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J. Vai. Senatas kvies 
Hooverį pasiaiškinti 
karo skolų klausimu
J. V. atstovas konferencijoje
• pareiškė/ J. V. esanti prie

lanki revizijai

Washington, D. C., liep. 12. 
—Washingtone ir kitose sosti
nėse pasklido gandai, kad Lau- 
sannos reparacijų konferenci 
joje J. V. atstovai padarė slap 
tą pareiškimą, jog .1. V. yra 
prielanki karo' skolų revizi 
jai. Kai kur pridutra, 
kad J. Valstijos yra Lausannos 
konferencijos valstybių padary
to slapto pasižadėjimo jungti 
reparacijas su karo skolomis 
autorius.

‘ Tie gandai sukėlė neramumą 
VVashingtone ir senatoriai prie
šingi skolų panaikinimui pra 
dėjo svarstyti McKellar rezo
liuciją pakviesti prez. Hooverį 
paaiškinti apie J. V. rolę Lau
sannos konferencijoje ir jo po
ziciją skolų klausimu.

Užsienio reikalų sekretorius 
Stimson pareiškė, kad J. V. 
neturinti nieko bendro nei su 
Lausannos sutartimi nei su jo
kiais slaptais pažadais. Gan
dai buvę paleisti tikslu sukom
promituoti J. V. ir nusilpninti 
VVashingtono poziciją.

Neteko vilties išgelbėti 
paskendusius/ francuzų 

jurininkus
--------------» r ■. i

Cherbourg, Francija, liep. 12. 
—Kelias dienas ' atgal prie 
Cherbourgo paskendo francuzų 
submarinas “Promethee” su 65 
jurininkais. Mėginta juos iš
gelbėti, bet gelbėjimo ekspedi
cijos nariai nustojo vilties, nes 
visi jurininkai submarino vidų 
je jau-užduso.

Senatas priėmė in
fliacijos pasiūlymą
Washington, D. C., liep. 12. 

—53 balsais prieš 18 senatas 
šiandien priėmė Glass pasiuly 
mą autorizuoti ilgo termino J. 
V. bonų cirkuliaciją. Tarp kito 
ko, “national bankai”, naudo
dami bonus už atsargą, galės 
leisti naujų pinigų. Tuo budu 
manoma, praplatinti valiutos cir
kuliaciją $1,000,000,000.

Peru armija išvijo suki
lėlius iš Trujillo

Lima, Peru, liep. 12. — Po 
ilgo mūšio ir bombardavimo 
orlaiviais, valdžios kariuomenė 
užėmė Trujillo miestą, kurį nuo 
pereitos savaitės laikė sukilę* 
liai. Sukilėliai miestą apleido 
trokais.

Hammond, Ind., liep. 12.— 
Automobilio katastrofoje užsi
mušė Daisy Hoshaw. Automo
bilis kuriuo važiavo nuvirto i 
griovį.

ORHte
Chicajai ir apylinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek debesuota; jokios per
mainos temperatūroje; lengvas 
pietvakarių vėjas.

Saulė teka 5:23; leidžiasi 8:- 
26.

Vakar temperatūra buvo 
87 laip.

61-

J. V. nusiginklavimo 
pasiūlymas randa 
daugiau pritarimo

Nusiginklavimo Vanfcrencija į- 
traukė į rezoliuciją daugumą 
pkino 'punktų

Geneva, liep. 12. — Preziden
to Hooverio nusiginklavimo 
planas Genevoje randa vis dau 
giąy pritarimo ir kai kurie 
plano rėmėjai tvirtina, kad ne
reikės nustebti jeigu konferen
cija jį priims, šalys dalyvau
jančios konferencijoje pradėjo 
diskusijas dėl bendros rezoliu 
ei jos ir į ją įtrauks beveik vi
sus Hooverio plano punktus.

Nei vienas nesitiki, kad pra 
eis visi plano punktai, bet vie 
nas apsireiškimas duodąs pro 
gos optimistams apsidžiaugti, 
yra tas, kad pirmiau prieš pla
ną išėjusios Francija, Japonija ii 
Anglija, dabar j jį daug palan
kiau žiuri.

Už planą išėjo ir socialisti 
uis darbininkų internacionalas. 
Tuo reikalu nusiginklavimo 
konferencijai pasiuntė rezoliuci 
ją, kurioje pareiškė, kad Hoo
verio plano priėmimas butų pir
mas žinksnis prie tikrojo nusi 
ginklavimo ir jis nurodo kryp
tį, kuria dabar paklydusi kon
ferencija turėtų eiti.

Kanada greit pasirašys 
Šv. Lauryno upės 

sutartį su J. V.
Ottawa, Kanada, liep. 12.» — 

Kanados premjeras G. Henry 
paskelbė, kad J. V. ir Kanados 
derybos dėl šv. Lauryno upės 
sujungimo su J. V. sausžemiu 
ir atidarymo naujo išėjimo į 
jurą eina pasekmingai. Po dvie
jų savaičių sutartis bus pasira
šyta.

Kubos policijos suėmė
20 įtariamų asmenų

Havana, Kuba, liep. 11. — 
Policija suėmė virš 20 asme 
nų, įtariamų nužudžius Kubos 
slaptosios policijos viršininką 
kap. Miguel Galvo. Tarp jų yra 
ir du buvę amerikiečiai R. ir A. 
Durland.

50 sužeistų Indijos poli
tinėse riaušėse

Bombėjus, Indija, liep. 11.— 
Indijos ' nacionalistų ir kitų 
grupių kongrese įvyko smar
kios muštynės, kuriose 50 kon
greso atstovų sunkiai nukentė
jo. Muštynės buvo politinio 
pobūdžio.

Potvynis nušlavė ang 
liakasių miestelį

Charleston, W. Va., liep. 12. 
Virš 20 žmonių paskendo, kuo
met išsiliejo iš krantų dvi upės 
prie Kanavvha ir Armstrong, 
W. Virginia valstijos angliaka
sių miestelių.

Atrado aukso sluok
snius Piety Amerikoje
Haaga, Olandija, liep. 10. — 

Danijos Pietų Amerikos kolo
nijoje Surinam užtikta dideli 
ir turtingi aukso sluoksniai.

Egipto karalaitė nušovė agentą

Paryžius, liep. 12. — Samyak 
Mansour, Egipto karaliaus Fua 
do giminaitė nušovė “real es
tą te” agentą ir vėliau mėgino 
nepasekmingai nusižudyti.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Antverpenas, Belgija. — Belgijos policistai vaiko minią, susirinkusią laike metinio veteranų pa
rado. Paskutiniu laiku neramumai kilo Belgijos kasyklų distriktuose.

I i—--------------------------------------III.k—---------------------------------------------------------

Austrijos fašistai pro- 
. vokuoja muštynes

Viena, Austrija, lįep. 12. — 
Keliose Austrijos traukinių sto 
tyse pakeliui į Vieną fašistai 
sukėlė riaušes ir išprovokavo 
muštynes su socialistais. Fašis 
tai aiškina, kad socialistai su' 
agitavę geležinkelio darbininkų 
streiką, kad į Vieną negalėtu 
atvykti fašistų armijos 
Mūšiuose 30 sužeista.

nariai

Belgijoje bus pa
- skelbtas generft- -

* lis streikas
Kulkosvaidžiais apšaudė strei 

kuojančius angliakasius

Brussels, Belgija, liep. 12.— 
Belgijos sindikatų federacija ir 
politinė socialistų partijos fe
deracija nutarė paskelbti gene- 
ralį streiką. Rekomendacija bus 
pateikta sindikatų taryboms 
užtvirtinimui. Federacijos grie
bėsi to žinksnib, kuomet val
džia panaudojo kariuomenę 
prieš streikuojančius Charleroį 
ir Mons distriktuose angliaka
sius. Charleroi * mieste kariuo
mene ir policija apšaudė kul
kosvaidžiais susirinkusį strei- 
kierių būrį, kuomet pastarieji 
norėjo prasiveržti pro kardoną 
ir maršuoti į sostinę Brussels. 
Viso streikan išėjo 65,000 ang
liakasių.

Mirė čekoslovakų čeve 
rykų magnatas

Praga, Čekoslovakija, liep. 
12.—Orlaivio katastrofoje mirė 
Europos čeverykų karalius, pa
garsėjęs čekoslovakų fabrikan
tas Tarnas Bata. Buvo 56 me
tų amžiaus.

J. ,V. piliečiu vyrai galės 
įvažiuoti be kvotos

Washington, D.. C., liep. 12, 
—Hooveris pasirašė kongreso 
priimtą pasiūlymą, kuris sutei
kia teisę J. V. pilietėms per
traukti nepiliečius-vyrus iš už
sienio. Jie s nepriklausys prie 
kvotos.

Norvegija perėmė šiau
rrytinę Grenlandiją
Qlo Norvegija, liep. 12. — 

Užbaigusi ginčą su Danija, Nor
vegija perėmė į savo rankas 
šiaurrytinę Grenlandijos salos 
dalį. Ginčas buvo atiduotas 
Hagos tarptautiniam teismui.

Illinois kasėjai 
protestuoja prieš 
naują algų sutartį

Reikalauja pamatinės $7 algos

Springficld, III., liep. 12. — 
Springfielde susirinko virš 3,- 
000 angliakasių reikalauti, kad 
Illinois Mine Workers prezi
dentas John Walker ir kiti vir 
šininkai atšauktų balotus ir pa
naikintų šeštadieniui paskirtu 
referĮandumąM.4jaujos algų su
tarties klausimu.

Frank Rose, Zeigler ir Wil 
liam Willard iš -Dowell pareiš
kė, kad prieš sutartį protestui) 
jaučių angliakasių skaičius grei
tai padidės iki' 5,-6,000.

“Mes pasiryžę čia pasilikti”, 
pasako Rose, “iki nepasimaty
sime su valstijos oficialais ir 
turėsime progos pareikšti savo 
nuomonę apie sutartį, kuri yra 
atiduodama balsavimui. Mes 
reikalaujame pamatines' $7 al
gos už 6 valandų darbo dieną. 
Sumažinus darbo dieną nuo 8 
iki 6 vai. darban butų galima 
paimti dar 10,000 angliakasių.

West Frankfort, III., liep. 12. 
—Į Springfieldą išvyko didele 
angliakasių delegacija reika
lauti, kad butų atšauktas šeš
tadieniui paskirtas referendu 
mas. Jie yra nusistatę prie
šintis pamatinei $5 algai į die
ną.

Dar 17 Vokietijos 
riaušių aukų

Berlynas, liep. 12. — Lau 
sanuos sutartis panaikinanti re
paracijas paaštrino partines 
kovas Vokietijoje. Pirmadienį 
ir antradienį Bremene, Ham
burge, Dessau ir keliose kitose 
vietose 18 buvo, užmuštų, o 190 
sunkiai ar lengviau sužeistų.

Metė bombą į Peoria, 
spaustuvę

III.,

Peoria, Ilk, liep. 12.— Neži 
nomi asmenys metė bombą j 
Hennings spaustuvę, pačiam 
miesto centre. Sugriautas spaus 
tuvės priekis;

Uždraudė sekmadieniais laidoti

Lincoln* Nėb., liep. 12.—Mies 
to taryba, kuriai vadovauja ku 
nigai, uždraudė sekmadieniais 
laidoti numirėlius. Be to, pek- 
madienį uždrausta rodyti fil 
mai.

Moterys naudojo pudrą
2000 metų atgal

Princeton, N. J., iep. 12. — 
Princento universiteto profeso- 
rius-archeologas T. Shear be- 
kasinedamas senosios Graikijos 
kapus patyrė, kad moteris ir 
tuo laiku žinojo kas tai yra pud 
ra ir ja gražino savo skruos 
tus. Shear taipgi pastebėjo, 
kad pudra, naudota prieš 2,000 
metų mažai kuo tesiskiria nuo 
šių laikų naudojamų pudrų.

/

Kongresas ruošia 
naują viešų darbų 

projektą
Nori priimti bedarbės pagelbė 

jimo planą prieš sesijų, pa
baigą

Washington, D. C., liep. 12. 
—Atstovų butas ir senatas 
ėmėsi darbo, pasiryžę prieš se
sijų užbaigimą priimti bedar
bių pagelbėjimo pasiūlymą ir 
išleisti apie $2,000,000,000 vie
šiems darbams. Atstovų butas 
ruošia projektą prisilaikydamas 
Hooverio rekomendacijų, kurias 
jis pateikė vetuodamas ankš
čiau praleistą Garnerio bilių.

aBonų armija” ma 
žėja

Washington, D. C., liep. 12. 
— Veteranų administratorius 
paskelbė, kad veteranai susirin
kę reikalauti bonų išmokėjimo 
pamažu skirstosi. Dauguma 
naudojasi federalės valdžios pa 
Skola kelionei. Anacostia sto
vykloje “armija” priskaitliuoja 
dar apie s 7,500.

Atstovų rūmai atidėjo 
i iždo tardymą

Washington, D. C., liep. 12. 
—Atstovų butas nutarė kitai 
kongreso sesijai atidėti iždo ir 
federalio rezervo reikalų vedi
mo patikrinimą.
Nuo mirties išgelbėjo 28 kū

dikius
,4.. .

Oakland, Cal., liep. 12.—Ug
niagesiai ir pačios motinos iš
gelbėjo 28 kūdikius, kuomet už- 
sudegė Salvation Army ligoni
nė.

Suėmė bankų plėšiką
Cleveland, O., liep. 12.—Po

licija suėmė tūlą Dale Garver, 
kuris nesenai apiplėšė vieną 
banką Mississippi 
kitą Minnesotoje.

valstijoje ir

Brazilijos kariuome
nė prieš sukilėlius
Rio De Janeiro, Brazilija, 

liep. 12. —- Brazilijos vyriau
sybė pasiuntė kariuomenės da
lis numalšinti sukilimą Sao Pau
lo valstijoje. Tuo pačiu laiku 
prezidentas diktatorius Vargas 
paskyrė 21 narių komisiją, tarp 
jų ir dvi moteris, paruošti nau
jos Brazilijos konstitucijos 
projektą.

H e r r i o t laimėjo 
Francuos parla

mente
Paryžius, Francija, ilep, 12. 

—Edouard Herriot, Franci jos 
premjeras parodė, kad jo kabi
neto pozicija stipri, kuomet 
parlamentas, 385 balasis prieš 
201 priėmė jo finansinį pasiū
lymą, kurio tikslas subalansuo
ti valstybės biudžetą. Premje
ras laimėjo po ilgos, visą naktį 
nusitęsusios sesijos.

Nekalta angliakasių 
streiko auka

Athens, O., liep. 12. —Laike 
angliakasių ir milicijos susi
šaudymo netoli Chauncey žuvo 
tūlas Ray Freeman. Tuo pa
čiu laiku išsprogdinta ir du ge
ležinkelio tiltai.

Senatas tirs Rekons
trukcijos korp. pa

skolas
Washington, D. Č., liep. 12. 

—Senatas priėmė seę. Couzens 
rezoliuciją paskirti penkių se
natorių komisiją ištirti Rekon
strukcijos korporacijos veikimą. 
Kai kurie nužiūri, kad korpo
racija perdaug pataikavo didie
siems bankams ir geležinkelių 
linijoms.

Tarptautinis bankas 
už aukso standardą

Bazelis, Šveicarija, liep. 12. 
—Tarptautinio banko direkto 
riai išleido atsišaukimą j pa
saulio valstybes grąžinti auk 
so standardą valiutoms. Pas
kutiniais metais Anglija, Ja
ponija ir Švedija aukso pama
tus savo valiutoms panaikino.

Munchen, Vokietija, leip. 12. 
—Po labai didelių lietų išsilie
jo Wertach upė, apsemdama 
Goeggingen miestą, kuriame 
randasi daug įvairių fabrikų, 
ypatingai tekstilio. Nuostoliai 
labai dideli.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

• per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .
♦

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
x prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street .

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8
. , šventadieniais nuo 9 iki i val.

LIETUVOS ŽINIOS
Alytus ir angliškai 

moka
Kad bent Alytus miestas, tai 

miestas. O kaip vasarotojų jis 
laukia, sunku įsivaizduoti. Pa
vyzdį galima imti iš batų va
lyklos; ,

Ant iškabos parašyta lietu
viškai: “Čia valome batus” ir 
angliškai: “Shoe Shine Here”.

Irgi vokiečių “kul
tūringumas”

s
Tilžėje nežinomi “kulturtra- 

geriai” nuplėšė nuo lietuvių sa
lės iškabą, kuri buvo iškabinta 
prie įėjimo ir kurioje parašyta: 
“Lietuvių Salė” ir ten pat į 
gabalėlius ją sudaužė. Kaune 
panašių dalykų su vokiečių iš
kabomis nėra.

C

Protestas prieš Lietu
vos žemuoges ir 

braškes
“Jaunukas Žinąs” rašo, kad 

šiomis dienomis iš Lietuvos į 
Rygą atvežta 2 vagonai braš
kių ir žemuogių. Dėl to labai 
užsigavo latvių braškių augin
tojai. Latvijoj esą braškės pri
noksta 2 savaitėm vėliau, negu 
Lietuvoj ir Lietuvos braškių 
importas numušąs braškių kai
nas, taip kad latviai savo pir 
niasiąs braškes jau turį pigiom 
kainom parduoti. Be to, lietu
viai-esą eksportuosią Latvijon 
ir vyšnias.

Todėl latviai žada ruošti pro
testo mitingą ir prašyti val
džios, kad neįsileistų Lietuvos 
uogų.

Gyventojų surašinėji
mas

Teko patirti,. kad visos Lie
tuvos gyventojų surašinėjimas, 
jei nebus kokių kliūčių, mano
ma padaryti 1933 m, rugsėjo 
20 d. 'Ta diena parinkta dėl 
to, kad tuo laiku yra vienodes
nis gyventojų judėjimas.

Degtukų sindikatas
švedų degtukų sindikatui su

stabdžius vasaros metu darbus 
Vilijampolės ir Jonavos fabri 
kuose, be darbo liks 150 dar 
bininkų. Girdėti, kad degtukų 
sindikatas daro žygių nuo Krue- 
gerio koncerno atsiskirti ir 
tvarkytis savarankiškai.
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Cleveland, Ohio
Iš S LA. 11 k p. susirinkimo

Susirinkimas įvyko liepos 6 
d., Lietuviuosvetainėjc.

Narių prisirinko daug, nes 
visiems buvo įdomu išgirsti 
seimo delegatų raportus.

Prasidėjus susirinkimui bu
vo skaitomi du laiškai iš bon
sų kompanijos, kuriuose ragi
no kuopų prie veikimo, kad 
liūtų baigiamas darbas kas 
link buvusio finansų sekreto
riaus šmugelio.

Toliau prieita prie delegatų 
raportų. Vienas buvęs delega
tas išbėgo į priešakį susirinki
mo ir pradėjo: Sako, aš to ne
sakysiu kas buvo rašoma “Tė
vynėj” ir kituose laikraščiuo
se. Pirmiausia paaiškinsiu, 
jog Pittsburghas atrodo pasili
kęs apie 20 metų nuo Cleve- 
lando ir kitų didmiesčių. To
liau tęsė kaip nuvažiavo į 
Pittsburghų, socialistams ra
gus “nulaužę” ir kaip tie nela
bieji kokios ten kamaros duris 
išlaužę (tur būt, tam delegatui 
prisapnavo. —Red.) ir pas fa
šistus sulindę kaušėsi ir kaip 
kokusavo.

Tas delegatas nepamiršo ir 
pasigirti, kad nemalonų darbų 
SLA. seime turėjo atlikti,—tai 
paskirstyti komisijas, ir, kad 
gavo progos alaus išsigerti su 
“Naujienų” redaktorium, p. 
Grigaičiu. O pabaigai dar pa
gyrė ir savo žmonų, kad ji jau
nuolius delegatus globojo. An
tras delegatas, tai p. Karpavi
čius. Išstenėjo pora žodžių, 
kam prieš jį skundas buvo pa
duotas.

Nariai tokiais delegatų ra
portais liko nepatenkinti.

Vienas narys gavęs balsų, 
pasakė, kad musų delegatai 
savo raporte nieko gero nepa
sakė apie seimų, o tik pasigy
rė, jog socialistams “ragus 
laužė”, kurie jų dar neturėjo, 
o kas juos turėjo, tai tiems bi
jojo laužyti ir dar išteisino už 
Devenio paskolų.

Pirmininkas, liepė eiti prie 
balsavimą;*kas už priėmimų 
pakelkite'' rankas. Bet pakilo 
tik kokios keturios. Baisiai už 
tai užsigavo fašistai. Pradėjo 
rėkli, jog jie važiavo savo lė
šomis į seimų. Mes jums ra
portų išdavėme, ko daugiau 
norite? Pirmininkas tuomet 
sako, jeigu raportas jau iš
duotas, tai kam dar mums 
balsuoti. Paskiau vėl balsavo 
ar raportų priimti ar atmesti. 
Vienas priskaitė iki 27 už pri
ėmimų. Narių susirinkime bu
vo apie 127. Pirmininkas už
klausė kas prieš—niekas nebal
savo, tik juokėsi, (bet kodėl-gi 
jie nebalsavo?—Red.) Prieita 
prie finansų sekretoriaus klas
tos. Duotas įnešimas, kad spe
cialu komisija baigtų dalykų 
su bonsų kompanija. Pirmi
ninkas įnešimo nepriėmė. Fa
šistai siūlė, kad visų dalykų 
pavesti centrui. Nariai su tuo 
nesutiko ir reikalavo, kad tas 
įnešimas butų leistas ant bal
savimo. Pirmininkas pareiškė, 
kad visų naktį sėdėkite, bet aš 
nesutiksiu su tuo. Nariai suki
lo ir eina namo. Pirmininkas 
palikęs vienas uždarė susiųįn- 
kimų. Iš susirinkimo pasiro
do, jog visi nariai atsuko už
pakalį fašistams. Pastebėjo tai 
ir p. Žiūrįs. Nebereikalo šoki
nėja, kad išsikels, tik nepasa
kė kur.

—R u vęs s us i rinki m e.

McKees Rocks, Pa.
------ ?— 1 Augščiausios Prieglaudos Lie

tuvių Amerikoje nepaprastas
seimas dėl išsprendimo vie- 
bes reikalo su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu

Liepos 1 ir 2 dienomis buvo 
laikomas APLA. nepaprastas 
seimas APLA. 2 kuopos Sve

tainėje dėl išsprendimo vieny
bės reikalo su (bolševikų) 
LDSA, — taip oficialiai šio 
seimo šaukimo tikslas bu
vo užvardytas. Faktiškai šio 
seimo tikslas buvo ne vienybės 
reikalo išsprendimas kaipo 
dviejų draugijų susivienijimo 
lygus su lygfti, bet kad prira
šius visų APLA. prie LD Susi
vienijimo, atsižadant APLA. 
vardo čarterio Ir priimant vi
sus LDSA. patvarkymus.

Tas APLA. prirašymo prie 
LDSA. darbas bandoma buvo 
atlikti po priedanga gražaus 
obalsio “vienybės” dviejų 
draugijų šiame nepaprastame 
seime per porų dienų. Vakare 
pirm seimo, birželio 30 d., toj 
pačioj svetainėje per prakal
bas buvo pasakyta daugybė 
prakalbų už “vienybę ir galy
bę”. Laike seimo buvo pasaky
ta gana daug prakalbų ir prieš 
ta “vienybę ir galybę.”

Reikia pasakyti, kad APLA. 
2 kuopos darbuotojai ir kitų 
Pittsburgho ir apylinkės kuo
pų darbuotojai, kurie atstova
vo savo kuopas, kalbėdami 
prieš “vienybę” pasakė daug 
šventos teisybės bolševikiš
kiems politikieriams apie jų 
tų peršamų “vienybę” ir kų ta 
“vienybė” reiška APLA. na
riams. Jie pasakė, kad po prie 
danga “vienybės” norima A.P. 
L.A. įvelti į bolševikiškų poli
tikų, kur nariai butų perse
kiojami dėl savo skirtingų po
litiniu įsitikinimų, kaip kad 
dabar vra daroma komunistų 
partijoj. Tuos teisybės žodžius 
bolševikiškiems politikieriams 
bėrė į akis ne kokie ten pro
fesionalai kalbėtojai, bet dau
giausia paprasti eiliniai A. P. 
L. A. darbuotojai.

Bolševikai šiame nepapras
tame seime turėjo sumobiliza
vę visas savo spėkas iš visų 
Suvienytų Valstijų, kur tik ra
dos APLA. kuopa ir kur tik 
bolševikų kontrolė buvo. Tos 
kuopos buvo atstovaujamos, 
nežiūrint nė kelionės tolumo, 
nė blogų laikų.

“Vienybės” šalininkai, kal
bėdami už “vienybę”, visai ig
noravo priekaištus, daromus 
“vienybės” priešų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui kas 
tink komunizmo ir politikos, 
ir kad tas jų Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas yra tik 
dalis komunistų partijos. Jie 
vien tik aiškino “vienybės-ga- 
lybės” svarbų ir reikalingu
mų. Visai neliesdami komu
nizmo klausimo, jie stengėsi 
sumušti visus argumentus 
“vienybės” priešų tuo, kad jei 
APLA. neprisidės prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo, 
tai neturės jokios ateities. Gir
di, visa ateitis ne tik APLA. 
bet ir kitų draugijų—tai Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas. Bolševikai kalbėtojai sa
vo kalbose už “vienybę” bandė 
vengti užgauliojimo ir prisi
laikyti bolševikams mažai ži
nomo mandagumo.

Tas bolševikų kalbėtojų nu
duodamas mandagumas ir 
vengimas užgauliojimo šiame 
APLA. nepaprastame seime la
bai juos priminė “inšiurens” 
agentų arba “selsmonų,” kuris 
nori prikalbinti “kostumerį”. 
Agentas paprastai nepaiso jo
kių priekaištų, o tik giria savo 
“tavorų.”
Visiems yra žinoma, Jcad bol

ševikai labai puikiai moka pa
vartoti ir griežtumų, jei tik 
yra galimybės, tuo kų laimėti. 
Bet šiame APLA. nepaprasta
me seime su griežtumu nebu
vo galima laimėti nieko, o 
pralaimėti, tai viskų buvp gali
ma. Dalykas labai paprastas, 
—APLA. Centro prezidentas 
F. Rodžeris yra priešingas 
“vienybei” tokioje formoje, 
kokių “vienybės” šalininkai 
perša APLA. Pasak p. F. Ro- 
džerio, ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas turi tokių pat 
teisę prisidėti prie APLA. kaip 

kad APLA. prie LDSA. Jei no- 
riina tikros vienybės, tai A. P. 
L. A. čarteris ir konstitucija 
yra taip pat geri, i kaip kad 
LDSA. Tobulesnėj savo kalbo
je p. Rodžeris prieina prie iš
vados, kad dabartinė peršama 
“vienybe” nieko kito ncląmia 
dėl APLA., kaip tik skilimų. 
Jis žinąs, kad APLA. yra dvi 
nuomonės drūčiai priešingos 
viena antrai. Vieni griežtai 
stoja už “vienybę”, o antri 
griežtai nusistatę prieš “vie
nybę”. Toks nuomonių griež
tumas vedus draugijų prie ne
išvengiamo skilimo. O jis* ne
norįs, kad APLA. skiltų; Todėl 
jis nepritariąs tokiai “vieny
bei” ir stovįs už draugijos čie- 
lybę, Už čarterį ir norįs, kad 
tos peršamos “vienybės” klau
simas butų tinkamai išdisku- 
stiotas pirm darymo bet kokių 
žinksnlų dėl “vienybės.”

Ne tik Centro prezidentas 
F. Rodžeris nepritaria “vieny
bei”, bet ir 2-ra kuopa, kuri 
yra didžiausia ir turtingiausia 
visoj APLA., o taip pat South 
Sidės, North Sidės, Ambrid- 
geaus, Cariiegies ir Grand Ra- 
pids, Mieli., kuopos yra prie
šingos “vienybei”. McKees 
Rocko didžiulė 2-ra kuopa tiek 
myli tų peršamų “vienybę”, 
kiek žydas kryžių. Ji vadovau
ja visam tam “vienybės” pasi
priešinimo judėjimui ir dau
giausia gauna kritikos nuo 
“vienybės” šalininkų.

Svarbiausia priežastis, kuri 
sulaiko bolševikus nuo “steam 
rollerio” šiame seime ir pri
verčia lošti lapės politikų bus 
ta: kad nors ir didžiuma bal
sų nubalsuota už “vienybę”, 
bet bent 7 nariai, prisilaikyda
mi APLA. čarterio ir konstitu- 
cijos teismo pagelba gali su- 
grauti visų “vienybės darbų.” 
Šiame seime pasirodė daugiau 
kaip 20 delegatų, priešingų negalėjau suptasti, ba nieko 
“vienybei”, kurie, gal būti, at- tikro nepasakė. Tik tiek supra-
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stovauja daugiau nei 500 prie
šingų “vienybei” narių

“Vienybės” šalininkai, kaip 
tai: J. p. Sliekas, P. Lekavi
čius, taikys, Reikauskas ir R. 
Mizara, kuris dalyvavo šiame 
seime kaipo LDSA atstovas vi
sokių gerybių prižadėjo APLA 
nariams, įstojusiems į Darbi
ninkų Susivienijimų. Ypač Mi
zara savo kalboje daug ko 
prižadėjo, — Bedarbių Fondų, 
Našlių ir Našlaičių Fondų ir 
tt. ir tt. Mizara su savo kalba 
nukeliavo- net į Pennsylvanijos 
valstijos Insurance departa
mentų pas komisionierių. Gir
di, minėtas komisionierius irgi 
esąs užgiręs “vienybę” ir pa
reiškęs, kad trumpoj ateityje 
visos mažosios draugijos bu
siančios priverstos, dėtis prie 
didelių draugijų,—tokių kaip 
LDSA., ir buš priverstos mo
kėti tokius mokesčius, kaip 
kad LDSA. dariai moką. Ką 
tu žmogus padarysi, kad šiais 
laikais mažai kų galima paža
dais įtikinti, d ypač AP^A. na
rius, kurie priešingi “vieny
bei” arba jei ir pritaria, tai 
nori žinoti iš kokių šaltinių 
tas Bedarbių Fondas susida
rys, jei nebus imama ekstra 
mokesniai. Pagal Mizaros pa
aiškinimų, tai tikrai bolševi
kiškai, — iš aukų. J<iek toks 
Fondas galės bedarbiams pa
gelbėti, tai lai skaitytojai patys 
sprendžia.

Kiti delegatai nori žinoti ko
kie mėnesiniai mokesčiai bus 
įstojus APLA nariams į LDSA. 
Šį painų klausimų išaiškinti 
pakviečiamas APLA. Centro 
sekretorius J. Gasiunas, kuris 
yra didelis “vienybės” šalinin
kas ir daugiau dirba dėl L. D. 
S. A., nors iš APLA. algų gau
na ir turi neblogų pragyveni
mų. Bet iš p. Gasiuno aiškini
mo apie mokesčius aš nieko 
ncgalėjau suptasti, ba nieko

tam kad LDSA. mokestis bus 
didesnis, negu APLA.

Kitas dalykas negalima pra
leisti nepastebėjus: bolševikai 
šiame “vienybės” seime manė 
pasinaudoti SLA. 37-to seimo 
nepasisekimais, kad “vieny
bės” darbų sėkmingai prava
rius. Kadangi SLA. seimas 
buvo tik 4 dienos pirm šio sei
mo ir, kaip visiems yra žino
ma, jis paliko nekokį įspūdį 
tarp Pittsburgho lietuvių, drau
gijų, o todėl Vargiai galima 
bus ne tik kokių draugijų į- 
traukti į SLA., ir su naujų na
rių gavimu nekokie prospek
tai tesimato^ bolševikai norė
jo demonstruoti, kad jų Susi
vienijimas tikrai yra datig ge
resnis, negu SLA., kad jų Su
sivienijimo viršininkai tik ma
žas algas tegauna, kad jų Su
sivienijimo visos paskolos yra 
geros, ir kad jų Susivienijimo 
netinkamus viršininkus nėra 
jokio sunkumo prašalinti. Ne- 
taip, girdi, kaip kad SLA. na
riai jokiu budu negali atsikra
tyti nuo Gegužio.

Tai tokias mintis dažniau
siai reikšdavo “vienybės” šali
ninkai, kad sužavėjus “vieny
bės” priešus. Bet kaip ’patarlė 
sako, —lazda turi du galus. 
Tai ir bolševikams nekaip se
kėsi pasinaudoti SLA. 37-to 
seimo nepasisekimais. “Vieny
bės” priešai ir gi gana gerai 
mokėjo SLA. seimo nepasise
kimais naudotis ir rasti pa
kankamai argumentų prieš 
“vienybę.” Girdi, gerai, susi
vienykim, padarykim didelę 
draugijų, tai tada bus viršinin
kų didelės algos, atsiras “am
žinų” viršininkų-politikierių, 
kurie nesiskaitys su narių tei
sėmis ir jų nebus galima pra
šalinti. Tada atsirasiu blogų 
paskolų ir kitų blogumų, kaip 
ir SLA. yra.

Po dviejų dienų kalbų, de
batų ir diskusijų dėl “vieny
bės” prieita ir prie balsavimo. 

Balsavimo pasekmės buvo se
kamos: 50 balsų už “vienybę” 
ir 20 balsų prieš “vienybę”. Ir 
kaip tos piršlybos tarp APLA. 
ir LDSA. užsibaigs, tai da kol 
kas sunku pasakyti.
Nebuvo apsieita be juodojo 

brolio
Atidarius seimų, buvo išrin

kta mandatų komisija iš tik
rų j ii Bimbos parapijonų. Kol 
mandatų komisija sutvarkė 
mandatus, tai Prezidentas F. 
Rodžeris pakvietė angliakasių 
atstovų kalbėti. Tuo angliaka
sių atstovu buvo tūlas juod- 
veidis, kurį J. Gataveckas pri
statė seimui. Tas angliakasių 
atstovas kalbėjo apie 5 minu
tes.

Pabaigus juodųjam broliui 
kalbėti, buvo perstatytas lietu
vis angliakasis kalbėti. Bet lie
tuvis nėra jokis kalbėtojas, tai 
tik keliais žodžiais papasako
jo apie streikuojančių anglia
kasių vargus. Vėliau sužino
jau, kad lietuvis angliakasis 
yra Feliksas Gulbinas iš Glen 
Rpbins, Ohio. Jis parodė U. 
M. W. of“A. lokalo įgaliojimų 
rinkli aukas streikuojantiems 
angliakasiams.

Šiame “venybės” seime daly
vavo 70 delegatų. Seimas už
sibaigė šeštadienio vakare, 
liepos 2 d. — Svečias.

Čia negalima .privažiuoti. KaS 
nenori eiti, tai čia galima nu
sisamdyti arklius ar mulus, 
kurie specialiai yra įpratinti 
tokioms kelionėms. Už arklio 
kuprą skaito po $1.50 nuo 
žmogaus, o kiek skaito už mu
lo, — nežinau.

Ir pėsčiam einant paklysti 
negalima, nes yra nurodymai, 
kokiuo taku eiti ir kur išsi
sukti. Tai yra labai smagus 
pasivaikščiojimas. Takeliai 
padaryti per gražų mišką, že
mesnėmis vietomis. Kur-nekur 
praeini plikų, tiesiog baugiai 
didelių uolų sienas, tai ir vėl 
pasineri eglynuose ar paši
nuose, kad net tamsu ir vėsu 
pasidaro. Miškas kvėpia sma
la ir paparčiais.

Kai pasibaigė musų takas, 
tai dar reikėjo kopėčiomis, įsi
kabinus virvių, kopti daugiau 
kaip šimtų pėdų į patį viršų. 
Viršūnėj yra pastatytas, na
mas. Tam name dieną ir nak
tį sėdi gaisro dabotojas. Ten 
yra padėta knyga, į kurių 
kiekvienas, įkopęs į to kalno 
viršūnę, gali įrašyti savo var
dą ir adresų. Pakeliui į kalną 
sutikome grįžtantį vieną geo
logą su dviem mulais. Vienas 
jo mulas (prieky) ant kupros 
nešė ryšulius, o antras (užpa
kalyj) jį patį. . •

Kalne radome du jaunus 
vyrus, imančius krutainuosius 
paveikslus. Saulė buvo jau ar
ti leidimosi. Visa kalnų apic- 
linkė atrodė lyg milžiniška, 
banguojanti jura, paskendusi 
mėlyname rūke. Vietomis ži
bėjo į uolų viršūnes atsimušę 
saulės spinduliai taip skaid
riai, kad bebuvo galima į juos 
žiūrėti...

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

ATOSTOGOS ANT 
RATŲ
(Tęsinys)

Prieš saulės leidimosi, ant
roj Sylvan ežero pusėj, miš
kas ir uolu smailumos buvo 
apsivertusius “aukštyn kojo
mis”. (Reflekcijos taip aiškios, 
kad ežero kraštu einantis žmo
gus matosi vandenyje, kaip 
veidrodyje).

Po vakarienės nutarėm ir 
mes maršuoti į kalnų Harncy 
Peak, kur reikėjo pėstiems eiti 
tris ir pusę mylias, nes autu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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“Betrūksta raudonos lempos i nariai ir senatoriai socialis- 
“Vadinamame ‘Lietuvių Na- tai. Tris kongreso dienas lietu- 

me’ laike pil. V. vestuvių, vie- vių socialistų vardu niekas 
nas iš to namo komiteto narių nepasveikino. Tik ketvirtoje 

namų erštų1 dienoje vienas kongresmonas 
(.Tanu-! susitikęs šių žodžių rašytojų

[Acmc-P. K A. Photo]

Cleveland, O 
mionov, 
kuris nusižudė, šokdamas į Nia
garos krioklį. Clevelande. Semio- 
novas turėjo šokių mokyklų.

Nikolai Se- 
žymus rusų šokėjas,

nebebuvo panašus

kartę 
tikrai 

viena-

Del savo turinio rimtumo ir 
kainos pigumo dabar plačiau
siai yra skaitomas laisvama
niškas “Argentinos Lietuvių 
Balsas” ir sensacijų skelbėjas 
— “Argentinos Žinios.”

dus, kurie pravarė proformų 
paskutiniame savo pasitarime, 
sulg kurio laikraštis su visu 
turtu tapo perduotas Argenti
nos komunistų partijai. Deko
racijai prie partijos sudaryta 
fiktyvė lietuvių sekcija.

Seni rytoj iečiai reiškia dide
lio pasipiktinimo savo karš- Bs. As., Birželis, 1932. 
(uoliais vadais ir aimanuoja,^ 
kad sudėti pinigai į paskolas.
ir į akcijas žuvo, nes bendro
vė tapo panaikinta ir akcinin
kams (pajininkams) nieko ne-, 
atmokėta, nors daugelis iš jų, 
siaučiant krizini, neturi duo-l 
nos kųsnio, o iš jų surinktais 
pinigais pasidarė sau neblogų 
kromelį keli linksmo ūpo vy
rukai. "

Abelnai šio laikraščio tira
žas labai nukrito. Lietuvai jam 
daugiau nebeduoda skelbimų 
ir jo neskaito.

p. D. užtikęs tu 
Gilvydį, su Staniene 
šauskaite) tokiais pat žaidi-j užkvietė kongresai! kaipo sve- 
mais beužsiimanti, kaip, ir 2’^čių. Tada ir buvo įteiktas pa
de Mayo raudonųjų lempų sveikinimas kongresui, kuris

i tapo pažymėtas/‘La Vanguar- 
.............. ’ aščiuose.

Urugvajiečiai kaltina “N. 
i už šundaktario 

i šabinsko protegavimų, kuris 
už nelegales operacijas Argen
tinoje (kurias darė ekskonsu- 
lo Skinkio lindynių pasirem
damas) tapo patrauktas atsa
komybėn ir paleistas iš kalėji
mo tik su ta sųlyga, kad iš 
čia išsinešdins. ' Jis 
“klinikų” 
liekavoja žmones.

“A. Ž.” apie tai skaitofiie:
“Kaip nebūtų gaila, bet mu

sų laikraštis “N. B.” pakėlė į 
daktaro laipsnį, žinomų šun
daktarį štabinskų. Rodos p. 
Vikoniui nėra paslaptis, kad 
šis šarlatanas net ir gimnazi
jos nėra baigęs, taipgi yra di
delis prasikaltimas prieš vi
suomenę rekomenduoti jį kai
po daktarų, šis* apgavikas ne 
vienų jau ir į anų pasaulį yra 
nugydęs Argentinoj, o dabar 
“N. Banga” sųmoningai atida
rė duris ir į Urugvajaus lie
tuvių kolonijų jo kruvinam

de Mayo 
butuose.

Stanienė turi čia vyrų, bet dia” ir kituose laikrašč 
jų lietuviški ‘moralistai’ jėga 
atplėšę nuo vyro, laikė ir slė- .Bangų” neva 
pė tų namų rusyse.

“Kaipgi tat belieka vadinti 
šis moralio sugedimo urvas 
pavadintas ‘Hogar Lituano’, 
kurį musų atstovybė visokia- 
riopai remia ir kur viešame 
visuomenes susirinkime daro
mos tokios nedorybės, nebemi
nint tenai besigydžiusių lietu-• vs 99 valčių.”

susivijo
Montevideo ir ten
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vo užmestas maišas. Jis dau
giau nebejudėjo. Šalia, ant 
“prispa,” palenkusi kojas sė
dėjo teta Anastazija su skati
ko vertės žvake rankoj. Ji ra
miai žiurėjo į sūnų. Žvakės 
liepsna sverdėjo nuo vėjo.

(Galas)"

Laikraštininkų trynimasis
Klerikalinių provokacijų pa

stangomis tapo numarintos “P. 
A. Naujienos.” Buvusieji jų 
bendradarbiai vieni išvyko 
Lietuvon (Paliukas), kiti nuė
jo pas anarkistus (Miščikas- 
Žiemys), kiti Sandaron (Čiu- 
čėlis). “Naujoji Banga” Urug
vajuje turėjo atstot “P. A. 
Naujienas.” Bet labai nemalo
nu, kad vos susiorg&nizavę su
silaukė provokatorių ir dabar 
ilgiausiais pareiškimais aiški
na nemalonų susiskaldymų, ir 
buvusių Urugvajaus liet. soc. 
organizacijos narių provoka
cinio laikraščio pasirodymų.

Argentinoje pereitų savaitę 
pasibaigė Argentinos Socialis
tų Partijos atstovų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 400 
delegatų, jų tarpe kongreso

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam « Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė] Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

gusi plaukais, buvo neįmano
mai atverta.

Tuo momentu aš pastebėjau, 
kad teta Anastazija pasidarė 
rūsčiai įtempta. Jos nuolat bė
ginė jančios akys su panieka 
sustojo ant manęs. Ji pradėjo 
be jokio reikalo tūpčioti, — 
paėmė puodukų ir vėl jį pa
dėjo, — pamaišė ugnį ir pra
dėjo kų tai ieškoti palovyj, vi
sai nesibijodama išbudinti 
Kodinę. Paskui ji akiplėšiškai 
įsmeigė savo akis į mane, tarsi 
Sakydama: “Ko tu čia riog- 
sai? Eik po velnių!...”

Aš atsikėliau ir dar 
žvilgterėjau į Kodinę: 
nebūtų galima miegoti
me kambaryje su tuo baisumi, 
kuris su atvertomis žiotimis 
knarkė taip, kad net visas na
mas drebėjo. Taškydamas 
tamsoj purvų, aš sugrįžau na
mo.

Praėjo valanda, — valanda 
neįmanomų man kančių: gai
lesčio, baimės, kokio tai neaiš
kaus nujautimo, pereitos vasa
ros tragedijos atsiminimo. Aš 
norėjau jį pabarti, padaryti 
keletu priekaištų, bet dėl jo 
girtumo tai nebuvo galima pa
daryti...

Mano motinos vis dar nebu
vo namie, kada laikrodis iš
mušė devintų valandų ir tuo 
pačiu momentu pasigirdo bai
sus šauksmas. Atrodė, kad tai 
galabijamo žvėries šauksmas.

Paskui pasigirdo dar kitas 
toks pat baisus dejavimas, o 
vėliau baisus priešir 
gargėjimas, nuo kurio 
drebėti stiklai languose.

Aš nubėgau į virtuvę, kad 
išeiti į gatvę ir pažiūrėti, ka
me dalykas. Nuolat silpnėjan
tis gargėjimas ėjo ne iš gatvės, 
bet iš kiemo. Man dingtelėjo 
į galvų mintis, kad teta Anas
tazija galėjo nužudyti Kodinų 
kirviu: bet ne, tokia menkute 
ji negalėjo to padaryti.

Aš greit apsiaviau kojas, pa
griebiau savo maišų ir atida
riau duris. Pasigirdo įvairus 
moterų ir vyrų balsai, -
baisėjimo Šukiai... Aš atsidū
riau kieme. — Musų šeiminin
kė jau buvo ten, o be jos daug 
kitų žmonių, kurie per spragų 
tvoroj ėjo ir grįžo atgal nuo 
Kodino namų.

“Kas tai? Kas atsitiko?”
“Mano nelaimingas berniu

ke!” sušuko šeimininkė, už
dengdama rankomis veidų.

Ir aš patyriau, kame daly
kas:

“Teta Anastazija įpylė į 
miegančio Kodino ■ burnų ver
dančio aliejaus.”

MOTERŲ PANAMA 
LĖS. Naujas stakas. pil 
$1.00. Kol jų išteks...

CRYBĖ- 
įi vertos 

19c
MAUDIMOSI KOSTIUMAI — visų 
spalvų, naujos saulės nugaros 
—grynų vilnų. $2.00 vertės
SLIPS — Gero audeklo, ružavi ir

b” 1«c 2.,35c
IŠ ARGENTINOS

LIETUVIU
SPAUDOS

(Tęsinys)
“Aš atvykau iš pelkių!” kal

bėjo jis, eidamas per kiemų. 
“Iš pelkių, kur aš gyvenau su 
vilkais! Bet vilkai turi apau
gusių plaukais odų, kurios aš 
neturiu. Aš sušalau ir pasida
riau dar darkesnis, negu ka
da nors; bet nesibijok!... Kas 
daryti, aš visuomet bėga u nuo 
darkumo, kovojau su juo, bet 
dabar — gana!... Dabar aš su
sitaikiau su juo, — kitos išei
ties nėra.”

Jis pastūmė savo kambario 
duris. Teta Anastazija sėdėjo 
prie ugnies, nugara atsisukusi 
į duris: sunui pasirodžius, ji 
iš baimės padarė tokį šuolį, 
tarsi patį velnių butų pama
čiusi. Iš tiesų, Kodinas, nesi
skutęs per du mėnesiu, apden
gtas purvu, skuduruose, nu
grubę j ęs ir priegtam dar gir
tas, — 
žmogų.

Nuo slenksčio jis parodė į 
savo motinų, su pašaipa rody
damas dantis, kaip laukinis 
žvėris:

“Kas per baidyklė! Supran
tama, kad pati cholera pabū
go jos! Ir ji dar drįsta bijotis 
manęs!...”

Tuo žodžius taręs, jis pa- 
griuvo, kaip stovėjo, į lovų, o 

* tuo tarpu teta Anastazija vėl 
atsisėdo į savo vietų.

“Uždaryk duris ir sėskis ant 
suolelio,” tarė jis. “Aš tavęs 
ilgai nesulaikysiu... Aš nebū
čiau tavęs visai varginęs, jei
gu manęs nebūtų persekiojęs 
atsiminimas apie tave... Bet 
pirma, negu atsiduoti žmonių 
teismui, aš pagalvojau, kad 
turiu dar... gal būt... teisę pa
spausti rankų vaiko,—brolio!... 
—Duok man savo mažų ran
kutę, Adriane, duok man pa
jausti savo kraujo šiltumų!— 
Ak, tas kraujas! Tas kraujo 
lašas, kurį aš išgėriau medžio
klės naktyj, atsimeni? neįsten
gė sunaikinti nuodų, kuriais 
šitoji- gyvatė mane maitino!... 
Mano kraujas buvo užnuody
tas ant visados!... Aš prašau 
tavęs, Adriane, — kada prisi
minsi apie mane, prisimink su 
pasigailėjimu... Nes, jeigu ma
no gyvenimas ir buvo nuodė
mingas, aš visuomet stengiau
si daryti gerų... Bet visi atsi
suko nuo manęs.”

Jis tylėjo apie minutę. Jo 
blakstienos, pasunkėjusios nuo 
miego, buvo pusiau uždarytos. 
Paskui jis vėl prabilo, beveik 
neatverdamas akių:

“Paklausyk dabar, kų aš tau 
pasakysiu: įsivaizduok sau, 
kad aš, nepaisant jokių kliū
čių, noriu dar pagyventi... Bet 
gyventi kitoniškai... Aš jau
nas... Trys dešimtys du me
tai... Aš žinau, kad ant mano 
sielos guli didelė nuodėmė; 
bet už pinigus “bajorai” neat
sisakys pasikalbėti. Visas rei
kalas susiveda prie to, kad iš 
Bucharesto pakviesti vienų ar 
du garsius advokatus, gerai 
užmokėti jiems ir tegul jie kal
ba teisme!... Trauk velniai!... 
Teisėjai irgi žmonės, jie irgi 
turi savo silpnybes. Ir jie gali, 
jei panorės, sumaišyti įstaty
mus ir įrodymus... Rytoj, kai 
pradės aušti, aš taip keliu pri
spausiu kaklų tos senos raga
nos, kuri ten šildo savo užpa
kalį prie ugnies, kad išspau
siu, trauk velnias, ne tik pini
gus, kuriuos ji taupo kuni
gams, bet dar magaryčioms ir 
tų pienų, kurį ji iščiulpė iš 
savo motinos!... Paskui... pas
kui... pamatysime... Už dešim
ties metų aš dar nebusiu se
nas.. Gal būt, eisiu į vienuoly
nų, į Mont-Antos, ar dar kur 
kitur... Ten gerai gyvena... Vie
nu žodžiu... Dalykas tame... 
dalykas... tame... kad... kad...”

Kodinas užmigo. Ir tuoj pa
sigirdo nežmoniškas knarki- 

* mas. Jo didelė burna, apau-

■ flPal>aiga)
Streikuoja pustrečio tūkstan
čio Bucuos Aires telefonistų

Nepaisant, kad visuotinas 
Buenos Aires telefonistų strei
kas, kaip buvo ruošiama, ne
pavyko, vienok streikuoja 
2,500 telefonistų. Kai kuriuos 
miesto rajonuos telefonhi visai 
neveikia. Streikuojanti pasiry
žę nenusileisti tol, kol laimės.

“Rytojus” atiduotas kompar-
t • tijai.

šį laikrųštį organizavusieji 
Argentinos lietuviai reiškia 
didelio nepasitenkinimo prieš 
šio laikraščio dabartinius va-

k-

ėmė

Visuotinas streikas AVilson'o 
kompanijoj.

Solidarizuodami žibalo, fri- 
gorifikų ir metalurgijos strei
kuojantiems ir reikalaudami 
sau darbo sęlygų pagerinimo 
Wilson’o anglies darbininkai 
paskelbė streikų.

RENGKITES PRIE PASISEKIMO

VYRŲ ŠIAUDINĖS SKRYBĖ
LĖS. VISOS NAUJOS. 4Qa 
Kol jų išteks ................... :

Atdara k«v. ir subatoj iki 8:30 v.v.ATYDAI
laike dyklaikio vasaros mėnesiais

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

4

Pamgkos 
Duodamos 

Rytais, po piet 
ir Vakarais

Studenai gali imti net 
ir keturius (4) kursus

6443 Sheridan
Granada Theatre 

Bldg., 
Telefonas 

BRIARGATE 4727

KLESOS PRASIDEDA LIEPOS 15

G.A.Sukys ir Wm.M.Antonisen
atidarė ofisą adresu

3320 South Halsted Street
pasi-
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48 valandų visuotinas streikas 
Rosario mieste.

Rosario darbininkų federa
cija, solidarizuojant . Comodo- 
rp Rįvadaviaf Avellitneda, jr

bininkams gegtižets 29 dienų 
paskelbė 48 valandų visuotinų 
streikų.

Omnibusų “Callao” streikas t 
Tų 7 omnibusų personalas, 

protestuodamas prieš atleidi
mų vieno darbininko ir reika
laujant padidinti atlyginimų; 
gegužės mėn. 28 dienų paskel
bė streikų. ;

Aš nubėgau prie įspragos, 
bet žmogus, kuris čia stovėjo, 
sulaikė mane, maloniai kalbė
damas:

“Neik ten, mažink, — žiūrėti 
baisu!...”

Vos galėdamas pavilkti dre
bančias kojas, aš įėjau į Ko
dine namus iš gatvės. Kiemas 
buvo pilnas žmonių. Aš pasili
pau aukščiau. Iš ten pamačiau 
maišę; ant Kodino kūno, per 
pusę išvilkto iš kambario^u-

Sugriuvo klebonija.
Klebonija, su atstovybės pa- 

gelba, čia buvo prisiviliojus 
$enų Argentinos lietuvių drau
gijų Susivienyjimų. Bet dėl to, 
“hogaro” pastogėje praktikuo
jamų nedorybių, anot laikraš
čių, Susivenyjimas iš ten vėl 
išsikėlė, o klebonijoje pasiliko 
vien popierinės klerikalų drau 
gijelės.

Jau “Naujienų” skaityto
jams yra žinoma avantiūra 
Janušauskaitės, kurių kunigai 
Bumša su Janilioniu nuo vyro 
paviliojo. Dabar skaitome apie 
jos vienų įvykį vadinamame 
“hogare”, kur “A. Ž.” edito- 
rialas sako: V

KLESOS TAIP SUTVARKOMOS, KAD JOS NEKLIUDYTŲ JŪSŲ 
VAKACIJŲ PLENAMS.

8BIOLOGY
BROKERAGĖ

□ COMERCE
□ Salesmanship
O Economics
□ Stenography
□ Marketing
□ Business Correspondęnce
□ Finance A .
□ Accountįng
O Commerciąl Law
□ Advertising

□ ENGLISH
□ HYGIENE
□ JOURNALISM

O Feature Writing
O Editorial Writing

□ MATHEMATICS
□ Commerciąl Arithmetic

• □ Algebra
□ Geometry

□ SPANISH

Pamokos viso kainuo
ja tiktai $35

Pažymekit dalykus ku
riais jus intęresuoja- 
tės. ir prisiųskite šį 
kuponą kolegijai dėl 
platesnių žinių.

Vardas ..........

SUNAUDOKITE DALĮ ŠIOS VASAROS

□ PHARMACY
□ Preparation for A$sistant’s

Examination į

i. . □ Disperising
□ Pharmaceutical Arithmetic
□ Chemistry
□ Materia Medicina
□ Revievf R. Ph. Examination

□ PSYCHOLOGY
□ Business Psychology
□ General Psychology
□ Abnormal Psychology '
□ Freud’ Psychoanalysis

□ PUBLIC SPEAKING
□ RADIO

□ Broadcasting
□ Writing
□ Reco'rding

□ SPECIAL QUIZ
□ ITALIAN
□ GERMAN
□ FRENCH

■'•ri

REGISTRUOKITĖS DABAR

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

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare -

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
8wimming pool.

Rusiška ir turkiška p
seredomis iki 7

z

P •
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LIBERALAI REMS SOCIALISTŲ KANDIDATUS

Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjunga (League 
for Independent Political Action) savo konvencijoje 
Clevelande nutarė nestatyti atskirų kandidatų ateinan
tiems Amerikos prezidento ir vice-prezidento rinki
mams, bet remti Socialistų Partijos kandidatus -r- Tho- 
masą ir Maurerį.

Tos Sąjungos pirm, yra garsus filosofas, Columbijos 
univers. prof. Dewey, ir tarpe jos narių randame visą 
eilę stambiausiųjų Amerikoje liberalų, kaip tai: Chica- 
gos Universiteto profesorius Paul H. Douglas, savait-

rių, tik šitos begėdiškos savo sutarties jie negalėjo įvykinti, nes pažangieji delegatai juos tame klausime sumušė.Vardan “tautos” sandariečių r fašistų blokas Pittsburgho.....
Mikas Rahatenas

seime sutrempė SLA. principus 
ir spjovė į akis daugumai na
rių. Susivienijimo nariai dabar 
žinos, kas po tąja “tautybės” 
skraiste slepiasi, ir mokės iš to 
padaryti atatinkamas išvadas.

Kaip, kada irkokias knygas skaityti?

PREZIDENTO “VETO”

Jungtinių Valstijų kongresas priėmė bilių (įstaty
mo sumanymą), kuriuo skiriama 2 bilionu 122 milionu 
dolerių kovai su depresija. Vyriausias jo autorius yra 
atstovų buto pirmininkas (“spykeris”) Garner. Bet pre
zidentas Hooveris atsisakė bilių pasirašyti, kitaip sa
kant, uždėjo jam “veto”.

Garnerio biliuje Hooveris ypatingai smerkia tą da
lį, kuri numato paskolų davimą privatiniems asmenims. 
Šitą ir kai kuriuos kitus biliaus patvarkymus preziden
tas kritikavo dar prieš tai, kai jisai buvo priimtas kon
grese. Jisai reikalavo, kad bilius butų pataisytas, ir 
grasino jį priešingam atsitikime “vetuoti”. Taigi dabar 
Hooveris savo grasinimą įvykdė.

Bet aiškus dalykas, kad kongresas negalės išsi
skirstyti, visai nieko nepaskyręs bedarbių pašalpai ir 
kovai su ekonominiu krizių. Jeigu jisai taip pasielgtų, 
tai krašte kiltų didelis pasipiktinimas ir atstovai bei 
senatoriai negalėtų, parvažiavę namo, pasirodyti žmo
nėms. Todėl kongresas turės arba dar kartą balsuoti 
už Garnerio bilių, arba jį pakeisti taip, kad prezidentas 
jam nesipriešintų. Spėjama, kad kongresas pakeis tam 
tikras Garnerio biliaus dalis atatinkamais paragrafais 
iš senatoriaus Wagnerio biliaus, prieš kurį Hooveris 
nėra taip griežtai nusistatęs, kaip prieš pirmąjį.

Šitie ginčai tarp kongreso ir prezidento yra niekas 
kita, kaip priešrinkiminė kampanija. Ir kongresas, ir 
prezidentas sutinka tame, kad federalinė valdžia priva
lo eiti į pagelbą kenčiantiems dėl depresijos visuome
nės sluoksniams. Bet jie varžosi dėl “kredito” už tos 
pagelbos suteikimą. Demokratai nori tą kreditą pasiim
ti sau, o Hooveris — sau. Na, ir eina tarp jų tąsynės, 
o tuo tarpu kraštas, nesulaukdamas pagelboę, kenčia.

raščio “The Nation” redaktorius Oswald Garrison 
Willard ir k.

' Konvencija Clevelande priėmė rezoliuciją, kad atei
nantį sausio mėnesį butų sušauktas visų pažangių eko
nominių ir politinių grupių kongresas. Baigiant kon
venciją, prof. Douglas ragino “baltakalnierius” (profe
sionalus ir ofisų tarnautojus) dėtis kartu su darbinin
kais ir farmeriais į vieną partiją savo reikalams ginti. 
Tokia partija, anot jo, galėtų turėti 45 milionus narių.

Iš šio judėjimo gal, iš tiesų, išsivystys masinė Dar
bo Partija Amerikoje, kuri sujungs į daiktą, darbo 
žmones, palikdama republikonų ir demokratų partijas 
kapitalistams.

ŠALIAPINAS SKUNDŽIA SOVIETUS

Civiliam teismė Paryžiuje garsus Rusijos daininin
kas Feodoras šaliapinas užvedė bylą prieš Rusijos so
vietų valdžią. Jisai reikalauja 2 milionų frankų atlygi
nimo už išleidimą jo autobiografijos “Mano gyvenimo 
puslapiai”.

šaliapinas sako, kad autobiografijos rankraštį jisai 
1917 m. padavė savo senam draugui Maksimui Gorkiui. 
Bet sovietų valdžia tą rankraštį konfiskavo ir, nežiū
rint į šaliapino protestus, išleido jį ne tik rusų kalboje, 
bet ir keliose svetimose kalbose.

KOMUNISTIŠKI KOPŪSTAI

skaitant 
paversti 
protavi-

šimtų spausdintų knygų turinius.Ir todėl labai dažnai pa- prastas žmogelis, mokąs stebėti gyvenimą, mokąs šiek tiek skaityti gyvenimo amžinybės knygą, suriečia studentą, kuris samprotauja pagal knygas, kuriose dažnai būna ne tai parašyta, kas gyvenimo knygoje.Didelę klaidą daro tie, kurie norėdami pasirinkti knygą apie kurį nors dalykų, būtinai žiuri, kad jos autorius butų pasaulio garsenybė, didelis mokslininkas ar rašytojas.Tai didelė klaida, nes labai dažnai mes pasaulio garsenybės parašytos knygos nesuprasime, ji mums bus neįkandama ir dėl to ji mums gal pa-

sirodyti nuobodi ir pats klau
simas netekti buvusios svar
bos. Visuomet reikia pradėti 
nuo mažesnio, nuo menkes
nio, o tik palaipsniui lįsti į 
mokslo—gttamą. Toki staigus 
peršokimai ne visuomet svei
kai atsiliepia į žmogų. Gerai 
vokiečių poetas ir rašytojas, 
Goethe sako: “kiekviename 
dalyke reikia pradėti nuo pat 
mažiausių laipsnių ir lipti aukštyn.”

Antra, nereikia galvoti, jog

BADAS SOVIĘTIJOJE

Sovietų Sąjungoje vėl badas.
“Proletariato tėvynės” gyventojai jau buvo seniai 

pripratę prie maisto trukumo miestuose. Šiemet, pernai 
ir užpernai telegramos nuolatos pranešdavo apie tai, 
kad Maskvoje ir kituose Rusijos didmiesčiuose ištisais 
mėnesiais žmonės negauna nusipirkti mėsos, sviesto, 
daržovių arba kitokių produktų. Užsienių laikraščių at
stovų telegramose būdavo aprašoma ilgos eilės (“uode
gos”) žmonių, laukiančių progos nusipirkti svarą, kitą 
juodos duonos valdžios krautuvėje; būdavo paduodamos 
įvairios smulkmenos apie maisto kortų sistemą, kurią 
sovietai įvedė, idant gyventojai butų apsaugoti nuo ba
do. Bet tai buvo miestuose.

Dabar maisto trukumas pasireiškė jau ir sodžiuje. 
Europos spauda rašo apie badą tarp sovietijos ūkinin
kų. Skaudžiausiai paliestos esančios kaip tik tos sritys, 
kurios pirmiaus pristatydavo daugiausia duonos Rusi
jai, —- Ukraina, vidurinė Volgos sritis ir Uralas. Ba
das šitose srityse prispaudė ūkininkus taip, kad didelės 
minios jų traukia j miestus ir prašo duonos kąsnio. Ne
gavę maisto viename mieste, jie eina, su moterimis ir 
mažais vaikais, j kitus miestus. Kiti, patys nežinodami 
ko, keliauja į tolimas vietas Sovietų Sąjungoje, jeigu 
išgirsta, kad tenai gaus pavalgyti. Tokių besibastančių 
išbadėjusių ūkininkų sovietijoje esą dabar milionai.

Kas šitą badą iššaukė? Ne blogas derlius, nes per
nai metais javai Rusijoje buvo užderėję gana gerai. 
Taip pat ne pilietinis karas, nes sovietijos viduje “bal
tagvardiečių” armijos buvo likviduotos jau prieš dešim
tį su viršum metų. Dabartjnis badas Sovietų Sąjungoje 
yra netikusios bolševikų politikos vaisius. Pradėjęs vy
kinti penkerių metų industrializacijos planą, Stalinas 
ėmė varu versti ūkininkus, kad jie dėtųsi į kolektyvius 
ukius. Iš tų ūkių (o taip pat ir iš privatinių ūkininkų) 
valdžia atimdavo visą atliekamą maistą, o neretai atim
davo daugiau, negu jiems atlikdavo. Rezultate šitokios 
valdžios politikos, ūkininkai liovėsi rūpinęsi, kad už
augtų- daugiau javų ir gyvulių, — nes kam rūpintis, jei
gu valdžios komisarai vistiek atima viską!

Taigi, bestatydinant milžiniškus pramonės “gigan
tus” Rusijoje, žmones užklupo badas! Tai mat, kokią 
“laimę” neša diktatūra.

Vienas “N. Gadynės” bendradarbis tame laikrašty
je rašo: ’ z

“Chicagoj per kelis lygiai metus gyvavo koope- 
ratyvis restoranas. Jo akcionieriai buvo Komunis
tų Partijos nariai ir visą atlikusį nw išlaidų pelną 
skirdavo tai partijai, tai Tarptautiniihn Darbinin
kų Apsigynimui, streikieriams, laikraščiams ir ki
tiems darbininkiškiems tikslams.

‘Gi pasidėkavojant Bimbos-Andrtalio intrigoms, 
kaip tik ‘bąltįęji šovinistai, eretikai i&.kiti nedaver- 
kos’ iš to Feštbrano tapo išgaudyti kooperatyvas 
likviduota ir visas biznis perėjo į privatiško žmo
gaus rankas. Dabar pelnas eina į privatiško biznie
riaus kišenių, o darbininkiškos įstaigos, partija, 
laikraščiai ir streikieriai gauna ščyrąĮr didelę Bim
bos-Andriulio špygą! ' -/ p

“Ot, jums, draugučiai, ir ščyrojo durnavojimo 
rezultatas! Čįa rėkia, kad visi biznieriai parazitai, 
čia vėl kooperatyvą sugriauna ir biznį atiduoda pri- 
vatiškam ‘parazitui’! Kas sakė, kad Amerikoj 
naropės neauga!” 
Bet šiek-tiek atsiduoda “durnaropėmis” ir 

“sklokininko” kritika. Jisai dar vis įsivaizduoja,
komunistų partija ir kitokios komunistų įstaigos esan
čios “darbininkiškos”. Tuo gi tarpu jau ir “N. Gad.” ži
no ir kiekviename savo numeryje faktais įrodinėja, 
komunistai nieku daugiau neužsiima, kaip tik darbinin
kų mulkinimu, išnaudojimu ir demoralizavimu.
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KUO JIE DŽIAUGIASI

Clevelando fašistų savaitraštyje pasakojama, kaip tautininkai su sandariečiais \Pittsburgho seime po ilgų derybų sudarė bloką tikslu paimti į savo kontrolę Susivienijimą. Sako:“Tą vakarą (trečiadienio. — “N.” Red.) įvyko susirinkimas Gegužinių ir Bačiuni- nių susitarimui kurį kandidatą statyti prieš socialistų kandidatą. Sutarta dar vienam terminui palikti Gegu- žį, kuris viešai pareiškė, jog daugiau nekandidatuos.“Iki šio susirinkimo, tarp vienų ir kitų buvo deramasi, ir buvo kalbos eiti tartis su socialistais, jeigu tarp savęs nesusitaikys. Bet to-nereikė* jo,' nes kaip Bačiuniniams taip Gegužiniams, geriems tautininkams, tartis su tautos išgamomis (! — “N.” Red.) ir Lietuvos bei Liėtu-

vybes priešais (! “N.”Red.) butų didžiausias nusikaltimas.”Čia tas fašistų šlamštelis aiškiai prisipažįsta, Jkad gegužiniai ir bačiuniniai derėjosi, vadovaudamiesi partiniais sumetimais. Jiems rūpėjo ne SLA, gerovė, bet partiniai (“tautinin*, kų”) ir, asmeniniai interesai.Į žioplus Karpavičiaus plūdimus socialistų “tautos išgamomis” ir “Lietuvos bei lietuvybės priešais”, žinoma, nėra reikalo atsakinėti, “Išgamos” vardą jisai pats užsideda sau, jei* gu jisai drįsta šitaip plūsti fra* ternales organizacijos narius.Bet aišku, kad iš tokie susi* derėjimo, kokį čia piešia Clevelando fašistų organas, nieko padoraus negalėjo išeiti, štai dėl* ko, vardan ‘Tautos” tautininkai balsavo už “išteisinimą” Gegužio, apie kurio prasikaltimą De- venio paskoloje jie per dvejus metus kalėjo žodžiu1 ir raštu. Vardan “tautos” Gegužis lauže parlamentarines taisykles ir darė iš balsavimų seime šlykštų jomarką. Vardan “tautos” san- dariečiai sutiko net paaukoti fašistams “Tėvynės” redakto-

(Tęsinys)Be to, kiekvienas darbininkas turi atminti šį posakį, kurio autoriaus vardo taip ir neprisimeni. “Darbininkai, kurie tingi protauti yra uola ant kurios šiandien kapitalizmas stato savo nuirus!”Ir jei darbininkas skaitydamas jam priešingą literatūrą negalvos, nesvarstys ir sutiks su jajis, vieton griovęs kapitalizmą, jį nesąmoningai rems ir tuo prasižengs prieš savo klasės draugus, savo šeimyną ir patį save kaip darbininką ir žmogų!Aišku, liepdamas protauti, gruinuliuoti, svetimas mintis savoino kriŠtalais, aš visai nenoriu skatinti vogt svetimas mintis, t. y. paimti kokį nors skaitytą išsireiškimą ir skelbti, vartoti jį kaip nuosavą. Tai putų nedora ir tokiam žmogui tai garbės nesuteiktų. Priėmus kokią nors mintį, samprotavimą visą, pavartojus, pakartojus kur nors reikia pažymėti, jog minties autorius yra tas ir tas, liet pats su juo pilnai sutinki ir todėl ją pakartoji kaip autoriaus vienmintis.^
III. Kokias knygas skaityti?Bent trumpai susipažinę SU ^klausimais kaip ir kada skaityti, galime prieiti prie svarbiausio klausinio nagrinėjimo: “kokias knygas skaityti?”Tai be galo svarbus klausimas ir į jį atsakydamas galt greičiau suklysti, negu kuriame nors kitame patarime, bet po hurb^ihcF'W4lf^lneikia skaityti, tikiuosi gerbiamas skaity* Jojas taip ir skaitys šią mano rašinėlio dalį:- kritiškai, aty- džiai, gerai pirma pats pagalvojęs apie kalbamą dalyką.Jei mes pažvelgsime į knygyną, į knygų sandėlį, į knygų katalogą — pamatysime be galo daug knygų ir iš tiesų bus sunku pasirinkti tinkamą. Ir neklysta pasakęs, jog iš de- Šimt perskaitytų knygų gal tik vieną perskaitę nutaret, jog buvo verta skaityti. O kitos? kitos taip sau, nebūt buvę nuostolio,- jei būtumėt ir neskaitę. ’ r Taip išrodo, jei mes giliau nepagalvosime, bet visai kitoniškai bus, jei mes įsigilinsime. Jei iŠ storiausios knygos įgijo! bent vieną sveiką, naudingą mintį nė veltui praleido* te laiką ją skaitydami, nes ši viena mintis gal jums atverti vartus į naują ištisą i>asaulį, iš jos gali išplaukti kita mintis, iš tos dar kita ir tt.Mažai tėra pasaulyje knygų, kurios absoliučiai nieko neduotų,' nes dargi blogos, be turinio arba kvailo turinio knygos mus moko kaip žmo* hės kartais niekams vartoja savo laiką. •>Bet žinoma, tuo nenoriu pasakyti, jog kiekvieną knygą reikia skaityti. Nieko pana- šaus» jei yra galimybė pasirinkti — reikia rinktis naudingiausią, tą, kuri muSų nuomone gali mums daugiau naujo pasakyti. Nors dar kartą noriu pažymėti protavimo, sa- Vistovio protavimo ir gyvenimo stebėjimo ypatingą baudą. Kiekvienas turi žinoti, jog viskas, kas knygose parašyta yfa ne iš dangaus nupuolę, bet atsiradę stebint gyvenimą, tiriant pasaulį. Gyvenimas nau- jaukėme. Netikrumasoks- kankino, o sekundės padidėjo I j amžius. Koridorių pradėjo
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žmogus neįgijęs pasaulio garsenybės — nieko gero ir naudingo negali parašyti. Tai viena didžiausių klaidų, nes labai dažnai pagarsėję kuriuo nors kuriniu žmonės savo kitais kuriniais yra visai menkučiai ir koks nors negarsus rašytojas daug puikiau apie tai pasako. Bet kadangi pirmutinis kartą . pagarsėjo, tai mums rodosi, jog jis visuomet ir visame kame tokiu tobulu pasireiks. Ypač ši mintis yra plačiai įsikerojus kaip šiaurės, taip Pietų Amerikoje, kur dažnai prie garsaus boksininko ar kino žvaigždės kreipiamasi su klausimais apie astronomiją, Einšteino teoriją ir t. p.(Bus daugiau)
Fcrli A. Vaivada

DRAKULA
Ftnakaioa Dotbleday, Dona B Co.

Vau savo
(Tąsa)“Mums nereikės labai laukti jo ateinant,” tarė Helsingas atsiklausdamasužrašų knygelės. ‘‘Nota bene, ponios Mirtos telegramoje pa* sakyta, kad jis nutraukė į pietus nuo Karfakso. Reiškia, jis turėjo perplaukti per upę ir tegalėjo tai padaryti laike atoslūgio, apie 1 vai. po pietų. Faktas, kad jis nuėjo į pietus, yra labai reikšmingas. Jis dar nieko tikrai nežino, bet nujaučia, įtaria; iš Karfakso nuėjo į vietą, kur mažiausiai tikisi musų įsibriovimo.' Bermonds- ley’e buvote tik kelias minutes prieš jo atvykimą. Faktas, kad jo dar čia nėra, parodo, jog jis nutraukė į Milės End. Milės End irgi užtruko kurį laiką, . nes ir ten jam prisėjo kokiu nors budu perplaukti per upę. Tikėkite man draugai, dabar jau ^neturėsime ilgai laukti. Turime būti prisi- ruošę puolimui, kad nepraleistame neišnaudoję nei mažiausios progos. Tyla! jau pervėlu, nėra daugiau laiko. Visi griebkitės ginklų! Nesnauskite!” Persergėdamas, iškėlė ranką. Visi kuo aiškiausiai išgirdome rakto girgždėjimą. Kas tai mėgino atrakinti duris.Kad ir tuo momentu, negalėjau nesigerėti dominuojančia dvasia, narsumu, kuris pasireiškia tokiuose atvejuose. Musų nuotykiuose ir pergyvenimuo-. se įvairiose pasaulio dalyse, Kvintas Morris visuomet buyo pirmas išvystyti akcijos planą, p Arturas ir aš buvome pripratę kuo pilniausiai juo pasitikėti ir klausyti. Dabar tas senas paproffs instinktyviš- kur lyg ir atsinaujino.’ Vienu žvilgsniu apėmęs kambarį, tuojau suformulavo puolimo planą ir netardamas nei žodžio, bet gestais išskirstė mus į įvairias pozicijas. Van Helsingas, Harkeris ir aš sustojome prie pat durų, kad Grafui įėjus, profesorius galėtų jas tuojau Uždaryti ir užbarikaduoti, o mes — Užkirsti jam kelią. Go- dalmingas užpakalyje ir Kvintas priekyje pasislėpė kambario šešėlyje, prisirengę išslinkti iš savo vietos prie lango.i mus

bent ką nors panašaus nujautė.Staiga vienu šuoliu, praūžęs pro mus kaip žaibas, jis šoko į kambarį. Neturėjome laiko iškelti rankų ir mėginti pastoti jam kelią. Jo judesiuose buvo kas tokio gyvuliško, panteriško, kaž kas tiek nežmoniška, kad tas jausmas tuojau padidėjo mums atsigriebti nuo to neapibudinamo nustebimo, kurį sukėlė toks nepaprastas jo manevras. Markeris buvo pirmas griebtis akcijos. Vikriai ir greitai metėsi prieš duris, kurios išėjo į kambarį namo priešakyje.Kuomet Grafas mus pamatė pradėję demoniškai šypsotis ir rodydamas aštrius, ilgus dantis ir išvertęs akis bianriai su- ur«gė; jo šypsena tuojau pra nyko ir žiauriomis akimis žvilgterėjęs vėl nusijuokė su panieka. Bet jo veido išraiška ir vėl pasikeitė, kuomet visi, lyg vieno impulso apimti, pradėjome prie jo artintis. Kaip gaila, kad mes neturėjome ^geriau, pilniau suorganizuoto puolimo plano, nes tuo momentu, kuomet reikėjo pulti, nežinojau kas reikia daryti. Tikrai nežinojau, ar tie musų mirtingi ginklai galėjo jam pakenkti ar ne. Har- kerisy pamatyt norėjo persitikrinti, nes rankoje laikydamas didelį Kukri peilį, staigiai drožė juo į Grafą, Smūgis buvo baisus; ir tik velniškas greitumas išgelbėjo Grafą nuo peilio ašmens, žaibo greitumu Grafas , suskubo atšokti kaip •? tik laiku. Viena ■ sekundė vėliau ir aštrus peilis butų pervėrus jo širdį. Bet laimei, ašmuo pasiekė tik jo rūbų kraštą ir padarė didžiulę skylę pro kurią iškrito didokas ryšulis banknotų ir keliolika aukso monetų.(Bus daugiau)
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BOSTONIEčlŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas M. 
Andetaian, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
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Reikalaukite “NAU
JIENAS" ant bite kam
po, kur parduodami lai-

dingiausia, plačiausia it ta- liškiausia knyga. Ir kas ją moksta skaityti — tas žinojime pralenkia žmones turinčius ____kišenėje dipiotaus ir galvoje prisirtrošęs netikėtam, arbaartintis tylus, atsargus žinks- niai; Grafas matyt, jau buvo
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. .



Lietuviai GydytojaiGrabonai

PRANEŠIMAS
Mergišių Savininkams

a 2516

gal jo pagelba bolše

Sugavo kidnaperius

J. F. KADŽIUStoli

kai kuriems bankams

Sumušė kunigą

Advokatai
pusantri

127

Gaisras vidurmiestyje

[]R1NE^Pakliuvo bėdon Rusijoj

Lietuvės Akušerės

Seniausia ir Didžiausia

ketverge,

skaičius, 
jau virš

BAKINC 
POWDER

sūnų 
gimi- 
3 se-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Grudų brokeris 
užsimušė

1646 W. 46th $t 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

lietuvių 
nuo

Teis bankininką

Pavieto darbininkams vakar 
išmokėta alga už pusę mėnesio. 
Bet ne už liepos men, o tiktai 
pirmą pusę balandžio men. Reiš
kia ir pavietas yra atsilikęs su 
algomis apie keturius mėne
sius.

Pastebėkite puikią tel 
lą . . . kaip pitagai 

laikosi švieži.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Am. 
Tek Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockivtll St. 
Tel. Republic 9723

CHICAGOS 
ŽINIOS

James Vokac, 3641 Wesley 
av., 71 metų amžiaus, liepos 11 
d. nusišovė. Nusišovimo prie
žastis sekama: ant jo namų 
morgičius baigėsi ir jis bijojo 
si, kad paskola nebebus dau 
giau atnaujinta. Apie tą reika 
lą jis kalbėjosi su savo žmona. 
Paskui įėjo į vidų ir nusišovė.

gatvių kilo gaisras, 
kilo 28-tame augšte, 
virš gatvės. Tai buvo 
augščiausias gaisras

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti ląži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iP 

, laidų užlaikymui aky-

Sudegė bekurdama 
pečiu

Maskvoj savo ambasadoriaus, 
kuris galėtų išduoti naujų pa
są. Valstybės departamentas 
rūpinasi ją iš Rusijos išliuo 
suoti, bet mažai ką gali pada. 
ryti. Jis mano kreiptis prie 
Vokietijos, kad toji pagelbėtų 
per savo ambasadorių, arba gal 
prašys užtarimo senatoriaus Bo- 
rah, kuris turys įtakos ,pas bol
ševikus.
vikai sutiks išleisti ją užsie 
nin.

Gaisras Statenville 
kalėjime

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

NTHAL
OPTOMBTRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Aihtaod Am. 
Tel. Boulevard 6487

m., užsidegus 
Nuo drabužių 
ir namas, bet 
jos du sunai. 
išgelbėti nebegalėjo

Akių Gydytojai
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLU

John P. Ewald
840 WEST 33rd STREET 

Telefonas Yards 2790 ' Chicago, III

Kai du kidnaperiai automo
biliu privažiavp prie Durand 
namų, Lake Bluff, kad išvogti 
Patricia Durand, 2 metų, juos 
užklupo policija ir abu juos su
ėmė. Suimtieji yra buvęs Ber- 
wyn policistas Joseph Verdico, 
1522 Wisconsin Avė,., Berwyn 
ir Peter Cuniff. 518 S. Central 
Park Avė., Chicago.

Jau prieš kelias savaites Du- 
randų šeimyna gavo laišku rei
kalavimus sumokėti $50,000. 
Buvo reikalaujama, kad Du
rand tuos pinigus atvežtų į vi- 
durmiestį ir atiduotų žmogui, 
kuris prie jų prieis. Bet Du
rand pinigų nenuvežė. Tada im
ta grūmoti išvogimu jų mažos 
dukters. Ir todėl, kai kidnape
riai atvyko išvogti kūdikį, juos 
jau laukė pasislėpusi policija ir 
ant vietos suėmė.

randasi S. P. 
3319 Auburn

Mark Smith, turtingas gru
dų brokeris, 332 S. La Šalie St., 
užsimušė vakar, iššokdamas iš 
14-to augšto Insurance Ex- 
change triobėsio. Jis buvo 45 
m. amžiaus, sirguliavęs. Prieš 
nusižudysiant jis užbaigė visus 
biznio reikalus, išrendavo savo 
ofisą kitiems, išėjo neva pas 
draugą, bet dar sykį perėjęs 
per grudų biržą, nuėjo j. Insu
rance triobėsį ir ten iššoko per 
langą.

Nusižudė, nes bijojosi 
prarasti namus

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rpntiis. Palengvinki t 
juoa J 5 minutes su ‘‘Musterolo-’’, 
~ "counter-irritant’’! Uždedamas 
karta 1 valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. MiUonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Vakar kilo didelis gaisras 
naujojo Statenville kalėjimo, 
prie Joliet, rakandų dirbtuvėje,. 
Streiką gesinti tapo pašaukti 
ir Joliet ugniagesiai. Priežasties 
gaisro dar nežinoma, nors spė
jama, kad gal yra bendro su 
nuolatos kilsiančiais sujudimais 
tarp kalinių.

200 kalinių jau dvi dienos 
kaip yra paskelbę bado streiką 
protestui prieš netikusi valgį 
kalėjime. Vos tapo tai nugirs
ta ir kalėjimo administracija 
žinią apie bado streiką patvir
tino, kaip tuoj atėjo žinia ir 
apie gaisrą kalėjimo dirbtuvėje,

DR. KARL NURKAT
, (NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budo

2437 W. 69th St
Tel. Grovebilt 2242 '

Penktadienis — pasku 
tinė diena protesta- 

vimui

Užsidarius 
pirkusių iš jų morgičius, nežino, kaip iškolekluoti 
šilučius arba sumas.

Tais reikalais kviečiu kreiptis pas mus, o tie justi rci 
kalai bus greitai, teisingai ir pigiai atlikti.

Savininkai 600,000 nuosavy
bių, kurie nesumokėjo taksų už 
1930 metus, turi iki penktadie
nio užprotestuoti prieš parda
vimą jų nuosavybių už nesumo
kėtus taksus. Taip nusprendė 
teisėjas Jarecki, kuris taipgi 
paskelbė, kad po liepos 25 d. 
bus išimti džiodžmentai prieš 
visas nuosavybes, kurios nėra 
sumokėjusios taksų.

Pernai buvo paduota 17,500 
protestų prieš taksus, —t di
džiausias ilfci to laiko 
Šiemet betgi paduota 
20,000.

Pavieto teismas jau 
metai kaip atsilikęs su tų pro
testų nagrinėjimu. Tik 1927 m. 
protestai teišklausyti ir pradė
ta svarstyti protestus prieš 
1928 m. taksus.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 18?9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose
Nufiudę liekame 

Moterie, Sūnūs, Brolis 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo. Atžvičži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutę “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

.Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro ’ 
Ncdiliomią pagil inUįti _ J

Mrs. Polly Chase Boyden, 
duktė turtuolio Samuel T. Chase 
iš Lake Fore^t, išvažiavo pa
viešėti Rusijon ir ten pakliuvo 
bėdon. Nuvykusi Maskvon jai 
pavogė ne tik pinigus ir rubus. 
bet ir pasą, taip kad dabar į i 
negali iš Rusijos išvažiuoti. 
Su pinigais lengva,— juos ga
lima pasiųsti, J5et kaip su pa
su. Amerika neturi diplomati 
nių ryšių su Rusija ir neturi

Gavo algą už pusę mė 
nėšio

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopighusia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o >_.urq 

darbu baske užganėdinti.
Tel. Roosevelt 251

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: t

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

Vakar gražiame ir dideliame 
Steuben triobėsy, prie Randolph 
ir Wells 
Gaisras 
280 pėdų 
iki šiol 
Chicagoje.

Jesse Binga, juodžių banki 
ninkas, yra kaltinamas išeikvo- 

e jimu $39,131. Bylos nagrinėji
mui paskirtas teisėjas Prystals 
ki. Bus pasaukta 206 liudinim 
kai. Binga buvo užsadariusio 
Binga State banko viršininkas. 
Vakar prasidėjo tos bylos nag 
rinėjimas.

Bėk tiriant pečių ant savo 
farmos ties Wheatland, III., su
degė našlė Catherine Brown, 57 

jos drabužiams, 
buvo užsidegęs 
gaisrą užgesino 
Tečiaus motinos

Užvakar tąpo smarkiai su 
muštas kunigas Louis Giam- 
bastįani, 938 Cambridge avė. 
Kunigą užpuolė du piktadariai 
ir lazdomis smarkiai sumušė. 
Dabar jis randasi Columbus 
Memorial ligoninėj.

Policijai kunigas pareiškė, 
jog piktadarių jis nepažinęs, o 
taip pat nežinąs priežasties, ko
dėl jis tapęs užpultas.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718W.18St
Td. RooMV.lt 7531

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. taSalle Su — pagal sutartį

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 Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryt* TeL Republic 9600

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 

Nedėliomis

KASTANTINAS MEŠKAUSKAS

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

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioj, 
Avė.

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

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

rbijifEYES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St.» Chicago

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
MBk ju geriau ir pigiau 

nc?u kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

^9 išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
■T Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

4OYEARS
2.5 ounces for25*r

GRABORIiĮ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rų^ies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. F

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

EUDfIKIS yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ąmbulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
i. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
• vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedalioj 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

Uetiiviai Gydytojai
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 -So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

, JŪSŲ GRABORIUS t’.į \;J j '
Didy.ii Otisn

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

Dr. .Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, ižsiputusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 loboą 

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. Jieną.

* Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RJJSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas:

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

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

Šventadieniais 10-12 dieną

DOUBLE 
ACTIN G

Doirt 
neglect 
Colds

■■
/fe

Hemlock 8151

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 „ 
PaneJšliais, Seredomis ir Pėtnyčio Jte 

14821 So. Halsted Street

\ DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pįetų 

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 šventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122nn QJLrXw« JD J. Jodu 1.0
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. RUhmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35ch & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso ^el. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted'Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

OfiHo valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
’ 8 vai. vak. NodCIloinis pasai sutarti

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

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovehUl 1595 

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

nedelioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray....Phone Cicero 126Q

DR. V. S. NARES 
(Naryauckali) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Margarita Road

Valandos f 9—12, 7—9, Antradieni lt 
Ketvirtadieni vakarių pagal luiitadną.

RooMV.lt


Trečiadienis, liepos 13, 19326

Įspūdžiai iš SLA. 36 
kuopos susirinkimo
Įspūdžiai iš SLA. 36 kuopos 

susirinkimo

SLA. 36 kuopos susirinkimas 
įvyko liepos 7 d. Liet. Audito
rijoj. šis susirinkimas skyrėsi 
nuo kitų susirinkimų tuo, kad 
jame nukrito kaukės nuo kai 
kurių minėtos kuopos veikėjų 
veidų. Iš tikrųjų, eiliniai nariai 
iki šiol nežinojo, ką jie stato i 
vadovaujančias roles arba kam 
jie paveda vadovybę. Taigi šia
me susirinkime turėjo progos 
tai pamatyti ir Įsitikinti, ku
riems ir kaip rupi SLA. reika
lai. •Priežodis sako, kad aliejus 
visuomet išplaukia i paviršį; 
taip ir pasirodė šiame susirin
kime. Kaip tik delegatai iš 37 
to seimo pradėjo išduoti rapor
tus, tai tuojau juodojo bloko 
žvalgybininkai sustojo ant kojų 
ir bandė uždėti savo cenzūrą

ant tų delegatų raportų, kurie 
jiems nepatiko. Čionai noriu 
pabrėžti vieną labai ryškų da
lyką, — Dr. Draugelis, išduoda
mas savo raportą, užakcentavo 
sekančius pareiškimus, būtent, 
kad SLA. 37-tas seimas buvęs 
tvarkingiausia seimas iš visų 
seimų ir kad 37-tas seimas nu
kirtęs galvą “baisiam slibinui” 
ant visados, <> dabar, girdi, tik
tai šito smūgio atgarsiai tesi
girdi. Taigi dabar 'kyla klausi
mas, ką Dr. Draugelis laiko tuo 
“baisiuoju slibinu”? Aš manau, 
kad Dr. Draugelis, kaip ir visi 
jo vienminčiai, laiko “baisiuoju 
slibinu” ne ką kitą, kaip tik 
didžiumos pareikštą valią vi
suotinuose P. T. balsavimuose. 
Aš pasakysiu, kad jie taip ma
nydami skaudžiai apsirinka. 
Juodojo bloko tok i s nedovanoti
nas žygis ne tik kad nenukirto 
galvą tam “baisiam slibinui”,, 
o tik suerzino jį. Kokios iš to 
bus pasekmės, — tai atsako
mybė už tai kris ant jų pačių. 
Reikia pažymėti, kad Dr. Drau
gelis, baigdamas savo raportą, 
pradėjo deklamuoti apie frater- 
nalizmą, apie vienybę ir t. t. 
Matykit, koki tai šlykšti ironi
ja, koks tai biaurus pasityčio
jimas iš didžiumos narių valios,

Naujas Oscar Amering'er
Buvutio ILLINOIS MINER Redaktoriau*, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Budriko Krautuvėje
i m am a s

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

7 lubų Baby
Grand Radio už
8 lubų Columbia 
vertas $150.00 už 
už ................ ......

’12.95
Kombinacijos

49.50
Rankinis Fonografas paraukus 
nusivešti į miškus, $A ftĘ 
vertės $15.00 už ...  taiVV 
Radio tūbos po . 49c

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

COLUMBIA REKORDAI
10151—MielaAirdyaM ir Oi. Berneli Vienturti. MenkeliuniutS ir Stankūnas.
16150—Pavasario sveikinimai ir Ciirono MeilS. Lietuvių TautiAka Orkestrą.
16*445-—Tavo saldžių malonių ir Sirdelfl mano. Liet. Vienbučio Orkestrą. 1 
16173—Vakar-vakari5U Čigonai. Budriko Radio Orkestrą.
10200—Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. ButCnas.

VICTOR REKORDAI
14034—Pavasarėlis ir Kaimo Polkos. '
80403—Mazurka ir Brilante Polka. Mandalinų kvartetas.
14025—Sėdžiu po langeliu ir Pas Močiutę augau. Krasauskienfi ir Voltoraltfl
14014—Klausyk mylimoji ir Burdingrierius praktikuoja. J. Žiūronas.
14009—Molio uzbonas ir Sakė mane šiokia. Zosė Krasauskienė ir Volteraltė.
14042—Laivyno ir Užmirkai tėvų kapus. J. Butėnas. * 
14041—Gėlynas ir Deimantas — polkos.

OKEH REKORDAI
20068—Karvelėlis ir Eisim Grybauti. Kauno Orkestras.
26020—Lietuva tėvynė musų ir Tautiškoji daina. Operetės Choro Kvartetas.
26078—Panemunės Valcas ir Plikas kaip tilvikas. Armonika solo,
26063—Mano brangioji ir Žvaigždutė. Kauno Orkestrą.
26080—Urėdas maiAe ir Godelės— Kriaučiūnas ir Vanagaitis.
26086—Bučkio Valcas ir Nauja Polka, Tarptautinė Orkestrą.

. 26087—Sibiro Tremtinis ir Bernužėl nevesk pačios. J. Olšauskas.
26096—Levendrelis ir Grybai. Marė Strumsklenė.

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

Tel. Bbulevard 8167
WCFL 970 k. nuolatinis Radio Programas nedėliomis nuo 1 iki 2 v. p. p. 
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pareikštos visuotinuose P. T. 
balsavimuose. Ir 36 kuopos visa 
valdyba jam karštai plojo. O 
kuomet P. Grigaitis atsuko ki
tą medalio pusę, tai tuojau visi 
juodojo bloko sargai sustojo 
ant kojų ir pradėjo lermuoti. 
Kuopos vice-pirm. A. M. pir
mutinis pradėjo šaukti, kad 
čia ne vieta taip kalbėti ir rei
kalavo, kad pirmininkas neleis
tų Grigaičiui kalbėti. Kadangi 
negalėjo to atsiekti, tai visas 
jų “bunČius” kėlė triukšmą, 
šaukė, kad raportas esąs per- 
ilgas, jie nenorį tokiy raportų 
klausyti ir t. t.

Węll, reakcija dabar visur 
kelia galvą. Musų smurtininkai, 
gal būt, gavo inspiracijos, ma
tydami, kas dedasi Vokietijoj 
arba paimdami pavyzdį iš p. 
Smetonos, ■ kuris jau šešti me
tai kaip valdo kraštą savotiškai 
ir jo pasekėjai norėtų matyti 
jį amžinu prezidentu. Kodėl gi 
p. Gegužiui nepasekti p. Sme
tonos pėdomis ir pasilikti SLA. 
amžinu prezidentu? Atsimenam 
getai, kuomet p. Gegužis buvo 
tardomas Specialės Komisijos. 
Tuomet jis davė garbės žodį, 
kad daugiau nekandidatuosiąs 
į SLA. prezidentus. Kaip jis tą 
savo žodį išlaikė? Ką reiškia 
garbės žodis? Ką reiškia kon
stitucija? Ką reiškia didžiumos 
narių pareikšta valia laike SLA. 
Ž?ild. T. visuotinų balsavimų? 
Smurtininkai 37-tam seime, pa
rodė, kad visi virš suminėti da
lykai yra niekas daugiau, kaip 
tik ironiški “joke’ai”! Vienos 
ypatos “garbė” statoma aukš
čiau visko. Nebūtų reikalo apie 
tai daug kalbėti, jeigu tos gar
bės butų siekiama švariomis 
priemonėmis. Bet kaip dabar 
einama, tai reikia atvirai pasa
kyti, kad musų “garbingi vy
rai” arba “užsitarnavę vadovai” 
pasirinko labai slidų kelią.'

Ateitis parodys, kaip visos 
SLA. kuopos į tai reaguos. Ir 
musų 36 kuopos dalis delegatų 
su visa valdyba teisinosi, kad 
buk jiems jų sąžinė taip dikta- 
bus, todėl jie taip ir balsavę. 
Well, vyrai, jeigu jau tik tokia 
sąžine tegalit pasigirti, tai lai 
būna jums amžina gėda. 36 
kuopos nusistatymas arba di
džiumos narių valia buvo pa
reikšta laike visuotinų Pild. T. 
balsavimų ir kuopos nariai pa
sitikėjo saviems delegatams, 
manydami, kad kuopos delega
tai seime sąžiningai atliks sa
vo pareigas. Bet kas tau! Mu
sų “sąžiningieji” delegatai vi
sai nū nemano apie kokias ten 
pareigas. Jiems tik rūpėjo SLA. 
kuopos lėšomis nuvažiuoti į sa
vo politiškos partijos seimą ir 
tenai sudaryti konspiracijas, 
kaip pasigrobti SLA. į savo 
rankas ir paskui įvesti jame 
smetonišką tvarką. Tai viskas, 
kas jiems rūpėjo. —M. T.

Liepos 17 d. Wauke- 
ganė, III.

X ________ .
z . 'Jeigu visi piknikai-išvažiavi-

prantama, kur trys- chorai, ten 
galima laukti ir konkurencijos. 
O kur konkurencija ,ten galima 
tikėtis sulaukti ir daug gero. 
Chorai varžysis, mėgins vienas 
kitą pralenkti dainų atlikime, jų 
grožiu, o galų gale visas malo
numas pasitenkinimas teks — 
piknike atsilankiusiems. Todėl 
nestebėtina, kad ne vien Keno’ 
shos ir Waukegąno lietuviai kal
ba apie liep. 17. Chicaga tuo 
atžvilgiu irgi neatsitikusi ir iš 
to galima tikėtis, kad labai daug 
chicagiečių mašinų tą dienų 
trauks į Waukeganų į Mozine 
parką, kuriame ši “Dainų šven 
te” įvyks.'—P.

Cicero

tepasitaiko matyti. Be Chica
gos ristikų, dalyvaus dar lietu 
vis ristikas iš Anglijos, būtent, 
Stanislovas Romanas. Anglijoj 
jis yra laimėjęs sunkiojo svo
rio čempionatą. Tarp Chicagos 
lietuvių jis pirmą kartą pasi
rodys piknike. Be to, bus daug 
ir kitų ristikų.

Ristynių, ristikų ir visos pub
likos bus nuimti paveikslai ir 
pasiųsti į Lietuvą.

Bus bėgimo lenktynės, virvės 
traukimas ir kitokie pamargi
nimai. Laimėtojai gaus dova 
nas. Beje, įvyks taip pat ir 
gražuolių kontestas. šokiams 
turėsime šaunų orkestrą.

Visi— seni ir jauni — yra 
kviečiami atvykti į išvažiavi 
mą. įžanga veltui.

—Rengimo Komitetas.

Buy gloves with what 
it savęs

Nfir* reikalo moačtt 60c ar 
Aauriaa. kad ranti rara dantį 
kojelę. Liaterine Tooth P**t*. 
didelis tūba* pareldnoda ui 
25<J. Ji valo ir apaango daa- 
Ua. Be to a*11 te autanpiaU 
J8. a* kuriuo* r *11 to ■uaiptrk- 
U pirittnaito* ar k* kita. 
l.*mtw>rt Pbaraancai Co

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
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Business Chances ~ 
Biriai

GERA PROGA lietuvių šeimynai, ku
ri supranta grosernės ir bučernės biznį, 
pirkti už bargeno kainą namą ir biznį. 
Padarys pragyvenimą dabar su proga pa
sidaryti daug pinigų kada laikai pagerės. 
Ateikite ir apžiūrėkite.

334 2 Parnell Avė.

- BUČERNĖ pardavimui. $500 paims 
ją. 393 3% W. 63 St.

Automobiies

šioj kolonijoj yra leidžiamas 
lapelis vardu “Pranešėjas”. Tas 
lapelis neva “praneša šv. Anta 
no parapijos ir parapijonų dar 
bus, įvykius, ir žinias”.

Liepos 2 d. lapely štai kokių 
“įvykių ir žinių” Užtinkame:

Klebonas labai prašo Dr. šv. 
Antano kad tie patys darbinin
kai užimtų darbą prie baro at
einančiam PARAPIJOS PIK
NIKE, Liepos, July 17 d, Berg 
man’s Grove Darže, Riverside, 
Illinois.

“Kadangio kuknios darbą at 
einančiam PIKNIKE užima 
Akademijos Rėmėjų Draugija, 
todėl Dr. Dievo Motinos Sopu 
lingos paimkite kvietkų darba 
ir tagiu darbą.

“Moterų Sąjungos Kuopą yra 
prašoma pardavinėti laimėjimo 
tikietus ,

“Visi darbuokimės kiek tik 
galime ateinančiam PIKNIKUI, 
jo pasekmes bus užtikrintos.

“Jeigu kada nors reikėjo pa 
rapijai paramos, tai ypač' šuo 
laiku. Visi parapijoms’ tai su
pranta.

“Gaspadines . >iiv rinkikes da- 
bar renka PIKNIKO pietums 
valgius-vištas Labai prašau visų 
paaukuoti sulik išgalės.

“šiandien 1 vai. svarbus su 
siripkimas Gyvojo Rožančiaus 
Draugijos Visos nares ir nariai 
susirinkite”. a

Dvasiška “išmintis”' tiesiog 
fontanu veržiami ‘iš 'toj lapelio. 
Tačiau, ar šv. Antano parūpi, 
joj nėra mokyklos ,kur tas la
pelio “pisorius” galėtų pramok 
ti nors šiek tiek žmoniškiau 
rašyti?

O štai kitas “dvasiškos išmin
ties”1 perlas:

“Tol kol žmonija negryš pil
nai prie Dievo tol pasaulyje 
vargas ir skurdas didės. Aiš- 
kiausei matome, kad tie žmo
nes kurie Dievo jstatimų nesi 
laikp, išnaudoja kitus, ir tik 
saumeiliškos garbės j ieško. To 
kie žmonys nekarta esti vilkai 
avies kailyje. Gražiais žodžiais 
dalykus apvynioja bet tiksle 
pilni apgavysčių, vagysčių vi 
šokiausiu žudysčiu.

“Kas netiki į Dievą ir nesilai
ko Jo įsakymu tas yra ne žmo
gus bet 'žvėris g vulys. Toks 
yra begalo pavojingas žmoni
jos gyvenimui ir žmonijos ge
rovei.

18 g-vės apielinkė
SLA. 129 kp. susirinkimuLs. At

metė savanorių delegatų 
raportus

Pereitą sekmadienį, liepos 10 
d., G. černausko svetainėj įvy
ko SLA. 129 kp.» susirinkimas. 
Svarbiausias susirinkimo reika
las buvo išklausyti delegatų iš 
SLA. 37 seimo raportus. Kuo
pa turėjo tris delegatus. Vie
nas delegatas, F. M. Valaitis, 
buvo reguliariai kuopos išrink
tas delegatas, o kitu du, An
driulis ir Andriulienė, buvo sa
vanoriai delegatai, važiavę į 
seimą savo lėšomis ir tik gavę 
iš kuopos mandatą.

Išklausius visų trijų delega
tų raportus, susirinkimas priė
mė F. M. Valaičio raportą, bet 
Andriulio ir Andriulienės ra
portus atmetė, nes jie balsavo 
už Pild. Tarybos pateisinimą 
Devenio aferoje ir prisidėjo prie 
sulaužymo SLA. narių valios 
Pild. Tarybos nariais išrenkant 
ne tuos, ką nariai 1 visuotinu 
balsavimu buvo išrinkę.

Kuopa tyra pasipiktinusi to
kiu delegatų pasielgimu ir yra 
pasiryžusi ateityje neduoti man
datų tokiems “delegatams”, ku
rie važiuoja į seimą savo noru 
ir savo lėšomis. Tokie savano
riai delegatai tankiausia važiuo
ja ne kuopą seime atstovauti ir 
SLA. reikalais rūpintis, bet 
tam tikrais politiniais savo kli
kos išrokavimais.

i —Girdėjęs.

Pirkite savo apielihkes 
krautuvėse

Jas sutaupinsite 50% ant tuo dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 IV.Roosevrit Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

PRANEŠIMAI
Dr-stės Palaimintoji* Lietuvos prieš- 

metinis susirinkhfus~"įvyks liepos 13 d. 
8 vai. vak., Liet. Auditorijoj. Malonė
kite laiku pribūti, nes yra daug svar
bių dalykų apsvarstyti. —Valdyba.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitas miestas. 
Darbą garantuojant.

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
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_________ Mokyklos_____

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
___________ Finansai-Paskolos

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių.

NAUJI IR VARTOTI 
MOTORCYKLIAI

Visų išdirbyščių už žemiausias dis
konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Casb, išmokėjimais 
ar mainui.

MID-C1TY CYCLE CO..
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

- —e  

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

Furniture & Fixtures
2 Rakandai -Jt ajsąi

PARDAVIMUI shoemakerio mašinos 
už labai pigią kainą. Atsišaukite: F. M. 
Valaitis, 2024 Canalport Avc.

For Reni
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

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

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

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

Furnished Rooms
PAIEŠKAU kambario prie mažos 

blaivos šeimynos South Sidėj; geistina 
labiaus Brighton Parke. Rašykite į Nau
jienas. 1739 So. Halstęd St., Box 1457.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

)YKAI BARGENŲ KATALOGAS
MILLS SALES“ CO..

Help Wanted—Female 
Darbininkių R

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, ant farmos. Atsišaukite, 650 W. 
81st Str. Tel. Radcliffe 793 7.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

mai buty vienodi, jeigu jie sa
vo programais, pamarginimais 
ir kitais priedais nesiskirtų nuo 
vienas kito, piknikų lankytojai 
atvažiuotų j vieną, j kitą ir tuo 
užbaigtų piknikų sezoną. • Tas 
pats dalykas tuojau pasidarytų 
nuobodus ir jie važiuotų' į įvai
rias tolimesnes vietas ieškoda
mi naujienybių. Vasaros 1 laiku 
vargu galima žmogų išlaikyti 
mieste. Visi, kurie pajėgia 
traukia į miškus, j ežerus irtt..

Kalbant apie, naujienybes, 
negalima praleisti nepaminėjus 
nepaprastą pikniką, “Dainų 
Šventę” kuri įvyks šį sekma
dienį Waukegane, Illinois, Ir 
ko ten nebus! Tikrai melodin
gų, gražių, tikrai lietuviškų dai
nų, įvairios sporto rungtynės ir 
kitokie pamarginimai, apie ku
riuos šiuo kartu bus nutylėta, 
kad jie įgytų “surprizų” ver
tę. Dainuos net trys chorai 
Chicagos “Pirmyn”, Kenoshos 
Dailės Ratelis ir Waukeganie- 
čių choras “Laisvė”. Chorai 
dainuos kartu ir pavieniai. Su*

Nebereikalo Kristus savo 
Saugokitės nuo netikru prana 

šu, kurie ateina pas jus avių 
rūbuose, viduje gi yra, plešan 
tieji viĮkai” sako ' šios dienos 
E vangeli j o.” :

Geriau tas “pisorius” butų 
pasitenkinęs “motinomis . sopu
lingomis” bei “valgiais-vištp- 
mis?’ žmonių išnaudojimo amą- 
te ‘Mūšių, ganytojui” tikrai, ma
žai konkurentų teturi. Jų visas 
biznis susiveda prie to, kad 
“everything įs coming in būt 
nothing is gbing out—except 
holy water”.--K. ; ; .

Kupiškėnų pikni
kas

Liepos 24 d. įvyks Kupiš
kėnų Bendro 'Kliubo Ameri
koj piknikas. Piknikui vieta 
pasirinkta Sakalauskienės dar
žas prie Tautiškų Kapinių. Pro
gramas bus vienas geriausių.

Piknike bus dideles ristynės, 
kokių chicagie’feiams retai kada

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg> 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą i devynis mėnesius; augštesnj 
mokslą i vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo 1 mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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

Tik Q0C
Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

/

Mokestį galite siųsti palto 
ženkleliais. *•

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47th St.

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

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

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue 

Virginia 0757

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

Business Service
Biznio Patai^ayimag^^,^ 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas 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.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui
PAUL M. SMITH B CO.

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

MOTERYS SKAITO
SKELBIMUS

•r * . ’

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

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

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

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

TEL. ROOSEVELT 8500




