalstedT Street,

IWI II ii

— ■■m*.....    .i. i ii

■ ......................*
...........—***

Kenoshiečiai ir Waukegano 
"Dainų Šventė”

Keli žodžiai p. Ambrozui

Čia yra dar ir “camping 
grounds”. Mes ir nutarėm čia 
pasilikti per naktį, nes norėjau 
nupiešti nors porą paveikslų.

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

Pavažiavę dar porą mylių, 
Radome Syvan Lake ežerą. 
Tas ežeras yra apie 7,000 pėdų 
kalnų aukštumoj, čia yra gra
žus viešbutis, gaso stotis, res
toranas ir krautuvė.

Gulbės.
šitam ežere yra pora gulbių. 

Jos taip prijaukintos prie 
žmonių, kad pamatę automo
bilį atvažiuojantį, iš antros 
ežero pusės skubinas pa
sitikti. Lenktyniuodamos iš

autas tada ėmė gasą labai ge
rai. Vadinasi, “šaudymas** ir 
kiti “trobeliai” išnyko. Išva
žiavę iš garažo, pakely rado^ 

besiganančius kažkokius 
mums dar niekad

mm 
apleisti SLA. Priseina dėti pa
stangas^ kad tuos senus narius 
prikalbinus pasilikti organiza
cijoj. Kaip galima tikėtis pri
rašyti naujus narius, kuomet 
senieji bėga?.. Šitokį dalvką 
tie ponai seime turėjo perma
tyti. Bet, matyti, jiems ne
svarbu, kas *ilsltiks su nariais 
bile tik jie savo žmones turės 
prie SLA. ėd/.»ų! S. Naudžius

Braugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
'ūsų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš

kais antgalviais.

me 
gyvulius, 
pirmiau nematytus. Vienas tų 
gyvulių panašus į dramblį ar 
kupranugarį, žilos spalvos«ir 
labai didelis. Jis ėda žolę, 
kaip ir buivolas. Nučmėm jo 
paveikslą.

Besirangant mums per kal
nus kreivais keliais, miškas 
pradėjo retėti ir rodytis dau
giau uolų ir šviesos. Nuo 
Camp Galena reikėjo suktis į 
Needles highway, kuris ran
gosi per garsųjį Needles. Nuo 
čia buvo dar 18 mylių iki 
Needles uolynų. Miške oras 
buvo šiltas ir dušnus.- Auto
mobiliai kaista—vanduo ver
da. Daugelis turistų ir vandens 
su savim vežasi. Mes gi šiais 
kalnais važiuojam pirmą kar
tą, tai su vandeniu visai nc- 
sirupinom. Bet mums jo kaip 
ir nereikėjo,

. i

Baigiant važiuoti į aukštu
mas, oras staiga atsimainė. 
Pervažiavom porą tuneliukų 
ir atsidūrėm “viršūnėse.** Pra
dėjo lyti lietus iš mažų debe
sukų, kurie praeidami pro uo
lų išsikišimus padarė jas šla
pias. Autų vanduo tuoj atvėso 
ir jau buvo daug geriau va
žiuoti. Visi turistai šioj vietoj 
sustoja, nes yra padarytas pla
tesnis kelias autams pastatyti. 
Čia labai įdomus kalnai. Be
žiūrint į pakalnę nuo stačių 
skardų, — galva pradeda suk
tis, o patys mes jautėmės kiek 
susijaudinę. Miškas, 
pušys ir eglės, 
žole arba žaliuojanti 
kloniuose.

šioj vietoj nusiėmėm paveiks
lus, pasižvalgėm, pasigrožėjom 
nuostabiu gamtos kitonišku
mu, negu paprastai • mes ją 
matome. šioj Needles kalnų 
vietoj yra vienas kalnas, kurį 
vadina Cąthedral Mountain. 
Ir, tiesa, atrodo jis lyg didelė 
masė gotiškos arkitekturos au 
gštų, gal kelių šimtų pėdų bo
kštų, kurie yra simetriškai ir 
harmoninkai susiformavę.

Toliau.

KLESOS TAIP SUTVARKOMOS, KAD JOS NEKLIUDYTŲ JŪSŲ 
VAKAC1JŲ PLENAMS

□ BIOLOGY
□ BROKERAGE Z
□ COMERCE

□ Salesmanship
O Economics
□ Stcrtography
O Mafketing
O Business Cortespondence
O Finance
□ Accounting
□ Commtrcial Law
□ Advertising

□ ENGLISH
□ HYGIENE
□ JOURNALISM

□ Feature Writing
□ Editorial Wtiting

□ MATHEMATICS
□ Commercial Arithmetic-
□ Algebra
□ Geometry

□ SPANISH

Pamokos visb kainuo ^sssssss 
ja tiktai $35

Pažymėkit dalykus ku- 
riais jus interesuoja- 
tės ir prisiųskite šį 
kuponą kolegijai dėl i 
platesnių žinių. »

Vardas ......................

Pabandykit jį šiandie 
•Udd kepimo
Čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pakų* 
liUose. -“Ab < •- w A

Šeštadienyje, liepos 9 d. Ii 
goninėje mirė kenoshiečiams 
gerai žinomas tautietis StnftiS'- 
lovas Andriulis.

Velionis Andrulis dirbo sa
vo ūkyje netoli Kenosha, Wis. 
Piovė su plaunama mašina. 
Dėl kokios nors priežasties 
pasibaidė arkliai. Andrulis pa
puolė po ratais ir buvo sun
kiai sužeistas. Tai įvyko apie 
2 vai. po pietų.

Sužeistasis buvo tuojau nu
gabentas į ligoninę, bet jau 
4:50 vai. atsiskyrė su Šiuo,pa
sauliu. Vėlionis buVo 45 metų 
amžiaus. Dideliame nubudime 
paliko žmoną Oną ir sūnų An
taną.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ny, liepos 13 d., 8:30 v. ryto.

RENGKITES PRIE PASISEKIMO
laike dyklaikio vasaros mėnesiais

SLA. 60 kuopos susirinkimas 
įvyko liepos 3 d. Į susirinkimą 
narių atsilankė nepaprastai 
daug, — apie šimtas. Kadangi 
pripuolė dvi dienos švenčių, tai 
daug narių buvo išvažinėję ir 
susirinkime nedalyvavo, be,t ir 
tai tiek daug narių atsilankė, 
kad kartais tik atvirutėmis šau
kiant galima tiek sutraukti. 
Kas narius suinteresavo šį kar
tą, kad jie taip skaitlingai su
sirinko? Tur birt, praeitas 37 
seimo sauvališkas prieš narių 
norą pasielgimas, paniekinant 
jų teises.

Susirinkimą atidarius ir at
likus paprastus kuopos reika
lus, prieita ir prie delegatų ra
portų. Du, būtent, E. Krivins- 
kienė ir M. Bernotienė randasi 
susirinkime. Satkus da nesugrį
žęs iš Pittsburgho, J. Bačiuno 
visai nesimatė. Pareikalavus de
legatų išduoti raportą, jiedvi 
atsisako bent ką sakyti apie 
praėjusį seimą tol, kol nebus 
susirinkime visi delegatai. Bet 
susirinkime darosi neramu, na
rių veiduose pastebima koks 
tai keršto ūpas ir reikalauja
ma, kad raportas butų išduotas. 
IPagalios, pirmininkas leidžia 
Imlsuoti, ir veik vienbalsiai nu
balsuojama, kad raportas turi 
būti išduotas. E. Kriviskienė- 
Korz atsistoja ir skaito iš po- 
pierio. Reikia pasakyti, kad ra
portas surašytas neblogai ir 
jai reikia atiduoti kreditą už 
tai, nes ji tik pirmą kartą sei
me dalyvavo. Nors raportas ga
na geimai sutaisytas, bet nariai 
neužganėdinti. Kilo didžiausios 
diskusijos. Ima ir tokie nariai 
balsą, kurie veik niekad susi
rinkimuose nekalbėdavo. ŠĮ kar
tą jie drožia prakalbas, įrodi
nėdami, kad reikia nariams 
ginti savo teises, kad paniekini
mas narių noro atneš didžiau
sios žalos pačiai organizacijai. 
Kiti duoda vėjo delegatėm, kad 
nesilaikė kuopos nutarimo. Mat, 
priešseiminiame kuopos susirin
kime nutarta, kad musų dele
gatai, nuvažiavę j seimą, laiky
tųsi tos puses, už kurią nariai 
daugiausiai balsų padavė. Po 
uždarymo diskusijų leidžiama 
raporto priėmimas balsuoti. 
Raportas atmestas daugiau ne
gu dviem trečdaliais balsų. De
legatės nervuojasi.

Pasiūloma protesto rezoliuci
ja prieš tą dalį delegatų, kurie 
neatsižvelgdami nei konstituci
jos, nei įsigyvenusių papročių 
praeitame 37 seime sumynė vi
sas narių teises. Rezoliucija 
priimta veik vienbalsiai. Bet 
po rezoliucija vice-pirmininkas 
Damijonas Greičaitis ir P. Me- 
delinskas, nut. raštininkas, at
sisako pasirašyti. D. Greičaitis 
skaito rezoliuciją kelis kartus ir 
jo rankos dreba taip, kad net 
ta popiera šokinėja. Pirminin
kas J. Vaitkevičius pasakė, kad 
jis eina su dauguma narių ir 
po rezoliucija pasirašys. Todėl 
tapo išrinkta specialė komisija 
prie pirmininko ir iždininko iš 
6 narių rezoliuciją sutvarkyti 
ir į’spaudą, pasiųsti.

Kaip norime, taip galime kal
bėti, bet šitas 37 seimas padė
jo visas narių teises po dele
gatų klikos pantapliu ir pasėjo 
tokią sėklą, kad per* sekamus 
du metu iki kitam seimui tik 
usnys SLA. augs. Pažangus 
SLA. nariai turės padirbėti, kad 
Detroito seime tas usnis išra
vėti. Reikia žinoti, kad dabar 
SLA. nariai nebėra tokie, kokie 
buvo prieš 30 metų, šiandie 
nariai reikalauja savo teisių ir 
jie jas gins tol, kol kas kėsin
sis jas iš jų atimti. Juk SLA. 
sudaro nariai, o ne kokia atski
ra grupė 
ryba

o ne laužyti jų teises ir dikta
toriškai elgtis.

Dar tik pora savaičių po sei- 
jau būriai narių t žada

Liepos 3 d 
kimo adv. Uvick viešai prisi
pažino, kad jis rašė skundą ir 
pareiškė, kad jį, ne kitus rei
kia kaltinti. “Motuzas ir kiti 
su skundu teturi tiek bendro, 
kad jie po juo pasirašė.**

Toliau p. Ambrozas pastebi, 
kad Motuzas neleidęs nariui 
Girštautui kalbėti vien dėl to, 
kad jis kalbėjęs ne apie svar
stomą dalyką. Kodėl Uvick 
galėjo purvus drėbti į adv. 
Bagočių ir adv. Gugį? Jis kal
bėjęs “visai vietoje’’, jam tai 
buvo leistina! Nariai nėra vien- 
automatai duoklėms mokėti. 
Jie turi teisę pareikšti savo 
nuomones ir nesiduoti kitiems 
už nosies vedžioti.

Čia norime priminti p. Am
brozui
nės” 26 nr., kur apie minėtą 
skundą yra kalbama. Gal būt 
tuomet dalykas bus kiek aiš
kesnis.

P-as Ambrozas primeta F. 
Lavinskui, kad jis nebūdamas 
kuopos narys, neturi teisės 
kelti aikštėn faktus apie jos 
veikimą. Reikia atsiminti, kad 
korespondentas visuomet sten
giasi laikraščiui'pateikti žinių 
ir jam nebūtinas reikalas pri
klausyti prie organizacijos, 
apie kurią rašo. Darant išva
dą iš p. Ambrozo pastabos, iš
eitų, kad už privilegiją rašyti, 
korespondentas turi priklausy
ti prie pustuzinio įvairių drau
gijų. Kiekvienam aišku kaip 
menkas p. Ambrozo argumen-

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

■ , ■ -■ ■ - -~
Be priverstino 

aprastaa gydymasis namie leid- 
ktt savo reikalus kaip patSraa* 
jei , nesate tiek_ paliete, kad 

*—■*Tokiame atsiti
kime, ’ E merai d Oil veikia taip greitai, kad 

■ 1 «attdas, snmafcinti auti-

SUNAUDOKITE DALĮ ŠIOS VASAROS

□ PHARMACY
□ Prepiratton fot Amstant's

Examination
O Ditpensing
□ Ph ar m a et u tie ai Arithmetic
□ Chemistry

• * □ Materia M
O Review R

□ PSYCHOLOGY
□ Business Psychology
□ General Psychology
□ Abnorma! Psychology

“ □ Freud* Psychoanalysis
□ PUBLIC SPEAKING
□ RADIO

□ Broadcasting
□ Writing
□ Recording

□ SFECIAL QUIZ
□ itAlian
□ GERMAN
O FRENCH

Kaip mums, kenoshiečiams, 
teko patirti, ir Waukegano 
“Laisvės” choras ir Chicagos 
dainininkų grupė “Pirmyn” 
sparčiai ruošiasi Waukegane, 
Mozine parke įvykstančiai 
“Dainų šventei.” Todėl ir mu
sų “Dailės Ratelis” nesėdi nu
leidęs rankų, bet įsijuosęs dar
buojasi, lavinasi. Choristai 
ruošiasi su dainomis, baseboll- 
ininkės ir baseballininkai tre
niruojasi pasiryžę atimti lau
rus ir nuo chicagiečių ir arti
mesnių kaimynų, kiti vėl pra
kaituoja svaidydami didžiulius 
rutulius “bowling alleys.” Ben
drai prisiruošimo darbas eina 
visu frontu ir kenoshiečiai yra 
pasiryžę kuo daugiausiai pri
sidėti prie šios “Dainų šven
tės” pasisekimo, nes jie turi 
atsakyti ne vien prieš keno- 
shiečius, kurie beveik visi pla
nuoja atsilankyti šventėje, bet 
reikia gerai pasirodyti ir prieš 
kitų miestų svečius ir nenusi
leisti savo leonipetitoriams — 
“Pirmyn” ir “Laisvės” chorui. 
Jau^ paliko lik j. kelios dienos, 
liepos nebetoli! O'Mozine 
Parkas labai lengva atrasti. 
Patraukus į Wajikeganą reikia 
užtikti Lyęn ir llth gatvės ir 
štai parkas! — 'Kenoshietis.

rankų lesa duoną. Man net 
pirštą viena jų vos neprari- 
jol... Ežeras nelabai didelis, 
bet jo krantai apaugę gražio
mis pušimis, eglėmis ir ber
žais. Iš vandens kišo lyg kal
nų viršūnės, milžiniškos uo-

Be operacijos ar Įčirfikimų. 
poilsio, šis 
žia f ims ai 
tai—žinoma, ... , ..
esate priversti gnlBtl lovoje, j. „ ..
tilutydyą j-nsu irom 
nlmus ir pagalinti vi$u8 BkąugmuB. Kad jus 
| trumpą laibą sral^sltė atsikelti. Tiktai lai
kyki tCs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
treige. Jutų aptlektmhkas nepaeiialkyB jutų 
pinigų, jeigu nenorėsite. >

“Naujienų” 158 nr. tilpusiO- 
sc pastabose apie SLA. 352 
kuopos susirinkimą, p. Ambro
zas mėgina padaryti baltą iš 
juodo, mėgina nubaltinti adv. 
Uvicką, Motuzą, Cibulskį ir sa
ve. Anot p. Ambrozo, Vandu
pe ir Žvalgas ir Lavinskas ra
šę netiesą savo korespondenci
jose apie birž. mėn. kuopos 
susirinkimą. Ar netiesa, kad 
aukščiau išvardyti keturi as
menys rašė skundą ar praneši
mą prieš delegatę Budvidicnę 
ir jį' pasiuntė Gegužiui? Kuo
met Gegužis skundą sugrąžino, 
pas sekretorių buvo sušauktas 
valdybos mitingas, o vėliau ir 
kuopos extra mitingas. Tas 
sklindąs buvo svarstytas. P. 
Ambrozo grupė kėlė triukšmą, 
reikalavo delegatę atmesti, iš
rinkti kitą, bet kuopa nutarė 
nesiųsti nei vieno.

P. Ambrozas sako, kad 
kšiną kėlė bolševikai, 
progos reikia priminti, 
352 kuopoje bolševikų 
Bolševikais 
yra tie, kurie 
riečių—fašistų

Kur tik nepasisuksi, visur 
išgirsi waukeganiečius kalbant 
apie liepos 17 dieną, apie Mo
zine parką, “Laisvės” chorą ir 
tt. Visos tos temos turi bend
rą ryšį, — trijų didžiulių lie
tuvių chorų pikniką “Dainų 
šventę,” kuri taip plačiai dis- 
kusuojamą dieną įvyks nema
žiau apkalbamam Mozine par
ke, Waukegan, III. Visi kaip 
vienas rengiasi šiame piknike 
dalyvauti.

šią “Dainų šventę” rengia 
trys žinomo chorvedžio p. K. 
Steponavičiaus mokomi cho
rai: Waukegano “Laisves” 
choras, Kenoshos Dailės Rate
lis ir Chicagos lietuvių cho
ras “Pirmny.” Sudėjus tiek 
daug jaunų jogų į vieną, ar-gi 
galima abejoti kad piknikas 
bus nepaprastas, didžiulis, tik
ra naujenybė piknikų lanky
tojams? Bus 
rungtynių, tarp 
mergaičių 
“bowling” 
mai
išpasakoti. Prie visų pasilinks
minimų ir pamarginimų pri
dėjus labai gerai žinomą Geor
ge Steponavičių ir jo “Ste- 
phens Revelers” šokių orkest
rą, negalima pradėti ir many
ti, kad atvažiavusiems sve
čiams teks nors vienai minu
tei nuobodžiauti. Piknike su
sirinks keli šimtai jaunų mer
gaičių ir berniukų. O kur jau
nimas — ten ir linksmumas ir 
juokai ir geras ūpas. Y.

ATOSTOGOS ANT 
RATU r 
(Tęsinys)

- Į kalnus.
Išėję iš muziejaus, rengė

mės apleisti miestą ir važiuoti' 
per kalnus toliau į vakarus. 
Oras buvo apsiniaukęs kalnų 
srityj, bet ųiiestc jau buvo 
prasigiedroję.

36 keliu išvažiavome į Cus- 
ter State Park. Pakeliui bu
vome sustoję State Game Lod- 
ge, kur seniau buv. prez. Cool- 
idgc čia vasarodamas žuvavo.

25 mylios prieš kalnui
Pavažiavę afiie 45 mylias į 

pietus, nė nepajutome, kad 
mes iš gilaus kaniono, kilaine 
į kalnus. Į priekį žiūrint, at
rodo, jog važiuojam lyguma, 
bet musų Nash pradeda netek
ti “sveikatos” ir jau atsisako 
bėgti. Supratome kame daly
kas ir įdėjau “į 2-nd.” Pava
žiavom dar apie 10-15 mylių, 
tada karburatorius 
neveikti kaip reikia, 
do.” Manėme, kad musų karas 
sugedo, kurs visąi ’ kelią taip 
gerai bėgo. Nutariau kreiptis 
į garažą, kuris čia, kalnuose, 
ir buvo. Mechanikui paaiški
nau, kame dalykas. Jis sako, 
kad esąs paprastas dalykas. 
Reikią karburatOrių. nustatyti 
kitaip, negu pirmiau jis buvo. 
Čia, kalnuose, oras esąs skys
tesnis, tai ir neveikia jūsų kar7 
buratorius. Nustatė karburato* 
rių, sutunino kaip reikia ir

Kenosha, Wis
.--f-
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Antradienis, liepos 12, 1932

Panait Istrali. y?

KODINAS

juo galima tik

(Tęsinys)
“Jis netinka tam, \i 

į širdį
guną perplauti!... Jei;'1,
kad tas peilis pasidan tK" 
jingas, reikia jo ašmenis 
daij pavilgyti, — pažimėl 
kie nuodai yra geriausi!

Jis atsiiaitcja K:nk vę 
meilia peilį į žemutinę r 
dalį.

Aš surinku, A: 
o Aleksis kaita:

“Brolau Kodine!.. !

kar-

neri, 
pt.VO ■ 
nuo-

Dai-

užžiebia

ant sta-

“Ak, brolau Alekris!’ 
ko tasai,, grąžindamas Jam 
lį ir visi i nebandydamas 
kyti kiaują, kuris bėga 
rankes. — “Ak, mane ig 
ryt gyvatė!... Anžellna, . 
vyno!.. 0 tu, Aleksis,

• nuok ką nors, padainuot 
no brolau!.. Sėskis ant to krės-j 
lo... Aš mėgstu, kad tu sėdė
tum. Padainuoki pavyzdžiui, 
‘Kelias į Tangaracį’ ”.

Laimės spindulys nušvietė 
Aleksiso veidą, nuo kurio dide
liais lašais riedėjo prakaitas: 
jis žinojo, kad jo dainavimas 
visuomet žavėjo Kodiną.

“Kodėl tu pasirinkai tą liūd
ną dainą?” drįso jis paklausti.

“Taip sau, brolau... Kad pri
siminti tai, ką aš jau spėjau 
užmjršti”...

Kol jo krikšto brolis vaikšti
nėja aplink stalą, kaip liūtas 
savo narvely j, Aleksis atsisėda 
ir pradeda drebančiu balsu dai
nuoti :

“Keliu į Tangaracį
Eina kareiviai,
Kurie veda nuteistuosius...
Kada matai, kaip jie velka 

retežius,
Sunku pasidaro ant širdies!..
Karaliene! Jūsų Skaistybe!..
(Palengvinkite truputį jų* ken

tė j imtis!
Kentėjimus pasmerktųjų!..” 
Kodinas su degančiu, darkiai 

paraudusiu veidu, 
šiųjų kautynių dienoj, priėjęs 
iš užpakalio atverčia Aleksiso 
galvą ir su pasibaisėtinu mei
lumu kalba:

“Ak, brolau mano Aleksis! 
Aš mėgstu tą dainą! Bet ar 
velnias tave pagundė šįryt nu
plauti gluosnio šaką?.. Galimas 
daiktas, kad tu kas rytą tai da
rei, kuomet aš važiuodavau par
vežti maisto. Na, pasakyk?”

Aleksiso galva guli ant Kodi
no rankų, jo akys žiuri tiesiai 
į Kodino akis, kol jis suspaus
tu balsu atsako:

“Aš nesuprantu, Kodine...”
“Tu nesupranti, Aleksis?... O 

ar pažįsti šią žievę?”
Nelaimingojo kūnas 

kaip drugio krečiamas, 
nas ištraukė iš kišenės 
nio žievės juostas ir jo akys 
prisipylė kraujo.

Staiga Kodinas išleidžia iš 
rankų draugo galvą, pašoks- 
ta į šalį, kaip karštu vandeniu 
apipiltas, ir Aleksis, apsvaigęs 
nuo vyno ir sielvarto, pakrinta 
ant stalo. Aš atsimenu, kad į- 
sivyravusioj tyloj senukė, lyg 
pati į save kalbėdama, pasa-

i bele, jis persižegnoja tris 
. tus. Paskui, dėdamas ant aurvi .vos skrybėlę, jis saukia: 

“Dainuok, Aleksis!... 
i: ■

nuok dar!... O tu, Adrianai, 
nunešk seniui stiklą degti- 

i nes...”
Anželina pripila stiklą deg

tinės. aš imu ją iš jos rankų 
ir einu prie vagonu 
o tuo tarpu, senukė 
lemputę.

Statydamas degtinę
lo. aš girdžiu kurtų dejavimą; 

l atsigręžęs, aš matau, kaip Ko- 
Ldinas. užgriuvęs visu savo ku- 

o.., • r o sunkumu ant Aleksiso nu- 
pei- jM-ros' apkabina jj, knrtoda- 
, . nr.iis jam į ausį tokiu balsu,
I < t i“ j ‘
. jo kuris yra panašus į priešmir- 

šj_ i šauksmą :
i'šk 1 “Ikiinuok, Aleksis!... pai- 

'nuok, mano brolau!...” pt.uti»-■
rrr-i s Prtl<*z,y nieko nesu- 

’ p raut ui, bet matau, kad Alek
siso kuinas trūkčioja, stengda
masis atsiginti. Matydamas, 
kad niekas nieko nesako, aš 
prieinu arčiau; Kodinas alkū
ne pastumia mane ir tuo pačiu 
laiku šoka į šalį. Aš matau, 
kaip iš kairiojo Aleksiso peties 
veržiasi kraujo srovė ir jis 
sudrimba asloj!... Aš matau 
dar, lyg per miglą, kaip Ko
dinas įšoka į Aleksiso vežimu
ką ir pranyksta. Anželina be 
jokio susijaudinimo atsigręžia 
nuo įvykusios scenos, o senu
kė, užžiebusi Šv. Vinerijai 
lemputę, vienam akimirksniui 
atsiklaupia, o paskui pastato 
lemputę prie nabašninko 
vos.

gal-

ledi
niu)

kaip bai-

dreba, 
Kodi-

“Atleisk man, Viešpatie!... 
Aš užmiršau, kad rytoj penk
tadienis, — kvaila mano gal
va !...”

Ir atsigręžusi į dukterį, pri
deda :

“Mes neuždegėme lemputes 
gailestingai Šventai Vineri- 
jai...l”

Ji skubiai išeina, sugrįžta su 
stikline ir pradeda triustis 
apie lemputę, dapildydama 
aliejaus ir mainydama dagtį.

Kodino akys sustoja ant 
lemputės. Jis stovi prisiglau
dęs prie sienos, susitraukęs ir 
sukišęs rankas į kišenes; jo 
neįmanomai paraudusios akys 
persimeta nuo lemputės ant 
Aleksiso pečių. Nusiėmęs skry-

Lapkritis mirkė žemę 
niu lytum. Išsigelbėjusi 
epidemijos, slabada po trupu
tį lyg pradėjo atgyti, kibždė- 
dama klampiame aikštės pur
vyne. Nusiminęs ir nulindęs 
aš su knyga sėdėjau prie lem
pos, kuomet, apie 8 vai. vaka
ro, kažkas vos girdimai su
beldė į langų. Aš padėjau į 
šalį knygą ir išėjau į gatvę.

Motinos nebuvo namie. Lau
ke buvo neįmanoma tamsa, 
neišbrendamas purvas ir lytus 
pylė, kaip iš viedro. Užmetęs 
ant galvos maišą ir su dideliu 
sunkumu vilkdamas klumpes, 
aš atidariau vartus — ir nesu- 
žiniai pradėjau trauktis atbu
las: prieš mane stovėjo susi
kūprinęs Kodinas.

dą, bet nesunku jį buvo pažin
ti iš figūros; mano širdį tarsi

nepa- 
tabako

rankos 
šaltos,

“Tylėk!... eikiva pas ma
ne!...” sušnibždėjo jis, išleis
damas iš savo burnos 
kenčiamą degtinės ir 
kvapą.

Jis paėmė mane už 
ir nuo palytėjimo tos
kaip numirėlio, rankos, mano 
kraujas užšalo. Jeigu ne dide
lis gailestis, kuris pripildė 
mano sielą, aš niekuonąet ne
būčiau ėjęs paskui tą žmogų, 
kurį ieškojo policija ir kuris 
tiek mažai bebuvo panašus į 
mano praeitos vasaros Kodi- 
ną.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, Chicago, III.

LAcme-F. U A. Photo] aiuu

Guadalupe, Tex. — Vilyčios ženklas rodo farmos namus, kurie beveik visiškai vandenyj yra paskendę. Potvynis įvyko dėl Frio 
upės išsiliejimo. Kiek žinoma, žuvo 7 žmonės, o nuostolių padaryta už tūkstančius dolerių.Iš ARGENTINOSLIETUVIU SPAUDOS

Krizis.— Konsulas ir Komu
nistai atėmė darbą 1,000-čtni 

lietuviu.

visur streikai

Apic tūkstantis naujų lietu
vių bedarbių Argentinoje tapo 
bado aukomis. Jie išėjo į strei
ką kaip frigorifikų ir meta
lurgijos darbininkai. Streikas 
ėjo gerai, bet kuomet į “vado
vus” prisipiršo komunistai, tai 

tapo pralošti,
nes komunistų tikslas, pasiro
dė, yra tame, kad darbinin
kai praloštų, nes tuomet dar
bininkų skurdas didėja ir da
rosi patogesnė dirva, dykaduo
niaujantiems’ propagandis
tams. > V. ‘

Lietuvių, -vardą labai sugadi
no istoriški konsulo Gaučo 
cirkuliorai, kuriuos jis išleido 
ispanų kalboj, tvirtindamas, 
kad visi Argentinos lietuviai 
yra komunistai, anarkistai ir 
nijiilistai, o geri tik tie, kurie 
turi klebonijos lindimus.

Šio viduramžinio gesto pa
sekmėje dabar “La Prensa” 
skelbia, kad Argentinoje išeina 
10 periodinių leidinių lietuvių 
kalboje ir 18 pamfletų, kurių 
charakteris yra šiai respubli
kai nepageidautinas. Mat, dik
tatūros laikuose kunigai čia 
padavė policijai visus Socialis
tų Sąjungos manifestus ir 
plakatus ir pribliovė, kad visa 
tai yra komunistiška. Pažan
gios visuomenės nariams jau 
teko atkentėt Vilią Devoto 
Kastilijoj, o dabar jau susilau
kėme to, kad lietuvių niekur 
nenori, darban imti.

Ši padėtis reikalinga sku
bios investigacijos iš tų pusės, 
kuriems apeina geras Argenti
nos lietuvių vardas. Investiga- 
cija turi būt ne oficialių pra
nešimų čiupinejime, bet beša-
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valdininkų vardo kompromi
tuoto j ų.

Spaudos žinios
, Apie streikus ir nedarbą 
Argentinoje skaitome tos a- 
lies lietuviškuose laikraščiuo
se:

Comodoro Rivadavijos darbi
ninku streikas.

Nepaisant visų žibalo kom
panijų ir policijos persekioji
mų, nepaisant kad du strei
kuojanti nužudyta ir 120 de
portuota, nepaisant, kad dar
bininkai su moterimis ir vai
kais prašalinti iš gyvenamų 
butų — streikas sutartinai tę
siamas ir streikuojanti tikisi, 
kad kompanijos pagalios bus 
priverstos nusileisti patenki-

■ ■ "■■■......... i ■ ■lt t Į .....................          „„1,1,1

n ant streikuojančių 
mus.

reikalą vi

F rigorif i ką "A nglo 
ca" ir "Armour’ 
Virš 10,000 frigorifikų dar

bininkų išėjo streikai! kovoda
mi prieš sunkias “standarto” 
darbo sąlygas.

Frigorifikų direkcijos su 
policija deda pastangas strei
ką suturėti.

Areštuota daug streikuojan
čių darbininkų. Policija su 
areštuotais elgiasi gana žiau
riai. Yra keliolika sužeistų. 
.Taip pat daro kratas namuo
se ieškodami agitatorių.

Nukentėjo ir lietuvių nema
žas skaičius.,

La Blau
si rei kas

Frigorifikas "Anglo" vaišina

šis frigorifikas vaišina poli- 
iją svaiginančiais gėrimais,

ATYDAI
Kad pagelbėti pirkusiems iš Universal State Banko mor- 
gicius 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, . •

■i

G.A. Šukys ir Win.M.Antonisen
. ' '• . ■ . <'d- < y

atidarė ofisą adresu

3320 South Halsted Street,
kur buvusiems depozitoriams ir morgičių savininkams bus 

teikiamos visos reikalingos žinios ir patarnavimai i

kad ji stropiau 
streikuojančius.

zuodami frigorifikų streikuo- 
jantieni darbininkams ir rei
kalaudami sau darbo sąlygų 
pagerinimo.

Kaip visus streikuojančius, 
taip ir šiuos, persekioja poli-

tuotu ir sužeistu
* ■ *-

streiko prisidėjo ir

areš-

Be ri
šo frigorifikas "Armour"

Neoaisant visu daromu klin
čių ir persekiojimų iš direkci
jos puses prie streiko prisidė
jo Berisso frigorifico ‘Ar
mour” darbininkai.

Per dvi paras areštavo keturis 
šimtus.

Policija persekiodama strei- 
i kuojančius per dvi paras areš
tavo 100 streikuojančiu, o fri- 

■ gorifiko “Anglo” automobiliai 
; pristato sulaikytus į arešto na- 
i mus.

! Miesto Vai d g bos f rigori  f ii 
darbininkai solidarizuoja

šio frigorifikų darbininkai, 
sol i d a rizuoda m i st reik uoj a n- 
tiems griežtai atsisakė paruoš
ti mėsą, kurią buvo užprašę 
tie frigorifikai, kurių darbi
ninkai streikuoja.

(Bus daugiau).

Slreikas metalurgijos fabrike 
"San Martin".

Aštuoni šimtai šio fabriko dar-|
bininkų išėjo streikai! solidari-

SIUSKIT.PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS!G
Specialistas iš 

Rasi jos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUOLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
scredomis iki 7 v. ▼.

D $ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE P0LICY

Tiems, kurie užsirašys. 
' NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskitę kartu su pinigais

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas ............................

* t

Amžius ......!........................
Kam užrašote?
Ar gimine? ....

<X*|X GO > 
OUT AND S£E 
HOlN VT LOOKS



Mikas Rahatenas

Apžvalga Kaip, kada ir kokias knygas skaityti?
iinaiiotojuit

17.00

PROTESTAS PRIEŠ NETEISYBĘ

šimtis

Kerti A. KaivaddBRAM STOKER

GRAFAS DRAKULAEUROPOS SKOLOS IR AMERIKA

trmroipo DoubUday, Doran B Co,

RYMIEČIŲ SUSIVIENIJIME

Iš TIESŲ, ŠARLATANAS

nutraukė

o ne

sugru

net tris ketvirtadalius), ir daugiau

į organizaciją 
veidmainis, kad 
į “Dievą”, gali 
prisiekti. Jeigu 

veidmainiavęs, 
tai tauti-

jeigu Brooklyno tauti 
laikraštis ir yra jau at 

dvasios šventos”

“NAUJOJI RANGA”
At$w pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”.

DIEVAS” PAVERSTAS PAR 
TUOS ĮNAGIU

Paduodamas Romos-Katalikų 
Susivienijimo sekretoriaus ra
porto turinį, “Draugas” nurodo, 
kad per paskutiniu du metu ta 
organizacija neteko daugiau 
taip tūkstančio narių ir dabar 
turi suaugusių narių 13,024 ir 
1,569 narius vaikų skyriuje, ar
ba viso 14,593 narius.

Lėšų fonde 1930 ni . buvo 
$35,763.96 deficito, dabar tas 
deficitas siekia $20,863:45. De
ficitas sumažėjęs dėl to, kad 
14;000 dolerių buvę perkelta į 
lėšų fondą iš kitų fondų (t. y. 
“iš vieno kišeniaus j kitą”).

Daugiausia nuostolių katalikų 
Susivienijimui padariusios by
los teismuose su kuopoms ir! 
nariais. Pereitas seimas nutarė 
tų bylų kaltininkus nubausti, 
suradęs kaltais ne tik skundė
jus, bet ir kai kuriuo^ IPild. Ta
rybos narius ir teisių patarėją 
(adv. Lopatto). Bet kaltininkai, 
esą, nuo bausmės išsisukę, iš
imant vieną tik skundėją Lu
koševičių.

Rymiečių Susivienijimui pa
sidarė stambių nuostolių da ir 
dėl užsidarymo bankų,. kuriuo
se,' buvo lajkomi o^gąnįzaęij^s 
pinigai. Tačiau viršininkai, per 
kurių apsileidimą tatai įvyko, 
seime atrėmė delegatų priekaiš
tus, turėdami daugiau/‘rankų”, 
negu opozicija. Dauguma virši
ninkų buvo vėl išrinkta.

[Acme-P. B A. Photo] 
Winston-Salem, N. C. — Smith 
Reynolds, tabako magnato 20 
metų amžiaus sūnūs, kuris prieš 
keletą dienų nusižudė.

čių prikimšta, o bulvių nei 
kvapo neužuosi.

Žmogus, kuris nemoka sve
timą mintį atpasakoti savo žo
džiais

“Laisvės” Komunistas (Bim
ba) vėl rašo apie Grigaičio ir 
Bagočiaus “slaptą sąmokslą su 
fašistais” Pittsburgho seime 
SLA. konstitucijos reikale. Ji
sai tvirtina, kad aukščiaus pa
minėtu du asmeniu buvę sutikę 
“svarstyti ir priimti visą nau
ją konstituciją”, ir kad tai sei
me pripažinęs pats Grigaitis, 
kuris nuo to sutikimo atsisakęs 
tik tuomet, kai Bagočius nebu
vo “prileistas prie SLA. lovio.”

] tai tenka pasakyti, kad 
Bimba, kalbėdamas apie “lovį”, 
veikiausia sprendžia pagal save. 
Ir kada jisai svaidosi “šarlata
nais” bei “niekšais”, tai jisai 
charakterizuoja tik save 
ką kitą!

SLA. konstitucijos taisymo 
reikalas Pittsburgho seime su 
“SLA. lovio” klausimu neturėjo 
ii* negalėjb turėti nieko bendro. 
Pirma, negu susirinko seimas, 
jau daugelis kuopų buvo pa
reiškę, kad naujas konstituci
jos projektas yra nesvarstyti- 
pas dėl tos priežasties, kad ji
sai buvo pervėlai paskelbtas. 
Tos nuomonės laikėsi didelė 
dauguma delegatų, ir todėl apie 
projekto priėmimą negalėjo bū
ti nė kalbos, nežiūrint, ką sei

mas butų rinkęs viršininkais.
Antra, pats įstatų Komisijos 

atstovas (Bordenas) viešai sei
me pareiškė, kad Komisija ne
mato galimumo pravesti seime 
savo projektą ir kad todėl jisai 
norįs pasiūlyti tik kai kurių 
paragrafų pataisymus, jeigu 
tokiams pasiūlymui pritartų 
opozicija. Jisai čia paminėjo tu
rėjęs pasikalbėjimą su Bago« 
čium ir Grigaičiu, kuriems ji
sai žadėjo tuos taisytinus pa
ragrafus, surašęs, parodyti, ir 
jisai norįs dabar žinoti, kokia 
jų esanti apie tai nuomonė.

Taigi kalba ėjo tik apie at
skirų paragrafų taisymą, o ne 
apie ištisą projektą, kaip me
luoja Bimba. Kaip taisyti ir ar 
iš viso taisyt tuos paragrafus, 
jokio susitarimo tarp Įstatų 
Komisijos narių vienoje pusėje 
ir Bagočiaus bei Grigaičio ant
roje pusėje nebuvo padaryta. 
Buvo tik sutikta, kad Komisi
jos nariai juos parinks ir, jei
gu pasirodys, ktįd jų siūlomi 
pataisymai yra verti svarsty
mo, tai juos pasvarstyti. Bet 
jokio svarstymo neįvyko, ir net 
paliko nežinoma, kokius parag
rafus Komisijos nariai butų 
siūlę pataisyti.

O betgi “L.” reporteris rašė 
tuoj po seimo ir dabar Komu
nistas (tas pats asmuo) \ėl 
kartoja, kad jau buvę susitar
ta konstitucijos pataisymus 
“priimti” ir kad Bagočius * su 
Grigaičiu buvę sutikę “priimti” 
net visą paująjį projęktą. Ši
taip be sarmatos meluoti gali, 
iš tiesų, tik šarlatanas.

Labai teisingai sako Zokk: 
“Mes esame iš gromuliuojan
čių gimines, ir nepakanka 
vien save prigrūsti įvairiom 
knygų kolekcijom. Jei mes ge
rai nesugrumuliuosiine visko, 
knygos mums nesuteiks jėgų 
ir maisto.”

Ir klaidingiausiai daro tie, 
kurie skaitydami knygas sten
giasi išmokti iš jų ištisus pus
lapius, posakius mintinai. Ir 
vėliau tie žmonės tuos posa
kius vartoja savo kalboje ro
dydami savo mokslingumą.

Joki žmonės labai panašus 
į kalėjimo kamerą išpuoštą 
puikiausiais paveikslais, nes 
tie paveikslai visvien nepaver
čia kalėjimo dailės ir meno 
rūmais, taip lygiai ir žmonės 
prisikrovę savyje įvairių vog
tų posakių nėra apsišvietę, bet 
toki pat tamsuoliai, kaip kitas 
nieko neskaitęs. Tai žmonės su 
papūgos talentu! O tokių pa
pūgų be sparnų mes šiandien 
galime rasti ne tik tarp bai
gusių pradinę mokyklą, bet ir 
tarp tų, kurie baigė gimnazi
ją, uostė universiteto ir turi 
gal kelis diplomus kišenėje.

Man teko sutikti daug stu
dentų, kurie išmokdavo pro
fesorių paskaitas mintinai ir 
baigdavo puikiai universitetą, 
bet jų galva buvo vien virkš-

Brooklyno “Vienybė“ aprašo, 
kaip pašalintas iš pirmininko 
vietos Lietuvių Piliečių Klube 
(tur-but, kliube) komunistas 
Buivydas, kurį nariai išrinko 
birželio mėn. susirinkime.

I kliubo konstituciją yra įdė
ta priesaika naujiems nariams, 
kuri baigiasi žodžiais “Te Die
vas man padeda”. Pirmininkui 
Buivydui užėmus savo vietą, te
ko priimti keletą naujų narių 
ir juos prisaikdinti. Kai Buivy
das, saikdindamas juos, priėjo 
prie žodžių apie “Dievo padėji
mą”, tai jisai sustojo ir atsisa
kė tuos žodžius tarti. Fašistai 
ir kiti pirmininko priešai tuo
met ėmė šaukti, kodėl jisai ne
baigiąs skaityti priesaiką. Bui- 
vyras atsakė:

“Aš netikiu į Dievą ir į jo 
padėjimą, dėl to ir nebaigiu 
tokios priesaikos skaityti.” 
Pasinaudodami šituo Buivydo 

atsisakymu “pildyti konstituci
ją”, fašistai pakėlė triukšmą, 
ir pirmininkas iš savo vietos 
rezignavo.

“Vienybė” labai džiaugiasi 
tokia tautininkų pergale ir kal
ba apie “pavojingumą” komu
nistų, kurie dėl savo partijos 
“išsižadėjo Dievo ir tėvynės”. 
Tai yra gana keista girdėti iš 
laikraščio, kuris per kelias dė

mėtų skelbė laisvamany-

Bet 
ninku 
sivertęs prie 
tai jisai turėtų piktintis ne tiek 
Buivydo netikėjimu, kiek “Die
vo” vardo vartojimu partijos 
“skymams”.

Religine priesaikos forma (Pi
liečių Kliubo konstitucijon bu
vo, matyt, įdėta tikslu neįsileis
ti nuoširdžių laisvamanių į or
ganizaciją. Veidmainiams ta 
priesaika kelio 
neužkerta, nes 
ir netikėdamas 
“Dievo” vardu 
Buivydas butų 
kitus saikdindamas 
ninkai nebūtų galėję prie jo 
prisikabinti. “Vien.” dabar Bui
vydą smerkia už tai, kad jisai 
atsisakė veidmainiauti!

Mums keista tačiau dar vie
nas dalykas, tai — kodėl ko
munistai leido, kad į to kliubo 
konstituciją butų ta religiška 
priesaika įrašyta. Jie kliube 
daug veikia ir turi didelį skai
čių pasekėjų, tai kodėl jie ne
pasistengė apginti sąžinės lais
vės principą? Ar dėlto,'kad ji
sai- “buržuaziškas” ?

persikeisti iki saulėlaidžio. — 
Matai, dabar tik dvidešimts 
po pirmos — dar yra gerokai 
laiko iki jis čia atvyks. Dabar 
jis'nėra taip greitas. Mes turi
me vilties, kad ‘Arturas ir 
Kvintas atvyktų prieš jo pasi
rodymą.”

Praėjus pusvalandžiui po 
Minos telegramos gavimo, ko
ridoriuje pasigirdo tylus, bet 
tvirtas beldimas į duris. Tai 
buvo visai paprastas, kasdie
ninis beldimas, kuris girdisi 
tūkstančiuose namų kiekvieną 
dienos valandą. Bet šį kartą 
musų širdys pradėjo šokinėti 
visai nejuokais. Pažiūrėjome 
į vienas kitą ir kartu suėjome 
į koridorių; rankose, prisiruo- 
šę prie visų galimybių, laikė
me ginklus, dvasinius kairio
joj, materialius — dešiniojoje. 
Dr- Van Helsingas atitraukė 
skląstį, pusiau pradarė duris 
ir tuojau atsitraukė laikyda
mas abejas rankas ištiesęs, lyg 
laukdamas puolimo. Musų nu- 
džiugimui nebuvo ribų, kuo
met ant laiptų, visai arti prip 
durų, pamatėme lordą Godal- 
mingą ir Kvintą. Nięko nelau
kdami suėjo į vidų ir uždarė 
duris. Slinkdamas koridorių 
Kvintas linksmai tarė: :

“Viskas tvarkoje. Suradome 
abi dvi vietas; kiekvienoje po 
šešias dėžes ir visas sunaiki
nome!”

“Sunaikinote?” paklausė 
profesorius. •

“Sunaikinome. Negalės jo
mis naudotis!*’ Valandėlę, ki
tą tylėjome. Paužą 
Kvintas:

“Dabar jau nieko negalime 
padaryti. Turime čia pasiek
ti ir laukti naujų įvykių. Ęet 
jeigu jis nepasirodys iki pen
kių, turėsime . traukti atgal, 
nes po saulėlaidžio pavojinga 
palikti ponią Miną vienui vie-

Entered «• Second Clais Mattel 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, IU. undec the act of 
March 8rd 1879.

Subicription Rate*!
18.00 per yaar ip Canada
17.00 per year outaide of Chicago
18.09 per pear in Chicago
8e per oopy

Bet gal nereikia daryti jokių nuolaidų skolų klau
sime? Savo skolininkams Amerika jau nukirto skolas 
per pusę (Italijai
norėti jie negali. Bet čia klausimas eina ne apie mora
lybę, bet apie tikslingumą. Kaip bus Amerikai ir pasau
liui naudingiau: ar kad skolininkai, negalėdami atsiteis
ti su kreditorių, butų priversti pasiskelbti bankrotais 
—- ar kad skolos butų panaikintos ir tarp skolininkų 
bei kreditoriaus vėl galėtų būt atnaujinti biznio santy
kiai? Aišku, kad nauda iš kredito atsteigimo pasaulyje 
butų Amerikai didesnė, negu tie nuostoliai, kurie jai 
pasidarytų, nurašius abejotinos vertės skolas.

Bet nėra reikalo jas nurašyti visai. Pakaktų skolas 
sumažinti iki to laipsnio, kad skolininkai jaustųsi galį 
jas išmokėti. To nepadarius, ekonominė gerovė pasau
lyje nesugrįš. Nes šių dienų krizio šaknys yra suirugia- 
me kredite,

yrą profanas, nepra- 
silavinęs, lygus papūgai, kuri 
taip pat moka tik girdėtus žo
džius pakartoti, bet ne savotiš
kai svetimą mintį perduoti.

Svarbu skaityti, suprasti ir 
mokėti savais žodžiais per
duoti skaitytas ar girdėtas 
mintis. Maža to, reikia stengtis 
girdėtas, skaitytas mintis dar 
labiau išplėsti, suprastinti ir 
paversti lyg nuosavom. Rei
kia skaitytą, girdėtą mintį ge
rai/ apsvarstyti, panagrinėti ir 
jei nesutinki, savotiškai per
dirbti ir paversti jau nuosava 
minčiai

Šitaip reikia skaityti knygas. 
Jr kuomet man žmogus pasa
ko, jog jis į valandą laiko į- 
stengia sunkaus turinio knygos 
perskaityti tik vieną puslapį— 
aš niekuomet nepagalvoju, jog 
tas žmogus be galo negabus, 
kaip žmonės sako, sunkios 
galvos! Priešingai, aš tą žmo
gų skaitau išmintingu, nes jis, 
matyt, skaitydamas galvoja, 
vertina, sprendžia apie skai
tomą dalyką.

Tiesa, yra gabesnių ir men
kesnių gabumų žmonių, vieni 
greičiau, kiti ilgiau tur padir
bėti smagenų dantimis, bet tas 
esminio dalyko nekeičia, svar
bu, kad grumuliuotų, arba 

sako:
irklu, bet ne sve-

Naujieno* eina kasdien. iiakiriant 
kmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
uvL 1789 S. Habted SU Chicago, 
L Telefonas Jtoosevelt 8500.

kaip Vinship 
“Irkis savo 

timais.”
(Bus
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Europos valstybių susitarimas likviduoti reparaci
jas ir karo skolas, jeigu Amerika dovanos skolas Euro
pai, iššaukė šioje šalyje smarkią agitaciją prieš skolų 
panaikinimą.

Skolos Amerikai siekia 11 bilionų dolerių. Panaiki
nimo priešai sako, kad, jeigu Europa nemokės savo 
skolų Jungtinėms Valstijoms, tai turės būt pakeltos 
taksos šios šalies žmonėms, nes Amerikos valdžia sko
linosi pinigus, leisdama “laisvės bonus”, ir ji negali da
bar tų bonų atsižadėti. Jeigu valdžia atsisakytų mokėti 
nuošimčius už savo bonus ir juos išpirkti, kai jiems bus 
subrendęs terminas, tai ji prisipažintų esanti subankro- 
tavus.
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Lietuvon ir kitur oMmuuom 
(Atpigtai*)

Metama
Pusei metų

(Tęsinys)
I

Paimkime dar paprastesnį 
pavyzdį. Visi mes žinome, jog 
vartoti alkoholį, rūkyti -—ne- 
sveika. Ir mes patys taį ki
tiems skelbiame, tvirtinant, pa
siruošę galvą duot nukirsti, 
jog tai tiesa, bet patys ar ne- 
išmetame burnelės, ar nerūko
me? Rūkome ir geriame! Tad 
ar nuo to mokslo pažanga šio
je srityje mažta? Ar šių Žinių 
tiesa nors kiek nukenčia? Ne! 
Lygiai taip ir su knygų auto
riais.

Rašytojas, mokslininkas, po
etą dažnai savo galingu ir pra- 
iavintu protu daug ką gero nu
mato ir apie tai parašo, pa
skelbia žmonijai, bet pats ne
įstengia to gyveniman, praves
ti dėl silpnos valios ar kitų 
priežasčių, Ir jis skelbdamas 
tiki, jog pasaulyje atsiras žmo
nių, kurie turės tiek tvirtos 
valios, drąsos, pasiryžimo, jog 
įvykdys visa tai gyvenime.

Juk Tolstojus visą laiką 
skelbęs kovą rūkymui, . tik 
trumpai prieš mirtį teįstengė 
atprasti nuo tabako.

Paimkite antrą garsų ir ga
bų rusų rašytoją Dostojevskį. 
Jo genialus kuriniai: “Prasi
kaltimas ir Bausmė”, “įduo
tas,” “Biesai” ir kiti dar šian
dien skaitomi didžiausiu pa
mėgimu. O pažiūrėkite į jo gy
venimą. Jis buvo didžiausias 
girtuoklis, praleisdavo ištisas 
dienas ir naktis kortuoda
mas.

O Puškinas? Jis rodos dau
giau nieku neužsiėmė kaip tik 
moterų viliojimu, nors jaunas 
žmogus paliko pasauliui daug 
genialių kūrinių.

Taigi ne autoriaus gyveni
mo, bet jo skelbiamų minčių 
reikia žiūrėti. Juk užkietėjęs 
prasikaltėlis gal daug puikiau 
supranta gerų darbų reikšmę, 
bet neįstengią save? pakeisti. 
Neturi savyje tiek tvirtos va
lios, kad įstengtų pergyventi 
vidaus revoliuciją arba neran
da visą savo gyvenimą atspir
ties taško. Kiekvienas pažvel
kite į save ir tą pat pamatysi
te. Ar mažai kartų skaitydami 
knygą nutarėt pradėt gyventi 
pagal jos nurodymus ir nie
kuomet to nepadarėt? Gal dau 
gelį kartų buvote nutarę nuo 
pirmadienio, nuo 15 dienos, 
nuo 1 dienos naujo mėnesio 
pradėt liauju gyvenimą, bet 
nepradėjote, nors jau praėjo 

(keli šimtai pirmadienių ir ke
lios dešimtys mėnesio pradžių 
ir pabaigų.

Labai teisingai sako A. P1. 
Čechovas t “Koks pasitenkini
mas gerbti žmones! Kuomet aš 
matau knygas, man nerupi, 
kaip jų autoriai mylėjo, lošė 
kortomis, aš matau tik jų ne
paprastus darbus.”

Ir taip turi žiūrėti kiekvie
nas į knygą, kuris nori iš jos 
šio to gauti, pasimokyti.

Pamiršk skaitydamas auto
rių, o žiūrėk, sek vien tai, ką 
jis sako.

Tiesa, daugelis vartoja kaip 
ironiją šį posakį “Nedaryk 
taip kaip aš darau, bet kaip 
sakau.” Ir tai teisinga mintis 
ir tai turi teisę autorius pasa
kyti kiekvienam, skaitytojui.

Tąį tyri įsįlėminti kiekvie
nas skaitytojas! Ir to neturė
tų gėdintis pasakyti kiekvienas 
rašytojas, nors stengiasi kiek
vienas save baltinti, olai visai 
bereikalingas darbas. Ne svar
bu suklysti, bet svarbu savo 
klaidą suprasti ir jos nekar
toti, senąją pataisyti.

Jau pirmiau, kalbėdamas 
apie tai, kada skaityti, pažy
mėjau, jog reikia įdomįai, su
sikaupusiai skaitytį, o ne leis* 

Iti mintims išsisklaidyti.
Bet mąža to, svarbu ne tik 

suprasti, bet ir garai 
myliuoti tai ką perskąitei. Tai

NM* • r—"~
Mihvaukee miesto meras Daniel W. Hoan atsisakė 

dalyvauti uostų viršininkų suvažiavime Los Angeles’e, 
kadangi Californijos valstija, kur tas suvažiavimas 
įvyks, neteisingai laiko kalėjime Thomas J. Mooney ir 
Warreną K. Billingsą. Savo pareiškime spaudai socia
listas meras pasakė:

“Aš laikysiesiu šitokio nusistatymo tol, kol Ca
lifornijos valstija neatitaisys skriaudą, kurią ji pa
darė tiems darbininkų judėjimo atstovams.”
Tokią pat nuomonę, kaip Hoan, išreiškė ir Mil- 

vvaukee aldermanas Gauer, kurį, atsisakius merui va
žiuoti į Californiją, norėjo pasiųsti į minėtą suvažia
vimą miesto taryba.

Jeigu ir kiti geros valios žmonės pareikštų tokį 
griežtą nusistatymą prieš Californiją, kaip meras Hoan, 
tai Californijos vyriausybė butų priversta su visuome
nės opinija skaitytis.

Itfahialrymn kftlMl
Chicagoj* -- paMai

Metanui
Pusei met« .......
Trims mBn**!am*
Dviem mUnssiam
Vienam minaitei

Chicagoj p
Viena k
Savaitei
Minėsiu!

Suvienytose .Vi

Metams
Hisei meti ----- -
Trims mAnasiam* 
Dviem minėsiant* 
Vienam mAąesiui

(Tąsa)
Profesoriui bekalbant, visi 

pašokome išgirdę ką tai barš
kinant į priekines duris. Jeigu 
neklydome, tai buvo priprastas ' 
telegramų išnešiotojų signalas. 
Visi kaip vienas subėgome į 
koridorių. Van Helsingas iškė
lė į mus ranką, norėdamas 
pasakyti, kad tylėtume, priėjo 
prie dųrų ir jas atidarė. Jau
nas berniukas padavė jam te
legramą. Profesorius vėl duris 
uždarė ir voką atplėšęs pradė
jo pranešimą skaityti.

“Saugokitės D. Dabar ką tik, 
12:45, jis skubiai apleido Kar- 
faksą ir pranyko į pietus. At
rodo, kad jis mėgina apeiti vi
sas sava vietas ir greičiausiai 
aplankys ir jus, Mina,”

Pauža, Drebančiu, lūžtančiu 
balsu Jonatanas Harkeris su
šuko :

“Dabar, ačiū Dievui, netru
kus susitiksime I” Bet Van 
Helsingas greitai atsigręžė į jį 
ir tarė:

“Dievas viskuo pasirūpins, 
kuomet ateis tam laikas. Ne
bijok, bet ir neaidžiaugk per 
anksti; nipsų viltys ir norai 
kartais^ gali viską suardyti.”

“Man dabar niekas nerupi,*’ 
karštai atšovė Jųnatanas. “Vie- 
njntėlis mano noras nušluoti 
tą brutališką žvėrį nuo žemės 
kamuolio. Parduočiau ir savo 
sielą, jeigu tai padaręs, galė
čiau savo norą įvykinti!”

“Nutilk, nutilk, sunau!” tarė 
Vau Helsingas. “Dievas neper
ka protingų žmonių sielų; o 
velnias, jeigu jis ir nupirktų, 
juopii negalima pasitikėti. 
Bet Dievas yra geras ir miela- 
širdingas, ir žino, kaip jus 
mylite Miną ir kiek esate jai 
atsidavęs. Tik pagalvok, ar 
jos skausmai nepaaugtų dvi
gubai, jeigu ji išgirstų kaip 
neprotingus ir neapgalvotus 
jūsų žodžius. Nebijok, mes visi 
esame pasišventę šiam darbui 
ir šiandien musų pastangos 
bus ąpvainikuptos pasisekimu.

• Artinasi laikas griebtis smar- 
ikios akcijos; šiandien Draku- 

ką perskaitei turi virsti savo la yra apribętas į žmogaus 
protavimo dalele. 'pajėgumų sritį, ir jis negalės Raina tik 5' centai

Kiti vėl nurodinėja, kad Europos šalys pasiskolin
tais iš Amerikos pinigais įsitaisė milžiniškas armijas ir 
karo laivynus. Dovanoti joms skolas reikštų patarnau
ti militarizmui. Todėl siūloma, kad už skolų dovanoji
mą Amerika bent priverstų Europą sumažinti savo 
ginkluotę.

Dar kiti pataria Amerikos valdžiai, jeigu ji nebe
gali atgauti iš savo skolininkų pinigų, tai bent reika
lauti, kad jie atiduotų jai dalį to grobio, kurio tiek daug 
teko karo laimėtojams: Vokietijos kolonijų Afrikoje, 
salų okeanuose ir t. t.

Reikia sutikti, kad atleisti Europos valstybėms sko
las be jokių sąlygų butų vargiai išmintinga, — ypač 
atleisti toms, kurios iš karo pasipelnė, prisigrobdamos 
svetimų žemių. Bet butų abejotina nauda Amerikai, iš
keltus skolas i naujas kolonijas. Tų kolonijų Jungtines 
Valstijos jau ir taip turi nemažai. Jų išnaudojimas stip
rina Amerikoje imperializmo dvasią. Butų geriau, kad 
už skolų atleidimą Amerika reikalautų Europos nusi
ginklavimo. Tai leistų ir Amerikai sumažinti savo iš
laidas, ir padėti visam pasauliui atsigriebti ekonomiš-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Advokato agentas nu
teistas kalėjiman

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

' NAUJIENOS, Chicago, UI. ’
.. ............. .........          ii Mini linu ’i.i . .....................................................

LIETUVON
Graboriai Lietuviai Gydytojai

Per metus uždarė 
smukles

763

Joseph E. Danits, 
ridan Rd., agentas 
Leon J. Eli, 127 N. 
St., tapo nuteistas 
mėnesiams pavieto
už teismo paniekinimą, nes jis 
bandė net ir teismabuty ieškoti 
klientų savo samdytojui.

5009 She- 
advokatui 
Dearborn 
penkiems 
kalėj iman

Fiskaliniais metais, užsibai 
gūsiais birželio 30 d., Chica
goje injunetionais tapo uždą 
rytos 763 slaptos smuklės, bra
vorai, aptiekos ir kitokios vie
tos už slaptą pardavinėjimą gi
nančių gėrimų. Tai yra rekor
das ,nes ne vienais metais ne* 
buvo tiek uždarymų.

Bet ir iš to skaičiaus du treč
daliai injunetionų išduoti tik 
tai paskutiniais trimis mėne
siais. Vien birželio mėn. iš
duoti 233 injunetionai.

Pernai per visus metus buvo 
išduoti tiktai 340 Jnjuctionų.

Paskyrė parodai komi- 
sionieriu, *

Prezidentas Hoover 
buvusį generalinį pašto virši
ninką Harry S. New iš Indiana, 
komisionierium ateinančiais me
tais Chicagoj e įvykstančiai pa
saulinei parodai. New buvo ge
neralinis pašto viršininkas (paš
to ministeris) laike Hardingo 
administracijos.

3 žmonės prigėrė besi 
maudydami.

Nori parduoti 600,000 
namų už taksas

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

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

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

Paš- 
Patar-

Siunčiame Pinigui 
tu ir Telegrama.
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
8 valandai, šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS*

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o uuiq 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel. Calamet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

Lietuviai Gydytojai
Phone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4(545 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Pagelbos nuo karščių pereitą 
sekmadieni žmonės ieškojo ežę 
ro pliažuose, kurie buvo per
pildyti žmonėmis. O kai dau
giau žmonių maudosi, tai dau
giau ir nelaimių pasitaiko.

Sekmadieny besimaudant Chi 
cagos pliažuose prigėrė 
žmonės; vienas 76 gatvės 
že. kitas prie 66 gat. ir 
čias prie 58 gatvės.

trys 
plia- 
tre

Pavieto iždininkas Joseph B. 
McDonough per savo advokatus 
kreipėsi į teismą,* prašydamas 
leidimo parduoti 600,000 namų 
ir lotų Cook paviete už neužmo- 
k ėjimą xtaksų už 1930 m. Tos 
nuosavybės sudaro x apie pusę 
nuosavybių visame Cook pavie
te ir yra vertos $4,000,000,000.

Tikimųsi, kad teisėjas Ja- 
recki tuo reikalu savo nuospren
dį išneš už kelių dienų.

Nubaudė tėvą už nupla
kimą sunaus

Norman Thomas kalbės 
per radio

St. policijos teismo, nubaudė 
$100 Anton Barczak, 12206 
VVallace St., už tai, kad jis nu
plakė diržu savo 8 metų sūnų. 
Skundėja buvo Barczako žmo
na Sofija.

Socialistų partijos kandida
tas į prezidentus Norman Tho
mas ateinantį trečiadienį, lįg- 
pos 13 d. kalbės per radio visu 
Columbia Broadcasting System 
tinklu,
girdima veik 
Kalbės 
platformos, 
jas žiuri”. Kalbos pradžia
vai. vakare, rytų Standard 
ku.

KENOSHA. WIS.

STANISLOVAS ANDRULIS

Mirė netikėta mirčia subatoj, lie
pos 9, dieną. 4:50 vai. po piet, 
1 93 2 m., sulaukęs 45 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj Kelmės pa- 
rap.. Verpenos kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus, atiko didelia
me nuliūdime moterį Oną, sūnų 
Antaną, brolį Antaną, seserį Oną 
Česnauktenf. jos dvi dukteris ir 
sūnų. pusbrolius —Juozapą ir 
Pranciškų švaikauskus,' Agnacą 
Karčiauski ir Juozapą Vabalickį, 
Amerikoj, o Lietuvoj 2 brolius, 
vieną seserį.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 708 
—57th St.. Kenosha, Wis.

Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
13 d.. 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Šv. Petro parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į kapines.

Visi A. A. Stanislovo Andru
lio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę
Moteris.

liekame, 
Sūnūs, Brolis Sesuo 

ir Giminės.

KASTANTINAS MEŠKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 10 d., 11:20 vai. ryte 193*2 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Telšių apskr., Plungės par., 
Kaušknų kaime. Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Heleną, 
Kastantiną. brolį PovHą ir

sūnų 
gimi- 
3 se-

| seris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 

Mažeikos koplyčioj. 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
pos 14 dieną 8-vai. ryte iš kop
lyčios j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio stelą, o iš 

, ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Kastantino Meškaus
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly-j 

Lvauti laidotuvėse ir suteikti ' jam ■ 
h paskutinį patarnavimą ir atsisvei- * 
I; kinimą. < *

Nuliūdę liekame 
Moteris, Sūnūs, Brolis 

ir Giminės, 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius S. P. Mažeika, tel., Yards 
1138.

s. p.randasi 
3319 Auburn

ketverge, lie-

taip kad jo kalba bus 
visoj Amerikoj. 

“Nacionalės 
socialistai į 

9:30 
lai-

jis temoj
kaip

Nušovė plėšiką

paskyrė

1.646 W. 46th

14,

MADOS MADOS MADOS

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj- 
6023 S. Halsted St.

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

J. F. RADZRJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
, TeL Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724 m

Vienas plėšikas tapo nušau
tas, kitas gal mirtinai sužeistas 
ir trečias pabėgo į miškus, kur 
dabar yra ieškomas, kai jie ren
gėsi apiplėšti Oak Hils Count- 
ry Club, prie 131 St. ir 80 Avė. 
Manažeris pastebėjo plėšikus ir 
pašaukė kaimynę policistą. Plė
šikai tada bandė pabėgti, bet 
juos pasivyta. Įvyko abipusis 
persišaudymas su minėtomis 
pasekmėmis.

Baino byla tebesitęsia
Nusibankrutijusio bankieriaus 

John Bain ir jo giminių bylos 
nagrinėjimas tebesitęsia. Proku
roras kasdie iškelia vis naujų 
tos bankierių klikos žulikysčių.

a

S1GMONTAS SOPLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos 11 d., 6 vai. ryto 1932 
sulaukęs 41 metų amžiaus; 
męs Vilniaus gub., Švenčionių 
apskr., TveJičiaus pa ra p., Dideji 
Sala kaime. Amerikoj išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nuliū
dime seserį Jadvigą Kudobą, š^o- 
gerį Alfonsą Kudobą, pusbrolį 
Jurgį Soplį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10101 ' 
So. LaSalle St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 13 d., 8 vai. ryte iŠ nar.ų 
į Visų šventų parapijos bažnyčią, 

,kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, 
bus nulydėtas i Šv. 
kapines.

Visi a. a. Sigmonto 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskti- 

•tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Sesuo, Švogeris, Pusbrolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, tel. Canal 6174.

be- 
rn., 
g>:

o iš ten
Kazimiero

Soplio .gi-

2755 — Labai gerai atrodanti ir praktiška sporto suknelė./Nukirptos miėros 
16. 18 ir 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2878 — Rimtesnei moterci būtina bliuzka šalcesniam orui atėjus*5' dėvėti prie 
kostiumo. Sukirptos mieros 14, 16, 18; 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę

3173 — Augesnei moterei graži vasarinė suknele. Sukirptos jnieros 36, 38, 40r 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. S

Vasarinė madų knyga pilna visokių gražių modelių. Kairia tiktai 10 centų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai patašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago. BĮ. 
fifc.i.i ■■iii iKikdin 11 mum .. .

*

NAUJIENOS Pattren Dept,
V 1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mitros .. per krutinę

x««

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestai ir valst.)

■A*MII»*—***■■. ........ ..............

-• ------  ------ - 4 .•aA'A.ą. I Įgils m iriBu m.
, .. I S .......... . , • s r

Seniausia ir Didžiausia
GRABORių ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vfcl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes niekų 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j miisų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dį- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kttr 
kitur. ' J'- ''

\ I^Kįg I. Ok'l
JŪSŲ GRABORIUS ; '

Didutis O/««

4605-07 South Hermitage Avenue
■Visi Telefonai : YARDS 1741 ir 1742 1

l . , '•>' . ■ ■ ' J' ' ' 1

j

' F

,:A

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

* . . ! .<.i ilijirnb». .

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 
“ Musų Patarnavimas lai

dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangu to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės

g!

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akly Gydytojai
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

j Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAlTIS) 

į&įjflsį TįtfSSS Akiniai pritaikomi ^įįgjg^F.'. mokslišku būda

2437 W. 69th St. v
Tel. Grovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ke t vergais ir Subatoms 
2420 IV. Maręuette Rd. arti Westem Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone 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 vakare 

apart loentadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredoinis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 3Jth & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
' 756 W. 35th St.
(Cor. of 35th V Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 
Nedeldieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą 

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 va k. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir nakti 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 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 059/

DR.M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR 0IIIRURGA8 

OFISAS-

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valftndM nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D. 
' 4442 South Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

.. k........ ...... ... .. . x

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

CICERO, ILL. 
X-Rayj.,.Phone Cicero 1260

- ■■ ......■ .............. .... .......... .
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Nafyauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Rood

■ • ' 4, > 'i . ■

Valandos: 9——12. 7*r—9. Antradieni
Ketvirtadienį vakarai#. pagal lusitatimų.

ir

Dr. Vincent C. Steele 
• Dentistas 

4180 Archer Avenue
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

TeL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m«* 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray. ir kitokias slęktroo 
prietaisas.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Į* Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 laboj 

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, Nedėl. nuo 10 iki 12 v.

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avemse.

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

7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tekpbone Plaza 3200

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTE
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 3Ist Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis Ir 
. Šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS • 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom 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 Kuchinskas
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

A. A.SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington S t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 -W. Adams St., Room 2117. 
Telepbone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEPH J. GRISU 
IJetovis Advokatas 

463! So. AeMuod Am. 
Tek Boulevatd 2800 

Re*. 6515 So. Rockivelt St. 
Te!. Republic 9723

ADVOKATAS
E. 107tb St. — prie Mtcbigan Avė. 

Tel. Pullman 5950—6377
4600 S. Wood St. — Ketverge valų 

Tel. Lafayette 6393
160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

52

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagal sutirti J



Antradienis, liepos 12, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar apie “Dainų 
Šventę”

E. Simkevičiutė. 
garsusis 
kvartetas.
Bložis, dentistas, 
užlaikymų.

Priegtam bus 
muzika.. ir Chalis 
naujais juokais,
programa bus nauja ir jdomi 
kiekvienam pasiklausyti. Todėl 
neužmirškite šį- vakarą užsista- 
tyti savo radio.—Rep.

Taipgi bus 
Northsidės Trio ir 

Kalbės Dr. 
apie

Kaip jau buvo pranešta, lie
pos 17 d., VVaukegano Mozine 
parke įvyks didžiulė “Dainų 
Švcntė’-piknikas, kurį rengia 
trys plačiai žinomo chorvedžio 
K. Steponavičiaus mokomi cho
rai “Pirmyn“, Kenoshos Dailės 
Ratelis ir VVaukegan, Ilk, cho
ras “Laiovė“. Kaip galima su
prasti iš vardo “Dainų šventė“, 
p'knike labiausiai figūruos cho
rui su dainomis, kurias choras 
sudainuos bendrai ir atskirai. 
Visi chorai yra geri, išlavinti, 
turi na jus repertuarus, ir, ži
noma, kiekvienas varžysis dėl 
pirmenybės. Chorų nariai ner
sis iš kailio pralenkti vienas 
kita ir savo chorui laimėti lau * *■ 
rus už gerinusį dainavimą. Bė 
to, žinoma jaunimas neapseina 
be sporto. Ir mergaitės ir ber
niukai mėgins savo jėgas loš 
darni baseball ir “bowlindami° 
ir t.t.

Programas nebus ilgas, bet 
gausus ir įdomus. Kiekvienas 
choras paruoš savotiškų pa- 
marginimų ir čia vėl mėgins 
vienas kitą pralenkti origina 
liškumu.

Vienu žodžiu, nesigilinant 
į smulkmenas galima pasakyti, 
kad “Dainų šventė“—bus šven
tė pilnoje to žodžio prasmėje ir 
visi atsilankiusieji, seni, jauni 
dieną paleis kuo smagiausiai.

—Ten Busiąs.

Lietuvių radio 
grama

pro

vai. va-
1360 ki-
kas an-

šiandie nuo 7 iki- 8 
kare iš stoties WGES. 
locycles įvyksta eilinė 
tradienio radio programa, lei
džiama pastangomis ir lėšomis 
Peoples Furniture Co. krautu
vių, 2536 W. 63rd Street ir 
4183 Archer Avenue. •

Šio vakaro programo dainų 
dalį pildys pažymėtini North 
Sidės dainininkai ir daininin
kės, kaip tai: panelė F. R. Nau
sėda, Juozas Kaminskas ir p-lė

Pastabos apie poli- «u‘p^ tT/ ±8S„°hfJ±J . •« r A for breąkfast and rushed out
kalauskų daržą, kur vist kartu 
pasilinksminsime. Pri*- progos 
kviečfu ir apylinkės 1 draugijų 
valdybas atvykti į musų išva
žiavimą. žinoma, “vvelčome”’ 
bus ir tų draugijų nariai. Ren
gimo komisija deda visas pa 

Reiškia visa stangas, kad visi atvykusieji 
butų patenkinti ir galėtų sma
giai laiką praleisti.—A. J. S.

G. I. 
dantų

labi/i :
Kepure

Brighton Park
Pilieč ų kiiiibo v ašarine šventė 

arba išvažiavimas

American Lithuanian 
sens 
žiavimas 
pos 17 d 
to.
daržai 
tišku 
Kern 
pinės. 
Tiesa,

žinoma, jeigu bus giliukin-

Citi-
Cltib vasaros švenle-išva- 

įvyks sekmadienį, lie- 
Pradžia 11 vai. ry-

Vieta—- ponų Sakalauskų 
prie pat Lietuvių Tau 
Kapinių. Važiuojant 

Avę. toj pusėj, kur ka- 
Įžanga visiems veltui, 

išvažiavimui buvo pada
ryti tikietai ant kurių pažymė
ta, kad įžanga 50 centų. Ta
čiau vėlesnis kliubo patvarky 
mas norintiems išvažiavime da
lyvauti tą apsunkinimą pašali
no.

Tad visi,—kliubo nariai, jų 
šeimos ir draugai bei šiaip kliu- 
bui prijaučiantys žmonės tiek 
seni, tiek jauni,—esate kviečia 
mi atvykti į išvažiavimą. Gros 
J. Naudžino orkestras, tad vi
siems bus progos pasišokti. Gė
rimų ir užkandžių taip pat 
bus visokių. Kas norės, galės 
lietuviškų saldainių kišenes pri 
sipilti, bei visokių dovdnų gau
ti,— 
gas.

įteikia neužmiršti nei to, kad 
išvažiavime bus progos pasima
tyti su savo senais draugais bei 
pažįstamais. O kas svarbiau 
šia,—tai liuosai atsikvėpti ir 
pabūti vieną kitą valandą tyra
me ore. Visi žino, kad tai bū
tinai yra reikajinga sveikatai. 
Vadinasi, galėsim pasilinksmin 
ti ir jaustis daug naturaįįškiau, 
negu mieste. Jei bus oras karš
tas, tai nuo saulės galėsime pa 
sislėpti medžių pavėsyj. Geres
nės parmogos vasaros laiku, 
kuomet gamta yra viliojanti ir 
žalumynais pasipuošusi, negali 
būti.

Neužmirškite tad ateinančio 
sekmadienio ir atvykite į Sa

Budriko Krautuvėje imamas
Metinis Ifiventorius

Viskas parduodama už fokas žemas kainas, kokių dar 
nebuvo per 15 metų ' 1

7 tūbų Baby $40 QE
Grand Radio už...... . | CgVV
8 tūbų Columbia Kombinacijos 
vertas $150.00 už į)Q

Rankinis Fonografas parankus 
nusivešti į miškus, 
vertės $15.00 už ...
Radio tūbos po ....

Gražus Lietuviški Rekordai, vertes 75c po 
3 rekordai už $1.00.

2.95 
49c 

35c vienas/

X COLUMBIA REKORDAI
10151-—MielaAirdjratA Ir Oi, Berneli Vienturti. MenkeliuniutS ir Stankūnai 
10150—Pavasario sveikinimai ir Čigono Meilč. Lietuvių Tautiška Orkestrą. 
10245—Tavo saldžiu malonių ir Sirdelč Ynano. Liet. Viešbučio Orkestrą. 
10173—Vakar-vakarčlj Čigonai. Budriko Radio Orkestrą. '
10200—Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. Butėnas.

VICTOR REKORDAI s.
14034—Pavasarėlis ir Kaimo Polkos. . k
80403—Mazurka ir Brilante Polka.'- Mandalinų kvartetas. »
14025-—Sėdžiu po langeliu ir Pas Močiute augau. Krasauskienė ,ir Volteraitfl 
14014—Klausyk mylimoji ir Burdinglerius praktikuoja. J. Žiūronas.
14009—Molio uzbonas ir Sakė mane šiokia. Zosė Krasauskienė ir Voveraitė.
14042—Laivyne ir Užmiršai tCvų 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—Panenmnės Valcas ir Plikas kaip tilvikas. Armonika solo.
20003—Mano brangioji ir žvaigždutė. Kauno Orkestrą.
20080—Urėdas maiše ir Godelės— Kriaučiūnas ir Vanagaitis.
20080—Bučkio Valcas ir Nauja Polka. Tarptautinė Orkestrą.
20087—Sibiro Tremtinis ir Bernužėl nevesk pačios. J. Olšauskas.
20090—Levcndrelis ir Grybai. Marė Strumskienė.

Jos.F.BudrikJnc.
3117-21 SO. HALSTED ST.

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

Town of Lake
rudcci:; “ntcbiiklų” . 
atbalsiai

Penktadienio rytą tarp šęšiū 
ir septynių įėjau į krautuvę ir 
pasukau po kairės į “silkių de
partamentą”. Jaunas ' “huče- 
riuks” (t^ip jį moterys vadi 
na), kuris yra netoli Krįitaus 
amžiaus, sveria, skaito ir^ vy
nioja silkes į popierių., Parda 
vinCja jis ir “srnokt fišę”. Be!; 
kadangi jis nedidelio ūgio tėra, 
tai moterys ir vadina jį “buče- 
riuku’/. »

Už baro stoVi gerokai pagy
venęs vyras. Bet jis vikriai 
švaistosi,—sveria sūrį ir pjaus
to mėsą. Atlikęs suz vienu kos- 
tumeriu, jis tuoj šaukia unext!” 
Laukiančių savo eilės moterų 
skaičius vis didėja. Vis dažniau, 
ir dažniau girdisi paraginimai: 
“horjop, bučeri!” ,

Silkių departamente aš. ne
kantriai laukiu savo kaleinos. 
Štai tarp durų pasirodo senyva 
moteris. Ji sunkiai kvėpuoja, 
—matonęai, labai skubėjo ir už
duso. Prieina ji prie “bučeriu- 
ko”:

—še tau, šėtono sėkla, skai 
tyki—šaukia ji, kišdama jam 
po nosia popierj.

—Kai baigsiu darbą, tai pa 
žiūrėsiu,—atšauna susinervavęs 
ir paraudęs “bučeriuks”.

—Na, jei jau taip reikalauja, 
tai ar sunku paskaityti?— ra
gina “bučeriūką” viena moterų.

Pastarasis paima “Draugo” 
penktadienio laidą ir garsiai 
skaito: “Buvusis žydas yra ka
talikų kunigu—vienuoliu”...

—Aha,—sako uždususi šehė, 
—o ką tu man sakei pereitą ru
denį? Tu juokus krėtei kada 
visi žmonės ėjo melstis ir vi
sos gazietos rašė, jog čia pat 
Chicagoj rodosi stebuklai, — 
prie Harrison ir Ashland gat
vių kiekvieną naktį matosi Pa* 
neles Švenčiausios paveikslas 
ant žydo namo sienos. Tu sa
kei, jog tai tik monki biznis. O 
ką tu dabar pasakysi? Ar ne 
stebuklai paveikė tą,žydą ir jis 
tapo katalikų kunigu?

Visų akys tapo/atkreiptos i 
“bučeriuką”, visi laukė, ką jis 
pasakys.

—E... motin, žydo nękirpsi. 
Matai,—tęsė toliau “bučeriuks”, 
—laikai prasti.- Bizniai bank- 
rutija vienas po kito. Naują 
biznį pradėti nėra galimybės. 
Tuo tarpu kunigo biznis vis dar 
tebėra gana pelningas,^— jokio 
irivestmento daryti nereikia. 
Prie tokio biznio žydas kaip,tik 
ir kimba. Kada jis pamatys, 
jog yra'ir pelningesnių biznių, 
tai jis numos ranka ant kuni
gystės”... < ' . , \

Kaip tik tuo laiku nfrin pada 
ve silkes ir aš moviau pro du
ris, nebesulaukęs , Jcaip užsi 
baigs tos diskusijos hpie žydą 
kunigą.

:>Aš man m, kad kiek vienas 
žmogus, ar jis šioj šaly yra gi 
męs, ar natūralia uotas pilietis, 
kuris turi 21 metus amžiaus, 
dalinai esti atsakomingaa dėl 
dal^artinio krizio arba, tariant 
kai kurių bankininkų' žodžiais, 
dėl šios “Dievo rykštės”.

Juk piliečiai renka krašto 
valdžią, Jie išsirenka sau vals
tijų ir miestų “bosus“. Kiek 
vierias pilietis turi suprasti, kad 
jis yra ats2Domingas.už gerą ar 
blogą valdžią. Jeigli jis bal
suoja už tokius kandidatus, ku 
riems tik savo asmeniški rei
kalai terūpi,-—tai kas kaltas? 
Su kai kuriais piliečiais y^ra 
dar blogiau,—^jie už stiklą alaus 
arba už. cigarą parduoda savo 
balsą. Taip darydamas, jis ne 
tik sau daro skris ūdą, bet ir 
kitiems gyventojarijs.

šiandien mes turime gerą pa 
vyzdį iš Hooverio “prosperity”. 
Beveik per visą; jo prėzidentavi ‘ 
mo laiką kankina žmones ne^ 
darbas. Iš karto blogi laikai 
palietė tik darbo žmones. Bet 
dabar nuo depresijos pradeda 
kęsti tiek smulkusis, tiek stam 
busig biznis. Dirbtuvės, krau
tuvės ir bankai užsidarinėja, 
šalyj randasi apie 10,OOQ,00() 
bedarbių. Dauįelis jų tiesiog 
badauja arba šiaip taip gyvastį 
palaiko “donorais*’ ir kelių die
nų senumo kava bei sriuba, kur 
pluderiuoja keli binzai ir pras
tos daržovės.

šiandien jau surasime pusė
tinai daug piliečių, kurie kei
kia netikusią sistemą bei suk
tus valstijų ir miestų valdinjn'- 
kus. Tačiau jie užmiršta tą 
faktą, jog deliai to ir jie pa
tys yra kalti. Juk jie, balsuo 
darni už kapitalistų bernus, už
sitraukė tą “Dievo rykštę”, jie 
klausė kapitalistinių ageritų ir 
dabar jiems tas/rilus ip tie ei 
garai, Kuriuos jie gavo laike 
belsavimo, labai: • neskaniai at 
sirugsta. ‘

Rodosi, dabartinė depresija 
galėjo būti geri&Usia pamoka. 
Vienok ątsirąddft $ar žmonių^ 
kurie ir’ <labiaH nieko neišmoki). 
Tenka iš daugelio girdėti, jog 
jie vėl balsuos Už Hooverio ir 
jo visą mašiną/ ]|4at, republiko- 
nų partijos agentėliai jiems pa 
taria taip balsuoti, ir jie taip 
balsuos.

Laikas jau žmonėms susipras
ti ir branginti savo balsą, o ne 
pardavinėti jį už cigarą, žmo
nės privalo balsuoti už tokius 
kandidatus, kurie rūpinasi dar 
bo žmonių reikalais. Lš Wall 
stryčio kandidatų mes nieko ge
ro nesulaukėme ir nesulauksi
me-—Senas Petras.

-tai kas kaltas?

of their homes and right into 
a good time. And they had it: 
plenty of action and c,xcitmcnt. 
Swimming, running, elimbing, 
valley bąli and baseball.

Now that that outing has 
past into the ranks of history, 
we are looking ahead to the 
future again — the near future. 
Sunday brings another great 
affair: a pienie sponsorod by 
VVaukegaii, Kenosha and Pir
myn choruseš at' Mozine Park, 
Waukegan. Everybody will be 
there and everybody will hąve 
a good time., The Pirmyn girls 
are all sėt to givę battle to the 
VVaukogan and Kenosha girls 
who are reputed to haye very 
good baseball teanls. We shall 
sce, we shall sec. The šame 
goes for the boys.

' ThanksI *
”7 '' .■' ' '' * , *’ ’'r ! ■ ■, *«/ , ’ •

Many thanks are offcred Mr. 
and Mrs. šturmas who obliging- 
ly let us havė the ūse of their 
hdme for the meeting Friday. 
Send all damage bills to Jacąues 
Grandmesnil, who promises to 
do abšolutely nothing about 
them; į.

Thanks also to the sočiai com- 
mitte0 which performed a su- 
perhuman fete iri preparirig 
everything; 4for the Dunes out
ing in one weeks time. Iri fact 
they did the job tod well. They 
are 
hot

štili trying to giVe away 
dogs.

—"-į— o
This ‘N’ That

It was - strange that Jack 
shoųld be, among the missing 
at the Dunes. After running 
around all week with his duties 
bn the eommittee he was, not 
there. Speak up boy, speak up. 
Anicetta also was mįssing. Būt 
Bob wasn’t. He, was there — 
especially at meal times. So 
\vasChuck.

Everybody was strangely 
quiet, on the way to the Dunes 
in the truck. They were all pro- 
bably dožing off. The trip back 
Was rather contrary; Contrary? 
It was alarming! We are going 
to put Danny in the next hog 
cąlling contest we hear about, 
and we’ll win by about 10 
broken ear-drums — or how- 
ever you figure points in a hpg 
calling contest.

Geųą lwas dissapointed when 
she couldn’t fibd any.horses at 
Įhe Dunes. We,’ll get you one 
Sunday for sure, Gene. No kid-; 
din’.

The boys are playing a game 
of bal] at Grant (Park today. 
Send them your best wishes.

Raulas.

Roseland
*... • . s. . ■ ' į :: ,

...... ..................... ■

SLA. 139 kuopos priešmetinis
• susirinkimas

SLA. 139 kuopos mėneširtis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 13 d., 7 vai. vakaro, Pal- 
mer Park svetainėj. Visi kuo
pos bariai prašomi dalyvauti 
susirinkime. Kaipo prięšmeti- 
nis, tai bus svarbus susirinki
mas. Be to, dar bus delegatų 
raportai iš buvusio SLA. 37-to 
seimo. Tokiame susirinkime 
narių prievolė yra dalyvauti.

—-Valdyba.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

The 
lašt

author of that, as of the 
sevcral, wilį be

Jacųues Grandmesnil, ' 
now is dubiously consider- 
the ’ authenticity of the

CLASSIFiEDADS.
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

y......   '      '  

Well, folks, it’s over with. 
What? The r Dunes outing, of 
course. Result: sunburns, head- 
aches, unbendable swollen knees, 
and a promise, fori inany ’sįeep- 
less nightą. . .. r r . į , 

v ’

There will be a meeting and 
rehearsal Friday so come down, 
one and all. It will b© the lašt 
for this season.

Won’t you write? You undeV- 
stand, do you. not?

Next week’s edition of the 
Sttarps and Flats will be pro 
bably the lašt of the season.

less nights.
. » ■

Friday paw. the. ■ w|iole crpwd 
at Anicetta’s home where wė 
held ąf meeting Jnstęad. of re- 
hearsal,v The eommittee., ąn- 
nouncecį. . that, ev01Whjng was 
in reridiness and the prpspect oi 
a wonderful outing was bright.

Dawned Sunday.. ’Most of the 
members had no need for their 
alarm clocks as they were rude
ly^ awakened by rancons thun- 
der that announced the pre- 
sence of rain that Was a rain i 
Severai of them merely gazed 
out of their. windows and šadly 
shaking their heads, retumed 
to bed and to a slumber that 
is an haven for sad and heavy 
hearts. Būt that’s another 
story. Būt most of them looked 
out into the rain rinly figured 
how loiig it wduld take to clear 
up. Havįng decided that a few:

Būt that’s another

hours was the answer
f v

they

who 
ing 
story about the, army reeruit 
who, being put in the guard 
house for fąilure to keep in 
step with the regiment on pa
rade grounds, grumbled about 
the injustice dealt him, because 
the regiment could not keep in 
stop wjth him.

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
•rūmo dėlei.

Jus sutaupinske 50% ant viso dantų 
, _ darbo. j«i eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTASGas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roo«eve/f Rd., priešais 12 St.Store

Tel. HaymarkeV 3313 
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

PRANEŠIMAI
į

Ch. Lietuvių Auditorijos Korp. di
rektorių ir draugijų atstovų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadieny, liepos 11 
d., Auditorijos svet., § vai. vakarė. Vi
si direktoriaį ir atstovai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rast.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Paselp. 
KJiubo susirinkimas įvyks antradieny, 
liepos 12 d., 7:30 v, vak. Liet. Audi
torijoj. Malonėkite visi laiku susirinkti 
ir atsivesti naujų prirašyti.—Valdyba.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St
Tel. .Calumet 3398

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės

• .į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BUŠŲ PATARNAVIMAS Ill-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO

Busai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami.

SOUTH

109 Ct.
Musų 

gatvių į

KAS SEKMADIENIS 
h iš- 

Ap-

Šaukite Wprth 148
WEST T0WNS BUS

I n c.
ir Harlcm Avenue, Worth, III. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

LINE,

NAMŲ SAVININKAMS
f 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.

•. .  -1 "£■. i"—1 -

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, iųes atliekame garantuo- 
<4 ‘ ' 
ir

darbą.
abdną blekių darbą.
BRIDGEPORT SHEET

• WORKS
3218 So. Halsted

Tel. Victory 4965

Taipgi darome stogų rynas

METAL

St.

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausia* dis

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

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

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

W. 55 XP1., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

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

-------- 0 ------

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

NAUJO BIZNIO VAJUS 
10c špulikė bovelnos ...............  1c
Čeverykų raiščiai, grosas ......   42c
Skustuvų geležtės .............................. 1c
1.000 siuvamų jų' adatų ............... 22c

DYKAI BARGENŲ KATALOGAS 
MILLS SALES CO., 

t 37 So. Wells St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

• REIKALINGA patyrusi moteris sor- 
tuoti skudurus. KreipkitčsMMr. Sacks, 
751 No. Franklin St. 7

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ant farmos. Atsišaukite, 650 W. 
81st Str.

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. 1 Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

25 PATYRUSIOS tarnaitės dėl abel- 
no namų darbo. Ashland Employment 
Service, 1510 W. 63rd St. Hemlock 
6300.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1647 W. 47th St.

Real Estate For Sale
Nąmai-ŽęĮni Pąrdąviinoi ___
PAUL M. SMITH « CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokio* 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės —■ 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardvar* store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgiČius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galimą gauti 
naują ir labai paranki^ že
mėlapį. /Parankų dėl auto
mobilistų ;su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą? 
visai nesiklailsdamas kelio, 

Kaina' 
Tik : 30V

Kreipdamiesi iŠ kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš

laidoms. 1

Mokestį galite‘ siųsti palto 
ženkleliais,

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, III,

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

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

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

* ■ r r ‘r V •

.It teisingai daro, nes dabar daugiau negu bite kokiu kitu laiku jos turi 
būti, ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

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

SKELBIMUOSE suranda darb?, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitąkius pasilinks
minimus. ' . z '

SKELBIMAI yra kultūrinių žmonių susižinojimo būdas ir 'tidėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE. '

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

lHiJu* JtvvzVfmJCjVJCiJLA O<)vv

1 v*.ra? ’■ . J.
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