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Sukilusios Brazilijos 
jėgos nuolat didėja; 
30,000 gatavi kovai
Sukilimo tikslas nuversti Ge- 

tulio Vargas diktatūrų

Sao Paulo, Brazilija, liep. 13. 
—Prieš keturias dienas turtin
giausioje pietines Brazilijos 
valstijoje Sao Paulo kilęs su
kilimas prieš Vargas diktatūrų 
apėmė beveik visų tautų. Pedro 
De Toledo, Sao Paulo revoliu
cinės valdžios galva, pareiškė, 
kad j sukilėlių pusę perėjo ir 
Bio Grande do Sul ir Minas 
Geraes valstijos.

Pedro De Toledo taipgi pa
reiškė, kad vienintelis sukilimo 
tikslas yra nuversti Getuiio 
Vargas ir atsteigti konstituci 
nę valdžia. Vėliau paskelbtas 
sukilėlių komunikatas sako, 
kad 30,(X)0 sukilėlių yra pasinio 
šę eiti j mūšį ir jų pusėje sto
vi be aukščiau suminėtų valsf 
tijų dar sekančios: Parana, 
Santa Catarina ir Matto Grosso. 
Ikišiol nebuvo jokio kraujo pra
liejimo .

New York, liep. 13. —Ali— 
American Cable bendrovė gavo 
pranešima iš Brazilijos val
džios ,kad visa komunikacija su 
Sao Paulo valstija yra nutrauk* 
ta. Telegramos iš visų kitų 
valstijų bus cenzūruojamos.

Neramu ir Eųuadore
Guay<|uil, Equador, liep 13. 

—Loja miesto laikraštis EI Te- 
elgrafo praneša, kad areštuota 
eilė aukštų karininkų "Už ruo» 
Šimų suokalbio prieš-valdžių.

Sukilimas Peru valstybėje bu
vo galutinai likviduotas.

Ind. kasyklų opera
toriai atsisakė derė

tis dėl algų
Terre Haute, Ind., liep. 13. 

—Indiana valstijos kasyklų 
operatoriai atsisakė toliau vesti 
derybas su angliakasių unijos 
atstovais dėl naujos algų su
tarties ir priėmė rezoliucija, 
kurioje autorizuoja .atskiras 
kasyklas vesti derybas su uni
jos lokalais . Indiana anglia
kasių atstovai konferencijoje 
šu operatoriais sutiko su pama
tine $4 alga j dienų.

“Sausieji” rengiasi ko
voti prieš proh. panai

kinimą
Washington, D. G., liep. 13. 

—“Sausųjų” organizacijų stra
tegijos komitetas išvystė pen 
kių punktų programų, kuriuo 
naudosis kovodamas prieš di
džiųjų partijų “šlapiųjų” plat
formų įvykinimą. Jie pasiry
žę nedaleisti prohibicijos klau 
simo referendumo.

Meksikos Miestas, liep. 13.— 
Jalisco valstijos mieste Autlan 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas.

Chicagai ir apylinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek vėsiau; šiaur
ryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 75- 
96 laip.

Saulė teka 5:26; leidžiasi 8:- 
25. 
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Angliakasiai buriasi 
kovoti prieš naują $5 
pamatinę dienos algą
3,000 angliakasių Springfielde 

prieš sutarties priėmimų

Springfield, III., liep. 13. — 
I Springfieldą susirinko virš 
3,000 angliakasių protestuoti 
prieš pamatinę $5 algų į dieną, 
su kuria sutiko UMW. unijos 
atstovai bendroje kasyklų-savi- 
ninku ir unijos atstovų konfe
rencijoje.

Angliakasiai užsilaikė kuo- 
tvarkingiausiai, bet yra pasiry
žę kovoti ir nedaleisti, kad nau
joji algų sutartis butų užtvir* 
tinta. Fox Hughes, unijos pir
mininko John Walkerio atsto
vas Springfielde kalbėjo už su
tarties priėmimų, bet opozicijon 
išėjusių kasėjų vadai pareiškė, 
kad jo ar kito panašus argu
mentai yra bevertės ir jų nusi 
statymo nepakeis.

Springfielde susirinkę ang
liakasiai atstovauja apie 10- 
subdistriktų ir tikimasi, kad jų 
skaičius sekančiame mitinge 
padidės 1,000.

Pirmame mitinge angliaka 
šiai priėmė rezoliuciją, kurioje 
ragina lokales unijas ignoruoti 
referendumų naujos algos su
tarties klausimu ir reikalauti, 
kad pamatinė alga butų ne
mažesnė už ankščiau mokėtą' 
$6,10 algą už dienos darbą.

Pasaulinė ekon. kon
ferencija spalio mėn.

Geneva, Šveicarija, liep 13.— 
Spalio mėnesį Londone, Angli
joje planuojama pasaulinė eko
nominė konferencija, kurios ti
kslas bus sumažinti muitus, sta
bilizuoti kainas ir atnaujinti 
tarptautines paskolas su vy 
riausybių garantijomis. Tiki
masi, kad toje konferencijoje 
dalyvaus ir Jungtines Valsti
jos.

Lakūnai apdovanoti 
medaliais

VVashington, D. C., liep. 13. 
—Hooveris pasirašė kongreso 
rekomendaciją suteikti garbės 
kryžius lakūnams Boardman ir 
Polando, kurie iš New Yorko 
nuskrido į Turkiją ir Post ir 
Gatty, kurie aplėkė aplink pa
saulį j 8 dienas.

žuvo baigdami ilgą ke
lionę orlaiviu

Lyons, Francija, liep. 13. — 
Baigdami 4,700 mylių kelionę 
orlaiviu žuvo pulk. Guillemeney 
ir jo draugas kom. Goslin. Ka
tastrofa įvyko skrendant iš 
Venecijos, Italijos i Paryžių. 
Lakūnai apskrido visų Europą.

Senatas atmetė McKel- 
lar rezoliuciją

Washington, D. C., liep. 13.— 
Senato užsienio reikalų komisi
ja atmetė šen. McKellar rezo
liuciją, kurioje buvo reikalau
jama Hooverio pranešti sena
tui apie J. V. rolę reparacijų 
konferencijoje ir apibudinti J. 
V. nusistatymų karo skolų klau
simu.

Milwaukee, Wis., liep. 13. — 
Buvęs užsidariusio Franklin 
State banko prezidentas Schroe- 
der nuteistas 5 metams kalėti.

[Acme-P. B A. Photo]

Winston-Salem, N. C. — šioj rezidencijoj buvo nušautas Smith Reynolds, tabako magnato sūnus

Pasibaigė New Zealand 
angliakasiu streikas
Wellington, N. Z. liep. 13. — 

Šiaurinės New Zealand salos 
angliakasių unijos, didele di
džiuma balsų, nutarė vėl grįž
ti į darbą. Streikas ėjo dei 
algų sutarties. Kasyklų savi 
ninkai buk nusileidę angliaka
sių reikalavimams.

Belgijoje streikai 
plečiasi

Brusse’s, Belgija, liep. 13.— 
Simpatizuodami Charleroi ir 
Mons angliakasiams, Flamande 
joje streikai! išėjo tėkšti ilo 
fabrikų darbininkai. Streikas 
plečiasi po visą kraštą. Belgi
jai graso generalis streikas. 
Keliose vietose įvyko susirėmi 
mai, bet sužeistų skaičius bu
vo mažas. Liege dislrikte 
areštuota keli komunistai.

$390,000,000 armijos 
užlaikymui

Washington, D. C., liep. 13. 
—Kongresas užbaigė svarstyti 
$390,000,000 armijos biudžetą. 
Projektą priėmė ir perdavė ji 
Hooveriui.

Badas gręsiąs Meksikos 
į streikieriams

Nogales, Ariz., liep. 13.— Ke
liems šimtams streikuojančių 
geležinkelių darbininkų šeimy
nų gręsia badas, nes nutrau
kus komunikacijų, nėra galimy
bės miestus aprūpinti maistu. 
Streikas jau nusitęsė kelias sa
vaites.

Nubaustas už žydo 
kankinimą

Bukareštas, Rumunija, liep. 
13.—Rumunijos vyriausybe nu
baudė kap. Panisoara 30 die
nų kalėjimo už kankinimą Be
sarabijos žydų-zionistų vado 
Samson Bronstein.

Demokratai nedaleido balsavi
mo alaus klausimu

Washington, D. C., liep. 13. 
—Senatoriai demokratų parti
jos konvencijoje garsiai kalbė' 
ję apie 18 priedo panaikinimų, 
jau antru kartu atsisakė bal
suoti alaus klausimu. Republi- 
konų šen. Bingham padarė įne
šimų legalizuoti 4% alų, bet jo 
pasiūlymai nebuvo prileisti prie 
svarstymo.

Senatas ir butas 
priėmė 2 bilijonų 
pagelbos projektą

Priimti projektai latatinkia Hoo
verio reikalavimams

Washington, D. C., liep. 13. 
—296 balsais prieš 46, atstovų 
butas priėmė pataisytą $2,122,- 
000,000 viešųjų darbų ir bedar
bių gelbėjimo projektų, kuris 
atatinka Hooverio reikalavi
mams.

Kaip žinoma Hooveris vėtą 
vo Garnerio projektą, nes buvo 
priešingas paragrafui, kuriame 
Rekonstrukcijos finansine kor
poracija autorizuojama teikti 
paskolas atskiriems asmenims.

Naujai praleistame projekte 
tas paragrafas išbrauktas. Nuo 
Garnerio projekto jis skiriasi 
dar ir tuo, kad dabar Rekon- 
štrukejios korporacija kiekvie
ną mėnesi turės paskelbti duo
tų paskolų sąrašų. Be to, pro
jekte $300,000,000 skiriama 
valstijoms, kurios negali aprū
pinti Savo bedarbius, $322,000, 
000 viešiems darbams ir Re
konstrukcijos korporacijos ka
pitalas padidinamas iki $3,800, 
000,000.

Vakar senatas irgi priėmė 
pataisytų Garnerio projektų. 
Dabar abiejų rūmų jgaliuotieji 
mėgins suderinti priimtų pasiū
lymų skirtumus ir perduos jį 
Hooveriui pasirašyti.

10,000 veteranų mar
gavo į kongresą

Washington, D. C., liep. 13. 
10,000 “bonų armijos” vetera
nų numaršavo į kongreso rū
mus. Veteranai užsilaikė kuo- 
tvarkingiausiai ir policija nesi
kišo į jų tarpų. Atstovas Pat- 
man (dem. Tex.) kalbėdamas į 
susirinkusius pareiškė, kad jis 
įneš naujį pasiūlymą išmokėti 
bonus tiems veteranams, kurie 
yra vargo ir nedarbo prispaus
ti.

Anglijos delegacija j 
Ottawos konferenciją
London, Anglija, liep. 13.— 

Su Baldwinu priešakyje iš 
Southhamptono uosto į Otta- 
wų, Kanadą išvyko Anglijos de
legacija į Britų imperijos eko
nominę konferencijų, Konferen
cija atsidarys greitoje ateityje. 
Į jų vyksta ir delegacijos iš vi
sų Anglijos valdomų kraštų, iš
skyrus Airiją.

“Laikas Dievui panai
kinti depresiją”

Vatikano Miestas, liep. 13.— 
Kalbėdamas i būrį maldininkų 
popiežius Pijus pareiškė, kad 
jau atėjo laikas Dievui įsikišti 
j šio pasaulio reikalus ir panai 
kinti depresiją. Naivus tokiems 
pareiškimams gal ir priduoda 
kokios nors vertės, bet įdomu 
ar pats popiežius tam irgi tiki

Smerkia finansinę 
rekonstrukcijos kor. 
už paskolą Dawes’ui
Buvusio pirmininko bankui Chi> 

cagoje suteikė $80,000,000

Washington, I). C., liep. 13. 
—Vakar šen. Couzen (rep. Mi- 
chigan) užatakavo Finansinę 
rekonstrukcijos korporaciją už 
$80,000,000, paskolą buvusio 
korporacijos pirmininko I)awes 
bankui Chicagoje, Central Re 
public Banį . Couzens abejoja, 
kad tokia stambi suma tik vie
nam bankui yra visai sveika 
finansinė politika.

Kongresas priėmė Couzens 
pasiūlymą uždrausti panašias 
paskolas ateityje. Pasiūlymas 
taipgi nurodo, kad paskolos ne
bus duodamos finansinėms į- 
staigoms, kurių viršininkai yra 
korporacijos nariai, o jeigu 
bus duodamos, tai tik 12 mene 
šių po tokio korporacijos na
rio rezignacijos. Dawes, Chica- 
gos banko pirmininkas pasi
traukė tik mėnesį laiko atgal 
ir tuojau gavo didžiulę sumą 
savo įstaigai.

Rezignavo kritikuo
jamas Čili ministeris

Santiago, čili, liep. 13. —Pa
kritikuotas už santykius ir 
draugiškumą su buvusiu čili 
diktatorium Ibanezu, iš penk
tadienyje sudaryto kabineto pa
sitraukė užsienio reikalų minis 
teris Juan Antonio Rios. Jo 
vieton paskirtas Eseo PenaviL. 
Joni, dabartinis ūkio ministeris.

“Sausas” senatorius 
Glass už modifikaciją
■' Washington, D. C., liep. 13. 

—Demokratų senatorius Glass, 
partijos konvencijoje smarkiai 
kovojęs prieš, “šlapios” platfor
mos priėmimų, įnešė konstitip 
cijos -pataisymą panaikinti 18- 
tų priedą, bet nedaleisti gėri
mų vardavimo valstijose, kurios 
yra tam priešingos. .

Airijos žem. rūmai pri
ėmė priesaikos panai

kinimo pasiūlymą
Dubliu, Airija, liep. 13. — 

Airijos parlamento žemieji ru 
mai priėmė prez. De Valeros 
pasiūlymą panaikinti Airijos iš 
tikimybės priesaiką Anglijai. 
Rūmai atmetė kai kuriuos se
nato prie pasiūlymo pridurtus 
pataisymus. Projektas paliks 
įstatymu už 18 mėn.

Anglija ir Francija 
susitarė kooperuoti 
Europos klausimuos
Bendromis jėgomis riš Europos 

politinius ginčus

London, Anglija, liep. 13. — 
Londone ir Paryžiuje paskelb' 
ta, kad Francijos ir Anglijos 
vyriausybės susitarė kooperuo
ti ir bendromis jėgomis steng 
tis išrišti Europos politinius 
klausimus, kurie yra lygiai 
svarbus, kaip ir finansiniai 
klausimai svarstyti Lausannos 
reparaci j ų konf erenci j oje.

Sir John Simon, šį pareiški 
mų padaręs nuo Anglijos val
džios, pridūrė, kad abiejų vals
tybių susitarimas neturi nieko 
bendro su J. V. ir liečia tik 
grynai Europos valstybių klau 
simus.

Francijos ir Anglijos sutar 
ties tekstas bus paskelbtas vie» 
šai, kartu su juo ir priežadas 
padarytas Laųsannoje, kuris 
buk rišąs reparacijų sutartį su 
J. V. karo skolomis. *

Francija4 tikisi* kad ‘Vokieti
ja greičiausiai reikalaus Ver 
sailles traktato re-vizijos ir šis 
susitarimas su Anglija bus jai 
naudingas tuo, kad pav. Vokie
tija ir Anglija negalės pradėti 
tartis vienu kuriuo politiniu 
klausimu r.eatsiklaususios Fran
cijos .'

Curtis draugai planuoja 
apeliuoti
—.. t

Norfolk, Va., liep. 13. —John 
H. Curtis draugai pradėjo rink
ti aukas apeliacijai. Curtis nu 
teistas vieniems metams kalė
jimo už Lindbergho apgavimą 
ir kliudymų policijai suimti la
kūno 1/udikio pagrobikus.

Italija kelia muitus
Rymas, Italija, liep. 13. — 

Italijos fašistų pramonės kon
federacijos taryba nutarė pa
kelti muitus ant visų impor
tuojamų agrikulturiiūų ir in
dustrinių produktų.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamų.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

sper Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Breinen.
Spalio 8 dieną laivu ‘Taris” 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunatespilnų užtikrinimų 
turėti linksmų ir smagių kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

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

LIETUVOS ŽINIOS
Prof Voldemaro reikalai

šiuo metu prof. A. Voldema
ras vieši Paryžiuje, ruošdamas 
spaudon du didelius veikalus 
apie Klaipėdos ir Vilniaus klau
simus. Veikalai bus išleisti 
franeuzų kalba.

Bekeris peikia Lie
tuvos kalėjimus

“Koening. Hart Zeitung” į- 
dėjo pasikalbėjimą su pabėgu
siu iš Lietuvos Bekertu.

Bekeris nusiskundžia Lietu
vos kalėjimu.

Pabėgęs taip: nuėjęs į ko
pas pasivaikščioti ,ten atvažia
vus jo žrtiona motoriniu laive
liu, sėdęs ir nuvažiavęs. .

Jei Lietuvos vyriausybe ga
rantuosianti, kad jis nebusiąs 
areštuotas (prieš teismų), tai 
Bekeris teisman atvyksiąs ir į- 
rodysiųs savo nekaltumą.

Metas jau mesti ku
nigams ubagavimą
Žarėnai-Latveliai. Kruopių 

vai. Dabartinis klebonas praei 
tais metais užsimanė pasista
tyti naujus tvartus (valdo 30 
ha žemės), tai kalėdodamas rin
ko iš parapijonų po 50 centų 
nuo ha, varė kartkartėmis ak
menų, žvyro, rastų vežti; prie 
statymo reikalavo darbininkų, 
o kas nepaklausė, tą iš sakyk
los išbardavo. Šių žiemą ėmė 
ir sudegė senieji tvartai su gy
vuliais, naujieji dar nebuvo 
baigti, tai vėl buvo verkimo, 
prašymo aukoti: rašė ūkinin
kams raštelius net po du kar 
tus, kad pašaro suvežtų. Ir pri
vežė daugiau, kaip pirma turė
jo.

Štai šv. Jono atlaidai, tai 
pasiuntė špitolninkes į visą pa
rapiją parinkti kiaušinių, kum
pių, vištų, sviesto ir kitko, kų 
ka§ duoda. Vienų kartą rei
kėtų mesti senus papročius ir 
likti ant visados tikrais kuni
gais žmonių sieloms rūpintis, o 
ne turtais, kuriuos kraunasi iš 
valstiečių.

Organizuojamas naujas 
Kauno gydytojų 

kolektyvas
v 1

Kaunas. — Du ;universiteto 
medicinos fakulteto profesoriai 
organizuoja naujų gydytojų ko
lektyvą, kuris nori atidaryti 
poliklinikas ir gydyti ligonių 
kasos narius.
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Įkorespondencijos
Grand Rapids, Mich
SLA. 60 k p. protesto rezo-

SLA. 60 kp. laikytame mė
nesiniame susirinkime, kuria
me dalyvavo apie šimtas na
rių, du delegatai į SLA. ’37-tą 
seimų išdavė raportus. Bet 
daugiau negu dviem trečda
liais raportas buvo atmestas ir 
nariai nutarė išnešti protesto 
rezoliucijų prieš tų delegatų 
dalį, kuri 37-tam seime panie
kino narių teises. Rezoliucijai 
sutvarkyti pirmininkas išrinko 
specialę komisijų, susidedan
čių iš 6 narių.

želio 27 d. Pirmas, American 
State Bank užsidarė jau porų 
metų atgal. Lietuvių draugijos 
ir pavieniai asmenys nemažai 
nukentėjo. Pakol kas dar nie-v 
ko neteko girdėti. Kalbama, 
kad depozitoriai negaus nei 
cento atmokėti.

Dar tebegyvuoja vienas ban
kas, kurį palaiko dirbtuvės ir 
dideli biznieriai. Patarnavimas 
labai prastas. Nieko nepaiso. 
Nenori nei dešimkės išmainy
ki, jeigu kam reikalinga arba, 
geriau pasakius, kuris 
turi.

dar jų

Ukėsų 
$5,000, 

ant

$įįO

....................................................... ............................................................................................................... I I.p.1—I. UII I    I

[Acme4P« 4J A. Photo]

Amerikos tennis čempionai: Ellsworih Vines ‘ir tolen WHlls Moody. Čuotfu ‘laimėjo Anglijos •
Mes, SLA. 60 kuopos nariai, 

Grand Rapids, Mich., protes
tuojame prieš tuos delegatus, 
kurie pereitame SLA. 37-tame 
seime sumynė visas narių tei
ses ir atsišaukiame į demo
kratiškos minties SLA. narius, 
kad paremtų musų protestą 
prieš tų dalį delegatų, kuri ne
atsižvelgdama į didžiumos na
rių nusistatymų kas link Pil- 
doihosios Tarybos, neatsižvelg
dami SLA. konstitucijos ir įsi
gyvenusių papročių, pasielgė 
sauvdliŠkai, lyg diktatoriai ir 
pavertė narius vien tik savo 
vergais.

Pamišus įvykis buvo atsiti
kęs 22 metai atgal ir dabar 
37-tas seimas jį atkartojo. 
Atsiminus 25-to seimo nuoty
kius ir prisiminus, kad po to 
seimo organizacija nustojo 
dviejų trečdalių narių, mes S. 
L. A. 60 kp. nariai esame įsi
tikinę, kad tas pats dalykas 
pasikartos ir dabar, greičiau
siai dar blogesnėje formoje, 
nes prie dabartinės depresijos 
ir taip daug narių išstoja. Be 
to, dar ir pačioje SLA. centro 
širdyje nesant pasitikėjimo, 
ko-gi galima tikėtis?

Todėl, mes SLA. 60 kp. na* 
riai šaukiamės į visus demo
kratiškai nusistačiusius narius, 
kad kovoti prieš visus §LA. 
37-to seimo suniurto darbus 
prieš SLA. narius ir kovoti 
iki narių teisės nebus grąžin- 
tos.

Mes reikalaujame, kad na
riai referendume gavusieji 
daugiausiai balsų butų padėti 
į tas Pildomosios Tarybos vie
tas, į kurias jie buvo išrinkti.

Jeigu tas nebus padaryta, 
mes skaitysime SLA. 37-tų sei
mų ne SLA. seimu, bet tik tam 
tikros politikierių grupės su
važiavimu, ir tuos ‘ Pildomo
sios Tarybos narius, kurie re
ferendume negavo didžiumos 
balsų, bet pateko į P. T., mes 
skaitome nelegaliais.

Pasirašo valdybos ir specia- 
lės komisijos nariai: •

S’ Naudžius, 1350 Broadway 
Avė.

Anthony Karalius, 1414 Tur- 
ner Avė.,

Jonas P. Smilgius, 2200 Al
pine Avė.,

M oti ėjus Bal Ir ūsai lis, 
Turner Avė.,

Tarnas Aleksynas, 1414 
nėr Ave^,

Albertas Grybauskas, 
Leavand St.,

Peler Krulekas, 1441 Qnarry 
Street.

Juozas ^Vaitkevičius.

Amerikos Lietuvių 
kliubas, nors dar turi 
bet visi pinigai išduoti 
morgičių, kurių šiandien nega
lima realizuoti. Susirgę na
riai pašalpos negauna, nes ant 
raiikų pinigų nėra, o kurie bu
vo, tie žuvo, kuomet 
bankas.

stentiis turnainentų

J9KSĖSSS

užsidarė

suruošti 
į metus.

‘L. A. U. sumanė 
nors vienų piknikų 
Šių metų piknikas įvyks sek
madienyje, liepos 17 d. Lenkų 
tautiškos bažnyčios darže, prie 
Wegg Avė., ir 149 st. Pikni
kai! kviečiami atsilankyti ne 
tik vietiniai lietuviai, bet tau- 

Ham- 
' kitų

tiečiai iš Gary, Ind., 
inoiid, Galumet City ir 
miestų.

Dar vienas nemalonus 
kis. Seniau, East Ghicago il
gus metus gyveno tautietis 
Tony Kairis. Išmainė savo ne
judinamų turtų ant gražios 
formos, visai netoli miesto 
Fon Du Lac, Wisconsin valsti
joje. Liepos 6 d. užsidegė šie
nas daržinėje. Matyt, nebuvo 
gerai išdžiovintas. Sudegė visa 
daržinė, tvartai, vištininkai, 
geras bulius, pora arklių ir vi
sai naujas traktorius. P. Es- 
minskienė, p. Kairio duktė, pa
sakoja, kad ugnis vienu kartu 
apėmusi tvartus ir gyvulių ne
buvę galima išgelbėti.

Tai geras pavyzdis ir ki
tiems ūkininkams. Drėgnas 
šienas ir dobilai užsidega. pa
tys per save. Kaž kur esu 
skaitęs, kad tokios daržinės 
daug nukenčia ir nuo perkū
nijų. — Matukas.

Waukegan, I1L

įas rūkas laiko mane 
ndktį

įvy-

Dur apie Dr. D. J. K ve derą

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo rašyta apie tai, kad 
\Vaukegan susilaukė lietuvio 
gydytojo asmenyje Dr. Dovy
do J. Kweder — Kvedero. Ten 
buvo pasakyta, kad Dr. Kve- 
deras yra gimęs Lietuvoj ir 
medicinos mokslų baigė Illi
nois Medical School. Tatai ne- 
atatinka tikrenybei. Kiek teko 
ipatirti iš paties Dr. Kvedero, 
tai jis yra gimęs ir užaugęs 
Waukegane, o medicinos mok
slų baigė Illinois universitete.

Dr. Kvederas sekamą mėne-
1411 sį atsidarys ofisą Waukcgane 

ir pradės praktikuoti medici-
Tur- ną. Kuo geriausio pasisekimo 

jaunam daktarui. — N..
652

AMERIKOS 
PILIETIS

East Ghicago, Ind.
Musų nelaimės ir piknikas

Pas mus, kaip ir visur, pa
sitaiko įvairių įvykių, bet jau 
per kurį laikų niekas iš musų 
miesto nebeparašo 
čius.

Vietiniai lietuviai 
nukentėjo, kuomet
Peoples State Bank. Tai buvo 
lenkų bankas, bąt tuo pačiu 
sykiu ir lietuvių. Tai įvyko 
birželio 22 d. Kitas East Chi-|

Botina ’ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais, Pamokinimai 
apie lipa šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kikus ir viską kas reika* 
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 

’liėtiivių j r angių kalbo
mis surašyta.

pagel-

į laikraš

nemažai 
užsidarė

Tai įvyko

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

Siųskite monsy orderj arba kratos 
■ženklelius.

cago State Bank užsidarė bir- Sfr r
JMMNkttKūnAv

(Tęsinys)
Iš įpiėtų įpusės, apie šimtų 

mylių 'tolumoj, buvo matytis 
Badlands Nat. Park, lyg vaivo
rykštės, ilga horizontalė juos
ta. Kuomet saulės šviesa atsi
muša į Badlands kalnų viršū
nes, tai tiesiog sunku pasaky
ti, kokių spalvų jie turi. Kar
tais atrodo ružava, geltona, 
fioletinė ir k. Kiekvienų kartų 
ir kiekvienas asmuo gali ki
taip matyti tas spalvas. Kar
tais atrodo iškilusi į padangę 
lyg fosforinės . šviesos juosta. 
Iš žiemių .pusės matosi Devil’s 
Tower Wyo. valstijoj. Sakė, 
iš šito kalno esu galima matyti 
keturias valstijas — Montaną, 
iWyo„ Golorado ir Nebraskų. 
Bet saulei besileidžiant, buvo 
per daug dideli siluetai, tai 
mes negalėjome jų matyti, iš
skyrus Wyo. ir So. Dėkotų. 
Nors diena buvo šilta, bet čia 
buvo tiesiog per šalta. Musų 
prakaitas išdžiuvo ir įlies pra
dėjome drėbė t i.Susiėmėm dar 
paveikslus, bet vėliau, juos pa
darius, vis tik negalima daug 
kas juose matyti, nes tirštas,

kad ;mes Čia gailime per 
nušalti.

fpusidarė lyg baugu, neramu, 
atsiškirusiems nuo ‘teivilizaci- 
ijos?’ Čiuitpti dvėlkiUheiuosc 
‘katinuose. Net mes patys stebė- 
ijomės iš savo drąsumo. Lai
mei dar, kad buvome ne vie
ni. čia radome new yorkietes 
studentes jau trečių dienų be
studijuojančias geologijų, ku
rios kiek atokiau nuo musų 

’kempino, o arčiau prie musų 
dar kelios turistų partijos, 

esą šlapi.

tolesniuosius kalnus.
‘Besisukinėdamas ir saugo-, 

darnusis, kad *mmužergti ‘kur >į, 
“skrodžių ^enię/’ pamačiau 4š-‘ 
kabų, !kur yra surašyta šio 
kalno istorija,—'kada jis ‘bu
vo atrastas, jo aukštumas ir 
kitos smulkmenos. Be to, yra 
parašyta, kad Harney Peak 
esųs aukščiausias kalnas ryti
niame kalnų retežyj. Jis esųs 
aukštesnis už Ycllovvslone kal
nus.

Pasigrožėję šiais nuostebiais Staiga pasijutome 
vaizdais, pripratome prie auk- Automobilis ir žemė sušlapo, 
štų kalnų ir jau musų galvos 
“sustojo sukęsis.” Atgal grįžo
me jau sutemus ir buvome ge
rokai pavargę. Be to, eidami 
bijojom barškuolių, kad ant 
sauso tako neužmintum. Aš 
pats tai nepaisiau jų, nes žino
jau, kad tokioj aukštumoj jų 
nėra, bet žmonos savo argu
mentais negalėjau įtikinti. 
Ji labai jų bijo. Mat, So. Da- 
kotos ‘keliais važiuodami ne
mažai barškuolių ir kitokių 
didelių gyvačių suvažinėjome.

Nakvojom '“debesyse.”
Prie savo “tento” radome 

kaubojų atnešta sausų pušinių 
skaldytų malkų. Matomai, jie

PRANEŠIMAS
Morgičių Savininkams

Užsidarius kai kuriems bankams, daugelis lįętuvių, 
pirkusių iš jų morgieius, inežino, kaip iškolektuoti nuo
šimčius arba sumas.

’ Tais reikalais kviečių kreiptis < pas' mus, o Jtie jūsų roi* 
kalai 'bus greitai, 'teisinaiir 'pigiai* atlikti

Telefonas Yards 2790 CJiieągo, Iii
Ji) if» ĮbjRĮHBBH

sti. Prie musų besikūrenan
čios ugnies atėjo vienas laik
raštininkas iš Seattle, Wash.' 
Jis davė aspirino “dantį su
stabdyti nuo skaudėjimo”; sa
ko, 'ir jo žmona negalinti mie
goti dėl danties gėlimo. Išsi
kalbėjus su juo apie įvairius 
dalykus, jis, matyt, kaip ir kiti 
vakaruose, Ghicagų įsivaizduo
ja lyg razbaininkų miestų. Sa
ko, chicagiečiai neturį noro, 
nė užuojautos savo draugui, 
patekusiam į nelaime v arba 
reikalingam pagalbosT^padėti. 
Sako, geriau nesakyk, kad esi 
iš Ghicugos, nes su tavim čia 
nenorės nū reikalo turėti. Mą
styt, jis sako tiesų, nes aš jau 
pirmiau tai pastebėjau. Vadi
nasi, kiti bijosi musų! Mums 
nėra reikalo bijotis...
Biznieriai perdaug bizniški.
Bevažiuojant po kalnus pa

sitaiko pravažiuoti miestelių 
ar šiaip lkokį kaimų miškų 
kloniuose prie kėlių. Kiekvie
nam tų miestelių yra perdaug 
visokių biznierių, ‘kurie laukia 
išskėstomis rankomis atva
žiuojančių svečių. Gal 'labiau
siai mums į akis puolė Hill 
Gity miestukas. Išvažiavus 
mums iš Sylvan Lake (Needles 
kalnų), kur nakvojom, ir austo 
jus prie kryžkelių, išėjo iš ma
žo restorano moteris su Bill of 
Fair ‘ir paišiuku rankoj ir 
klausia: Gal norite namie kep
tų pajų ir kavos. Aš atnešiu į 
automobilį. Kadangi mes bu
vome po pietų, tai atsisakėm 
jos 'patarnavimu naudotis. Ui

vis tik neatsitraukia ir siūlo 
jau kitokį “tavorų” — akme
nis. Įsivaizduokite sau, akme
nis parduoda. Taip, čia par
duoda ir akmenis. Bet tie ak
menys, reikia pasakyti, yra 
gan įdomus. Jie yra iškasti iš 
kasyklų. Kai kurie jų turi gra
žius kvietkus arba spalvą. Ta 
moteriškė tokįų akmenų ture-. 
jo keletą tontj prisikrovusi 
restorano palangėj. Turistai, 
matomai, juos perka kaipo su- 
venirus. Už vieną geltoną, gal 
poros svarų akmens gabalą,, 
ji prašė 15c. Mes gi ir patys 
prisirinkome žibančių akmenų 
■pakelėse, >kur jų yra labai 
daug.

465 pėdų didumo Jurgis 
Washinglonas

Iš Hill Gity, gan prastais ke
liais nusibaladojam į Keystone 
■miestelį. Iš Keystone, jau ge
resniu, bet dar taisomu keliu, 
nuvykom į Mount Rushmorc, 
kur yra akmenyj iškaltas Jur
gio Washingtono biustas. Prie 
to kalno irgi negalima auto
mobiliais privažiuoti, nes kal
nas yra -labai didelis, rodos, 
apie 7,000 pėdų aukštumo. 
Jau gerokai į kalną įvažiavus, 
platusis kelias pasibaigė, buvo 
tik siauras ir status šunke
lis, kur retas kas pasidrąsina 
juo važiuoti, čia ir parašas 
ant lentelės padėtas: “Throw 
in low!”

—M. J. Šileikis.

(Bus daugiau)

Žvilgterėjau į kalnų, kuris 
pirmiau taip aiškiai matėsi, ; 
dabar buvo paskendęs debesy
je, o mes patys apsemti šla
pio, garuojančio ruko. Vėliau « 
už kalnų pradėjo žaibuoti. Na,: 
sakau, dabar, tai ir su perkū
nais turėsime reikalo... Bet 
žaibas ir pasiliko žaibu. Už ; 
valandos laiko debesys išnyko, 
tiktai žvaigždės spindėjo taip 
aiškiai, kad, rodos, kiekvienų 
jų galėtum suskaityti.

Mano žmonai dantį* pradėjo 
skaudėti. Dantų daktaro Čia 
juk nėra, o mieštas toli. Be to, 
juk naktį tokiais heliais ir 
važiuoti pavojinga. Turėjo kę-

DAR VIENAS STORAS ATIDARY1AS 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MIGHAEL’S ALL HEM TDHIC
4748 80. ASHLAND AVENL’E, 1043 W. NORTH AVENUE
1205 MILWAUKEE AVENUE, 3342 W.

' Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
nj ir viduriai tinkamai veikia?
III JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų UBU ir

J . -J euairrimų paeina nuo skilvio ir nei
JT’S valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir 
(Mv kentėjo nuo vii ’ *'— —-

• VįBtodami DR. M_____ _________ _______________
labai ivelnun tonikai* yra padarytas 16 26 skirtiniai 

V-lJfTV* gydančių žievių, Saknkj, uogų, lapų Ir žolių. Neturi 
♦A / savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siate- 

Į ' mos reguliuotojas, kūno Vudavotojas Ir kraujo valy- 
tojas. Ateikite j musų sankrovą nemokamam pasi

ni // tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai 
UI kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonic. Arba

S kurie 
ę var- 
ICHABL’S ALL HERB'TONIC. šis

gydančių žievių, laknlj, uogų, lapų I 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio.

26th STREET

l_l kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonic. Arba
rašykite tnums, prlslųsdaml 60c. o mes prisiusime jums S1.00 bonką Dr. Michaol e Ali 
Herb Tonic. -ir •tada patys įsitikinsite J kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERH TONIC.

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

au tos vari us
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

*1

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

PAVIENI
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortdes 
Pasveikinimai, etc.

Dmigijoms Konstitucijfife ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais aiftgalviąis. ' .

1739 South Halsted Street,
*■ '-r. ' ’ . .

t**.. ■.1 ' '

Ghicago, III.

flSPšKssę? <4'***■« ,
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etvirtadienis,. liep. 14, ’32

Algirdas Margeris.

Žmogienos Mėsinyčia

turėjo. Bet lai buvo tik nie
kis prieš jo neatmainomą nu
tarimą. Jis žodį visados išlai
kys. Tatai žinojo visi, kurie jį

1907 rugpiučio 13 d

Auglinskui šiandie 
Ir kaip gi 
niekad ne- 

Tamošius 
asmenybę,

NAUJIENOS; Chicago, III. '
> ArMc.-. jMMiiu*

[Acme-P. 8 A. Photo]

Australija. — Hans Bertram ir Ludwig Klausman, vokiečių 
lakūnai, kurie buvo prapuolę Australijos tyrlaukiuose. Prieš 

kiek laiko juos pasiseko surasti.

VĖL CHICAGO MAIL 
ORDER OUTLET

VADOVAUJA
SENSACINGAIS

BARGENAIS
Ateikite Čia Kasdie ir 

Sutaupinkite
MOTERŲ KAU-Ajja » f. 
TAI. juodi. Extra%aJ ff 1 
didumo iki 5 3. t į Į
madingi ............... K I ***■* g I
MOTERŲ SKRY- W H K V 
BELĖS 1,200 
naujų skrybėlių pasirinkimui. Vertės 

ikiSL95 2Sc 2UŽ 50c

25 rublius vyriausias jo brolis. 
Paskolino tiek pat ir zakristi
jonas, senas Roko draugas, 
kuris, vis dėlto, reikalavo pri
siųsti 50 rublių. Klebono pra
šyti paskolos Rokas bijojo, kad 
kartais už 25 rublius neparei
kalautų viso šimto! Kitus gavo 
iš Antanienės, pas kurios vy
rą jis ir važiavo.

Nusipirko Rokas mažą čemo^ 
daną. Bet kai susidėjo viską 
ilgai kelionei, tai ir tas tyuyo 
pustuštis. Juk maža ką darbi
ninkas žmogus teturi ir dar 
mažiau kelionei pasiima. Tik 
viltį - tai Rokas vežėsi tokią 
didelę, kad, rodos, ji net visa
me visatos erdvyne neišsitek
tų...

Savo mylimuosius namiškius 
atsisveikindamas, Rokas laikė
si visai vyriškai. Pajėgė jis, ta-

nes | 
čy-

nie-
pa-

stalo ir laukdamas vakarie
nės.

—Taigi, taigi, tur būt pikta 
dvasia ten jam“ pinigus neša. 
—Stebėjosi Kašte Auglinskie- 
nė, kukulius vakarienei virda
ma ir dažnai maišydama, kad 
neprisviltų. Ji jau seniai buvo 
nuo kunigo ir miestelio davat
kų girdėjusi, kad Amerikoje 
šliuptarniai, su piktomis dva
siomis bičiuliaudami, dolerių 
maišus gauna.

-—Važiuoju Amerikon,, ir 
tiek! — Trinktelėjo savo ga
lingu kumščiu stalą Rokas. —- 

•lal1 Dar jaunas ir stiprus tebeesu.

šnipas Bagaria vadovavo ir 
Massachusetts valstijos bedar
bių maršavimui pas gubernato
rių). Su “komunistų” darbuo
tes taktika unijose ir pašelpinė- 
se draugijose kaip pirmiau, taip 
ir dabar negalima sutikt, 
dirbant pagal “komunistų” 
fu instrukcijas, darbininkai 
kuomet nieko gero negalės
siekti, o tik savo būvį pablogi- ■ 
na. Komunistų partijos, pagal i 
Lenino pasakymą, turi būt šva-Į 
rios ir pavyzdingos. Ar Jungti
nių Valstijų “komunistų” parti
ja dabar tokia yra? Ne. Ji ir 
jos nariai atlieka tokius darbus, 
dėl kurių sąžiningi darbininkai 

, sarmatinasi būt jos nariais. Pa
žiūrėkim į sufanatizuotų komu
nistų užsilaikymą darbininkų 
susirinkimuose. Jie ten nueina 
apsiginklavę ir iškelia muštynes 
arba gyvuliškus koncertus.

Tokiais ir tam panašiais ko
munistų elgesiais sąžiningi .dar
bininkai piktinas ir nestoja į 
partiją. O kuris darbininkas 
neapsižiurėjęs įstoja, tai apsi
žiūrėjęs greitai tą partiją ap
leidžia.

Buvęs apšvietietis, žinoma, 
su tokiu apšvietiečio pasaky
mu nesutiko ir tvirtino, kad 
partija jau apsivaliusi. Bet ne
įrodė kur. '

Mano supratimu, apšvietie
čiai gerai daro, kad nestoja į 
tokią partiją, nes ji, būdama 
neskaitlinga nariais greičiau 
paskęs savo darbuotės liugyne 
ir ta’da bus geriau darbinin
kams, nes ta partija, kaipo to
kia, nieko gero darbininkų 
klesai neduos. — Mirga.

būt

Ir skursti

Atdara ketv. ir subatoj iki 8:30 v.v.

A

I

Skaitytojų Balsai

2.

išėjęs,

LIETUVON

IN 0UR OFFICE

sėdėdamas

Specialistas ii 
Rasijos

beside- 
Tik ke- 
jos ru- 
vis dar

CHICAGO M Al L ORDERCO 
HARRISOH G PAULINA STS... .marshHUD l 
OPCH RAM '6P.M THURSOAY-’-oSATUROAY’.ftPM

čia man visa amžį? 
važiuoju!
Auglinskienės širdis 
pradėjo krutinėjo 

o galvoje karšta pa-

MOTERŲ PANAMA SKRYBĖ
LĖS. Naujas sukas. pilnai vertos 
$1.00. Kol jų išteks.... 19c

VVISSIG

vei- 
galo nebūtų buvę, 
kelias darban ne- 

Dabar, šit,

4.
Rokas Auglinskas pinigų ne

Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

V Y R Ų ŠIAUDINĖS SKRYBĖ- I 
LĖS. V/SOS NAUJOS.
Kol jų išteks ............  *T W W j

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

b,ti 18c 2už35c

Daktaras
Kapitonas 
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Rokui 
niekas uiebesiseka. 
besiseks, kad tas 
susivaldąs plepys, 
Pliurpa, ir vėl jo
tarsi, pusįau perskėlė, šį rytą 
Rokui beeinant darban, per
nelyg nelabasis nešė tuo pačiu 
keliu ir Tamošių PliuiTą. O 
šis tuoj ir pradėjo:

— Ar negirdėjai? Tur 
negirdėjai dar, aaa?

-Ką?
—Tai dar nežinai? Juk 

visas miestelis bešnekąs.
— Paisau aš, ve, šnekų.
—Palauk, palauk! Paisysi, 

kai pasakysiu, kad Antanienė 
ir vėl du šimtu dolerių iš A- 
nierikosgavo.

—Ir vėl keturis šimtus rub
lių Antanienė gavo iš Ame
rikos! — sušuko Rokas.

—Negi tris, manai? — dide
liu vvru statėsi Tamošius.

—Tai jau tikrai aitvaras 
ten jam pinigų prineša.

—Negi kitaip, manai?
—O tas snarglius Ryzgiukas, 

padykinėjęs kelis metus gim
nazijoje, zaunija, kad, girdi, 
burtų nesą.

—Hm, —- profesoriškai šyp
telėjo Tamošius Pliurpa, — 
vakar vakare einu antai ten

je kad siuva, kad siuva į min
dą Kazlio kumeliukas, uodegą 
aukštai užrietęs, o ant uodegos 
galo krūva velnių tupi.

—Gal šliuptarnių pagelba 
Antanienės vyras sumezgė ry
šius su piktąja dvasia, kuri 
dabar ir prineša jam dolerių 
aruodus? — įdomavo Rokas.

—Negi kitaip, manai? Juk 
eini bažnyčion ir kas šventa
dienis girdi kunigėlį sakant, 
kad Amerikoje yra šliuptar
nių, su dūšia ir kimu šėtonui

Šitokiam 
kiaušiai, ir 
jeigu Roko 
butų užsibaigęs, 
jau ir geležinkelis, kur Rokas
dirba, ryškiau tariant, naujus 
pabėgius sudeda. Jis tuoj ir 
šoko dirbt, kad greičiau nu
skirtą darbą baigt ir anksčiau 
namo pareit. O Tamošius 
Pliurpa nuėjo toliau, taip sa
kant, nemokamas gazietas ne
šiodamas.

Rokas Auglinskas nepapras
tai skubėjo, delnus dažnai pa- 
sispiaudė, bet darbas jam 
šiandien kaip nėjo taip nėjo. 
Ima, pavyzdižiui, pabėgį, o pa
ima bėgį, ir tik pastarojo pa
kelti negalėdamas, susipranta 
klaidą darąs. Vos ne vos 
prieš sutemas' baigė ąavo dar
bą. O pirmiau, būdavo, net 
trejetą ar kbtverta valandų 
anksčiau baigdavo.

Ir aišku, kodėl Rokui šian
die taip nesisekė. Jo asmenybė 
juk pusiau plyšusi. Viena jos 
pusė svajoja apie Antanienės 
vyrą ir dolerių maišus Ameri
koje, o kita apie darbą ant ge-. 
ležinkelio Lietuvoje. Bet su
prantama, jog pirmoji • yra 
daug labiau suinteresuota A- 
merikos 
ji caro 
žinoma, 
antrąją.
jonės apie Ameriką >užtrynė 
sveiką galvojimą! apie darbą. 
O be tikslaus proto darbo juk 
negalima norėti, kad ir kūnas 

dirbtų, atseit, visas 
butų darbingas.

3.
jau žinai, Kašte? An- 
ir vėl gavo du šimtu 
iš Amerikos. Ir iš kur 
tuos pinigus ima? ši-

doleriais, negu antro- 
kapeikomis. Todėl, 
pirmoji ir nustelbė 

Vadinasi, tuščios sve

tiksliai 
žmogus

—Ar 
tanienė

jis ten
taip varyti it varyti po kelis 
šimtus dolerių kas keletas 
mėnesių, tai, sakau, ne juo 
kai. — Kalbėjo Roicas Aug
linskas, jau už

Kast ės 
smarkiau 
trinksėti, 
sidarė, tarytum, kad kukuliai 
jau nebevirė puode, bet jos 
galvoje. Ji nervingai žvalgėsi 
tai į pilną aslą Vaikų, tai į sa
vo Roką, kurio neperia ūži amą 
griežtumą ir nutarimo neat- 
maininguiną gerai žinojo. Dvi 
stiprios jėgos jos būtybėje su
sikirto: noras pinigų, kad nors 
kiek žmoniškiau gyventi, ir 
baimė, kad Rokas gali žūti, o 
kur tada su tiek vaikų 
si?! Vis dėlto ji tylėjo, 
lios stambios, kaip ir 
pėsčio jausmas, ašaros
jaunais bei skaisčiais jos vei
dais nuriedėjo... Ir Rokas ant 
stalo tyliai rymojo. Jo sielo
je irgi dvi stiprios jėgos dabar 
kovojo: troškimas pinigų, bet 
kartu troškimas ir su savo 
mylima šeima drauge gyventi 
ir jos žiūrėti.

•Pakitėjusią tėvų nuotaiką ir 
vaikai pastebėjo.

—Tai tikrai, tėveli, važiuosi
te į Ameriką? Mus visus čia 
paliksite? — Klausinėjo Elcnu- 
tė, kokių šešerių metų mer
gaitė. Didelės jos akutės spin
dėjo pro ašarotus blakstienus, 
kaip saulutė anksti rytą pro

Antanukas, jau devintus me
tus baigiąs, visados stengėsi 
būti rimtas, kad išaugti taip 
dideliu, stipriu ir garbingu, 
kaip jo tėvelis, kuris, jo many
mu, buvo galingiausias ir gar
bingiausias žmogus' visame 
miestelyje.

Didesnieji vaikučiai subėgo 
prie tėvo pirmiausia, o patys 
mažiausi — dvynukai, Jonu
kas su Petruku — paskiausiai. 
Juodviem ir prieiti buvo sun
ku, tai Rokas paėmė abudu ir 
pasisodino ant kelių. Juodu 
mėgo žaisti. Taršydami tėvo 
plaukus bei tampydami dide
lius jo tisus, beveik abudu 
sykiu šnekėjo:

—Važiuos tėvelis Amelikon, 
važiuos Amelikon; plisiųs ma
mytei dolelių; nupliks klinge- 
lių, vežimėlį, liogutes...

Rokas tylėjo. Nesakė, kad 
ne. Jis taip uoliai klausė tyro 
sąžinės balso, kad net ir vai
kučiams meluoti negalėjo.

0 Kašte nubraukė prijuoste 
ašaras ir pradėjo nešti į stalą 
kukulius. v

dies skausmus savo krutinėję 
sudeginti, neleidžiant jiems 
viršun išsimušti. Jo- ašarų Vos 
teužteko tankiems blakstie
noms suvilgyti.

Kašte su didesniais vaiku
čiais verkė. Juk tėvelis — visas 
jų turtas, visa jų gyvenimo 
ateitis bei laimė. Tik dvynu
kai, Jonelis su Petreliu, juo
kavo kaip ir visada, ir “dole
lių klingeliams pilkti” prašė. 
Nesuprato dar juodu nei toli
mos kelionės, nei tikrojo jos 
tikslo.

Duslus, tarytum iš po van
denų išeinąs, girdėjosi pro 
ašaras išsiveržęs — sudiev...

5. ■ '.
Dolerių Rokas Amerikos va

žiavo, dolerių visų pirmiausia 
atvažiavęs ir ieškojo. Apsisto
jęs pas Antanienės vyrą, Anta
ną, tą patį atvažiavimo vakarą 
stebėjo ne tiktai jį, jo šeimi
ninką, bet dar ir du įnamius, 
ieškodamas juose kokių nors 
nepaprastų raganiškų žymių. 
Jis, mat, giliai tikėjo, kad jie 
visi turi bendrų ryšių su šliup- 
tarniais ir,- gabaus, su piktomis 
dvasiomis, • kurios ir prineša 
j i eitisšusT -Kitaip, 
Roko išmanymu, ir būti nega
li. Iš kur gii j;iei.b|Bsiųstų tiek 
daug pinigų Lietuvon? Be to, 
juk ir kunigėlis ne be reikalo 
dažnai sakydavo, kad šliup- 
tarniai Amerikoje su šėtonu 
bendrai dirba. O kunigas, Ro
ko supratimu, tai ne tas pyp
lys Rizgi ūkas, kuris šneka, kad 
burtų nesą. Kunigas ir gimna
ziją ėjęs ir seminariją 
ir žino, ką sakąs.

(Bus daugiau)

Ar komunistų parti 
ja apsivalė?

Kuomet tam tikrų vadų bu
vo sutverta vieša Amerikos 
Darbininkų (komunistų) Parti
ja, tai daug 'visų tautų komu
nistų nestojo į ją, nes jie ne
sutiko su tos partijos darbuo
tės taktika ir vadino ją opor- 
tunistine partija. Iki dabar iš 
tų nesutinkančiųjų komunistų 
lietuviai yra žinomi' kaipo ap- 
švietiečiai, nes jie turi Ameri- 
laispąijlįi^inkų Apš.vietos Drąur 
gjįjąĮ įif ■ Įjėiclo laikraštį “Aidą’’, 
kuris nemažUi kritikavo ir tą 
opprtunistinę “komunistų” par
tiją ir jos vadus. . '

Neseniai atsiradus toje pai’ti- 
joj.e:r;“sklokinixtams” ir kada 
jie buvo išmesti iš partijos, ke
li apšvietiečiai manė,- kad par
tija apsivalė ir savo netikusią 
darbuotės taktiką pataisė. To
dėl jie pabėgo nuo apšvietiečių 
ir prisidėjo prie partijos arba 
prie jos kontroliuojamų organi
zacijų. Bet, kiek žinau, didžiu
ma apšvietiečių mano, kad ta 
partija nepasitaisė ir kiti kurie 
jų sako: “Iš sugedusios tešlos 
gerą blyną nepadarysi”

Teko man girdėti buvusį ap- 
švietėtį raginant apšvietietį 
stoti į “komunistų” partiją. Jis 
apšvietiečiiii sako:.

Broli, paliaukit kritikavę ko
munistų partiją. Dabar jau ne 
ta partija, kokia pirmiau buvo, 
Laikas jau ir jums stot į ją ir 
dirbt darbininkų klesos labui.

Apšvietietis atsakė: “Tu ne
stojai i tą partiją, kada ji or- 
ganizavos ir vėliau ją vadinai 
oportunistine. Dabar giri ir ma
ne kalbini stot į ją. Tai pasar 
kyk man, kur ta partija pasi
taisė? Juk kai ji susitvėrė, šni-

OGIE !
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pai Frainos jai vadovavo, taip 
ir dabar tebevadovauja šnipai 
Bagariai. Ne tik partijai, bet 
ir tos partijos vadovaujamiems 
darbininkų streikam^ šnipai va
dovauja. (Lawrence’o audėjų 
streikui šnipai vadovavo, taipgi

■.ISTERINE
refieves

SORE THROAT

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

e $1000.00
K ACCIDENT INSURANCE POLICY

i •- •

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS ' ' '

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas
Amžius
Kam užrašote?

' •"‘i

Ar giminė?

Listerine beveik mome. taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, Aurejo % 
trumpesnius ir lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 

, Lpmbert Pharmacal Co.t St.
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yri piuku Jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks* mažas 
dalikas galt neleisti jums fitj 
pirmin*

Pavyzdžiui, Jeigū žmogatiš 
dantis yra nešvarus, tai jus n6- 
roms ar nenorams turėsite ta! 
kaipo užmetimą tam žmogui. O. 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.'

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budti. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales -— tas sun
kus uždaviniu pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

• I
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Chlcagoje paltui

Trima mlnasiaiiii _ _____ _
Dviem mineaiam _______ _
Vienam mtaeeiul r t

Chicagoj per itneliotojua:
Viena kopija . ................ .......
Savaitei . ■ ........ ,
Mlneaiul --

Suvienyto^ Valetiju". na Ghicagoj,
*****>

18.00 
4.00 
£.00 
1.50 

.75

18e

87.00 per yięr ouUida of CEicago lipe per ta Chicaga
*7.00

britų Kunadft. akysime. iki W nupirkdavo
kasmet Yidųtinikkfti netali devynių miltaų bulelių ųmę- 
rikuniškų komų.

tari kovoti už prekybos tetevę-
šiandie Amerika yra apailvėruM aukštais muitais

Ę^end m Second CIam Maltai MaS?7th >14 at th' Port Office 
oi Chicago, Ilį, the art of

«■ 1

jillĮ{lliĮi.1Į..illi!Įlllij».lliĮ..Uu, 1.141,1.14

rusei meti . .................
Trim# rn Imtai w m g , t ..
Dviem mėnesiams -----
Vianam m&nesiui __  „

Lietuvon ir kitur uiaianiuoM 
<Atpi«int«l

Metama ...... ......      88.00
Pusei metų _____ _ _______  4.00
Irta, ntotomi ,..-. X60
Pinlmif naikia siūti Daito Mono

1.25 
.75

KĄ VALDŽIA ŠELPIA

Jungtinių Valstijų senate Jęilo protestų prieš davi
nį# 80 miliopų dolerių pąskolos Dawes’o bankui Chica- 
goję. Tą paskolą suteikę Rekonstrukcijos Finansinė 
Korporaciją, kuri šį pavąsarį buvo įsteigta kongreso 
nutarimu. Charles G. Dawes buvo jos direktorių tary
bos narys ir pirmininkas. Jisai, matyt, dėlto ir pasitrau
kė iš Korporacijos direktorių, kad jam buvo nepatogu, 
stovint tos įstaigos priešakyje, imti savo bankui pa
skolą.

Rekonstrukcijos Finansinė Korporaciją buvo įsteig
tą fcpvai su biznio depresiją. Ret iki Šipl ji neatliko nie- 
kp kito, fcąip tik davė pagelbą įvairioms stambiojo bi?- 
nįp kompanijom8, kurios buvo įlindusios į skolas. Pir- 
mįaųg tos skalos buvo gautos iš privatinių bankų, o 
dabar jos yrą suverčiamos ant pečių vąldžįąi, t. y. mo
kesčių mokėtojams.

pasėkoje pasaulyje eina žiaurus prekybos karas.- Ang
lija i ji tapo įtraukta vėliau, negu kitos šalys, Kadangi 
be eksporto ir importo ji visai negali gyventi, tai ji ru
imai kad bent jos dominijos ir kolonijos nebūtų nuo 
jos atkirstos muitų sienomis.-

Jeigu Amerika imtų savo muitus mažinti, tai ir 
anglai negalėtu prikalbinti Kanada ir kitas dominijas 
kelti muitus prieš Amerika,

Muitai paraJišiuoja pasaulio prekybų, Jie neša nau
da tiktai toms pramonėms, kurios neetengia pasilaikyti 
savo jėgomis, Prekybos laisvė butų naudinga milšiniš-, 
kai daugumai žmonių visame pasaulyje/

jų kooperavimąs su mdirąr- 
chistąis. Yra nupstabu, iš 
kur jie gauna pinigų visiepis 
savo žygiams prieš respųbĮb 
ką: pavyzdžiui, kas užmoką 
už tūkstančius bombų ir prą- 
garo mąšinų, kuriąs užtenka 
vaįdžios tardytojai? Bet kąd 
monąrchistąi panaudoja kįęk- 
vięųą, ką tik jie gali, ąąyo 
pąąimojipte nuversti respub
likos valdžių, tai yra natūra
lus dąlykąs.”
“Naujienos” jau ne kartą yra 

nurodžiusios, kad tie neva “re- 
yoliupįonieriąi”, kurie dabarti
nėje respublikinėje Ispąnįjpje 
kelia riaušes, meto bombąs, de
giną namus įr kursto dąrbįpip- 
kus prie streikų, dirba ręąfcci- 
jos ųąųdai. Pasirodo, kad tąi 
yrą tiesą.

"TAUTYBĖS TVIRTOVĖ”

Mikas Rahatenas

Kaip, kalia ir kokias knygas skaityti?

PIEVAS SUGRĄŽINS GERO V®

Depresiją greitai pasibaigs, nes gerovė jau laukią 
už kertės.

Per įvejus metus šitaip sakydavo Hooveris, dąbar 
taip sako Romos papa.

Audijencijoje, kuri buvo suteikta 200 keliauninkų 
iš Amerikos, Pius XI pareiškė, kad jau atėjo laikas 
“Dievo intervencijai”:

“Istorija rodo mums,” pasakė papa, “kad tuo
met, kąi žmonės prieidavo blogiausią padėtį ir pra
dėdavo keikti ir neigti Dievą, tai tą valandą Dievas 
pasireikšdavo, vėl įkvėpdavo žmonėms pasitikėjimą 
ir pradėdavo grįžimą į geresnius laikus.”
Jeigu nuo “Dievo” valios priklauso gerovės grįži

mas, tai kodėl gi jisai jos negrąžina? Sulig popiežiaus, 
išlipą, kftd Dievas iki šįol laukė, iki bus pasiektas ar
šiausias depresijos laipsnis ir žmonės “keiks įr neigs 
Dįęvą”. Reįškia, iki šiol dąr nebuvo pakankamai bloga 
ir žmonės Pievą negana “keikė ir neigė”!

Tačiau, kol Dievas laukė, tai dešimtis mįlionų su 
viršum bedarbių Amerikoje ir kelios dešimtys milionų 
visame pasaulyje kentė skurdą. Bankai užsįdarinėjo, 
nunešdami paskutinius, darbininkų sutaupytus centus. 
Bedarbių vaikai badavo, jų tėvams netekus uždarbio,

Kam tąs vįsąs yajgas buvo reikalingas, jeigu Die
vas galėjo jį pašalinti, “užstarduodamas” grįžimą į gę- 

teikus?

BRITŲ jmpERŲQS KONFERENCIJA

Liepos J. Kanuos piieste, Ottawa, prąsiejes Bri
tanijos imperijos ekonominė konferenciją. Amerika ir 
daugelis kitų šalių seks jos eigą labai uoliai.

Konferencijos tikąlas yra sustiprinti ekonominius 
ryšius tarp Anglijos ir kitų Britanijos imperijos dalių. 
Britų dominijos beveik nepriklauso nuo Anglijos poli
tiškai. Pietų Amerika, Australija, Naujoji Zelandija ir 
Kanada turi savo parlamentus, kurie joms leidžia įsta- 
tymus ir turi savo visai savarankišką administraciją. 
Angliją tose sąlysę laiko |ik savo generalgubernato
rius, kurie gali “vetuoti” parlamentų nutarimus; bet 
jie tatai dapo Jąįąj ęgtai. Tuo gi tarpu tos šalys turi 
teisę not imti maitas nuo prekių, iyęžąmų iš AngĮįjog.

Anglija dabar nori, kad dominijos ir kolonijas (pav. 
Indija) mažiau pirktų svetimuose kraštuose, o daugiau 
imperijos viduje. Anglai siūlo joms savo pramonės ga
minius tąja sąlyga, kad jos pardavinėtų jai žaliąvąs ir 
maisto produktu^. Yrą ir domin>josę šito plano rėmėjų.

Jeigu Ottaiya konfęrencija pyiimtų Londono su- 
mąnymus, tai britų imperiją pradėti} statyti muitų sie
nas tarp, savęs ir likųsjojp pasaulio. Tradicinė ąnglų 
prekybos laisyė butų palikta tik imperijos viduje, tarp 
atskirų imperijos narių.

Tuo yra sųsįrųpinę Amerikos f amebai ir 
pirkliai, Jungtinėms VąlatijoHls grasina pavojus neteka 
t j pelningų. mk» savo pn>&*ktams, kurię įafoar yra iš
gabenami j Angliją, Kanada ir kitas britų imperijos 
dąlis. Anglai, pąv. suvartoja daug Amerikos mędvilpės 
(bovelnos), Jįvfe&ų, ffljjtų, kernų, syiestp, Jaspių, ryžių, 
jautienas, tabako, paukętienos ir kitų produktu- gymi 
dalis tų eksportuojamu Amerikos produktų eina ir į

4a ir kitas britų imj

skaityti? Taip, į jį reikia atsa
kyti, nors be galo sunku, ką 
nors konkretaus, tikro pasa
kyti.

Yra žmonių, kurie sako, 
jog beletristika, taip vadina
ma dailioji literatūra nieko 
neduoda ir romanų, apysakų 
skaitymas yrą tuščias laiko 
gąišinimas.

Aš su šia nuomone jokiu 
budu negaliu sutikti ypač kuo
met šiais laikais svetimose 
kąlbose yra išėję tiek daug fi
losofinių, biografinių romanų.

Tiesa, gal šioje literatūros 
dalyje yra didžiausias nuošim
tis taip vadinamų be turinio 
ir prasmes knygų, bet visgi jų 
negali atmesti, nes tuomet tek
tų atsisakyti susipažinti su kai 
kurių filosofų pažiūromis.

Juk Tolstojaus visa filosofija, 
visas jo mokslas, taip vadina
mas tolstojizmas kaip karts 
telpa jo romanuose. Ir turiu 
pasakyti, jog daug geriau, pui
kiau suprasi Tolstojų skaity
damas jo romanus, negu šiaip 
filosofinius jo traktatus, kurių 
veik įr nėra, jei neskaitysime 
kelių jo publicistinių strąipsnių. 
Perskaitykite Tolstojąus roma
nu “Kąrąs ir Taika” ir jus su
žinosite kaip Tolstojus žiurėjo 
į karą ir taiką, į karo vadus 
ir arnotų mėsą—kareivius. Per- 
skaįtykįte jo “KreĮcero Sonatą” 
ir jus suprasite, ką Tolstojus 

įr galvoja apįe vedybas, 
Šeimyninį gyvenimą, gydytojus, 
meilę, pavydų. Pąnąšiai rasime 
jo “įprįsjkėlime” ir kituose ro
manuose. Perskaitykite Dosto
jevskį, vėl fas pats butų.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Tai klaidinga ir būtinai nai- 

kytina nuomonė. Antra, beabc- 
i’o puikiai visi žino, jog suo

lu žmogui virsti garsenybe 
dar gyvam. Juk visi didžiau- 
si išradėjai mirė varge ,ir pa
juokti, o' šiandien jiems stato
mi paminklui, ieškoma supe
lėjusiose pppierose žinių apie 
jų asmenį, darbus jr gyveni
mą. Mes turime ątminti, jog 
“ųc visą auksas, kfts auksu ži
ba!”

Bet aš tuo nenorių nuvaini
kuoti pasaulio gąr^enybįų. To
kios šyen|vagystės aš ant sa
vo sąžinės ųesiimu, bet tik no
riu pasakyti, jog iš karto ne 
reikia kopįi į viršų, pereisią 
pradėti skaidyti tokias kny
gas, kuriose pieš mažąi ką, ar? 

iba visai nieko ncsųpraąiinc. 
į Mes atidėkime jų skaitymą ne
tolimai ateičiai, kuomet budi
me jąU tinkamai pasiruošę jų 
skaitymui perskaitę kitų ąutp- 
rių populiariau parašytus raš
tus apie tą dalyką.

Ne pro šalį priminti vieųą 
Talmudo išsireiškųpą, būtent:

"Daug ko aš išmok p ų nuo 
savo auklėtojų, daugiau puQ 
^avo draugų, bęt už yis dau
giausia nuo savo mokipių.”

Ne žįnęąną, klaidą
padarys tąa, kuris perskaitęs 
kelių garsenybių rąšlus apie 
kurį nors dalykų — gaivus, 
jog jis jąų yįską lipo. Per^ų 
AH*iįis šįgi kų sąko: “Žmogų 
iežkąptį išmiulies gąlinia pą- 

protįpgų, bet jeigu jįs 
piano ją suradęs — jis kvąi-

Bet visgi kylą klausimas k^

KATAMKYPŠ m m3WA#WMA@

Poiemiaųodąmąa gų klmkalii dionralčiu,
kuris tvirtina, kad lietuvių «taste§ galia katalikybėje”, 
vienas aemuo rašo Kauno “Sorialdemokrate":

“Jeigu muaų tautos galia būta katalikybėje, 
tąi mes šiandien būtume galingiausi įr valingiausi 
žmonės ant svįętp? ųeąi^ųsy prastas buvo tiek die-

i yotąs, tiek persiępięs katąlifcylįie, kaip niekur kitur. 
Kelius, vįęskelįųs įr soįybąs žmęrįės ąpistątę kry
žiais, lenktyniavo, dųodaiųi jiems meniškas formas, 
jungdami grožį su šventenybę; švęntądięnįąįs uki-r 
nipkąs sęjstįąvę ęp žmona į ‘teredeiką’, po kojų ąht 
šieno pąsisadipdavo sąvo ąp^kritasĮ vaikelį jp va
žiuodavo į bažnyčią klausyti mįšių, pamokslo ir 
mišparo, kiti ėjo pėsti, palikdami vieną namu da
boti. Kelias net rukdąvo važiuotais ir pėsčiąis; na
muose giedojo mojavas, gyvuosius ir negyvuosius 
rąžančius ir godzinkap; poteriai, ajktai, prisakymai, 
šventos giesmės buvo laikomi vidujiniu dvasios tur
tu; darbas įr Dievo garbinimas sudarė lietuvio gy? 
venimo turinį; pasiturįs ūkininkas visada svajojo 
vieną savo sūnų išleisti į kunigus Dievo garbei. Tik
resnės katalikybės jąu ir būti negalėjo. Tačiau mu
sų tauta neparodė tąda jpk.ips galios, tik buvo prie
taringa, tamsi ir prįsjogįą.” • k ;
Rašytojas nubodo, kąd tose šalyse, * kur įsigalėjo 

protestantizmas, žmonės yra aukščiau pakilę. Pavyzr 
džiui: ;

“Klaipėdiečiai, tje pątys, kaip jnes, lietuviai, 
musų broljąi, tik jie pateko prptęgtantizmo itągpn, 
dėl to jie prieš •mus dabar poųąi, mes prieš jųoą 
dvasiški ir medžiagiški nuskurėliąi. JJusų pusbro
liai latviai, neturi savo senovės istorijos, buvo miš
kiniai žnipnės, kada kardininkai paėmė juos į savo 
rankas ir uždėjo jieųis baudžiavą. Uždėjo kardinin
kai latviams baudžiavą, ątęiųė vjsąs taisąs,, tik po? 
draug su baudžiava privedė juęs prie prptestanti??!1!1’^ 
mo. Ir šiandien latviai už mus šviesesni ir tųrtin- --------------
gesni, kiekvienas latvis ne be pagrindo jaučiasi esąs .nijs kksperimentas,j 
praviršesnis už lietuvį. Netoli einant, biržiečiai, ' ' "
lietuviai kąip ir mes, tokie pat kąimiečįąi musų Pasaulio kam .lųpfu .Hcrtart 
tarpe begyveną, pąs juos viskas tąip, kąip ipųs, tik Hoover buvo maisto adminis-
jie ne katąlikai, jįe evangelikai; ir per tąi sų jąjs tratenus. Senatorius Sheppar(l,

T^. . t • , . . virimą, nes tam tikslui bravę-1 Sunku butų aprašyti tos neapy-
Jeigu Visa Lietuva putų buvusi protestoniska, tąi rai suvartoja “keturis biljonųs Ikalltcs lr pasiutimo išraiškoj,

reikia manyti, kad šiandie ji butų daug stipresnė įr bušelių grudų kas mSnesis”. to Piktumo ir tiesiog demoniš- 
tarta, ir apšvieta. , Bet Uflfiverjs atmetė senątp- pa!^!

Mat, pr.otestoniškos bažnyčios bebuvę) taip galingos, riaūs patarimą ir parašė jąp ....................................
kaip katalikų bažnyčia, ir jos negalė jp taip išnaudoti nuro^mąs, kad,^ iri-. elotna sp.TO 
žmones. Katalikų kunigiją, “šventų tėvu” priešaky- stabdzlus alaus gaminimą, zmp-1

, F’ P.Y w nes pradėtų gerti degtinę. Jije, iščiulpę is tautų, kurjąs ji valde, visus syvus: susi?1 
krovė sau lobius, o žmones laikė skurde ir tamsybėje.

“Vieųyįip” včl r^kią, kąd Su
sivienijimą reikią ginti nuo “sp- 
ęialistų afaky”. šitokiu riksmu 
ji mu|kino ŠLA. narius pįrjn 
seimo, ir dą^ąr ji tęsią't^ pą- 
čią m,ulkiąiiųo kampaniją, pą- 
ąakojąma, buk sociajiątų ąpąų- 
da “šmeižia” ir vartoja “llp- 
rųagogiją”.

K4 gi tą spąuįą ąpšąię^ę? 
Ar P.P tię§a, kąd gęg!WW su 
bąčįunįųiais ąuįąre ?7-ąų) Sęi- 
me, blftka tikąU prąy^ti j Pjl|į. 
Taryba tuos ąsiąęųįs, kurie bų- 
YQ £LĄ. pąrii^ ątmę^ti VWM- 
pąrp bal^vime?

Ąr ne tįęąa, kątf sriino vedė
jai begėdiškai apgavo delegą-j 
tųs, peduą^ąjpi Kontroles Kp- 
misi jos pipminįąkųi Rąbądgti 
raportą ĄžųnąriO^¥eW pą
skolos tyrinėjimo reikale ir ngj 
teisingai leisdami balsavimui j 
rezoliuciją, kurią seimas hMYP i 
dauguma balsy atmetęs?

Ąr ne tiesa, kad tautininkąi 
sųvylč kuopy narius, priverp
dami sąvę sroyęp delegątųs bal
suoti pž pegųžį, nops nariai bu
vo pąsisąkę pripš jį?

Ar ne tiesą, kąd juodasis 
blokas seime sulaužo įsigyve
nusią. per dęšiiptjs jųvety tradi
ciją, ątmęsdąniąp be) jųkip IW- 
to pamato kandidatus j IPildp- 
M .Tąryhąr gąYHSlils dagiau
sią kuopose?

“.Vienybė” kad sęą.
I turis hųti “tautybės t v įr to ve”. 
Prąstą tvįrtoyė, jpįgu fašlątąi 

sąpdąriečįąįp tylėjo ją FW- 
ti ųiejų, ąpgąųle įr sųktybp-

ftHAM STOK E R

GRAFAS
Fer/d A. Kąioaįfa

r DRAKULA

Apžvalgą.
ta:

ANABCRISTAI ISPANIJOJE

Darbo unijų Internacionalas 
(International Fefierątion of 
Trąde Unions) ^ąvo biųletine 
kalba apie Ispanjjp^ 
tus. Sako:

“Jeįgy Ispanas aąąrchią- 
tai bųty galutinai pą(įąĮ?ę su-, 
tartį ąų darbjipnkų klasę$ 
priešais, tai jų ęlgejds yega-r 
įėtų būti blogespįs, ąe^ų kad 
yra (jąbar. Anąrfhįgta'yftdas 
Maląto n.eseniąi šitų faktų 
patvirtipo, dary^tųas pųreišr 
kimų, kuris charakterizuoja 
dabąrtinį
tM ju<$j,inip ųuajstatj^; 
CBakunijo, Pisą^ Sft|- 
vochea laikais anarchizmas 
stovėjo pirmose revoliucinės

A—A

<TW
fijrąfp Išvaizdą buvo taip nejąi- 
yąigdąpjąmai baisi, kad valau? 
įpleį susirupinau Markerio gy
vybe, norą tesis užsimojęs vęl 
rengės jį smogti. Instinkty? 
yiškąi ir norėdamas jį apsaugoti 
pradėjau artintis prie Grafp, 
ląįkydąmas kryžių ir ostijos 
dalelę. Savo rankose pajutąu 
nepaprastą jėgą ir visai nusi- 
ątehfijąu, kuoipet Grafas pradė
jo trauktis atgal. Kiti vyriškąi

Grafo veįde. Išbalęs veidąs 
iąpaitrąukė pusįąu žalia—pųsiąu 
gelotna spąjva. Pridėjus prįe 

I to jo žėrinčias akis, raUdoųą 
Įąi&dą kaktoje, kuri lyg ir at
sivėrė, kontrastas buvo ištik-

- ti nuo dviejų ir trijų ketvif- lųJ? ba’s“s' ,Ir. vos. sPųon’c 
tadalių nuariu ataiw.'■ B4M , v • ■ '.kftip S«VC BFP sa-

sai rašė:
“Yra ląbąį suijĮcu pasigef-

demokratijos eilėse; bet riap-
die anarchistai yrą naujo ti-1 bus visai lengva (pasigerti). J į.™ u- , . . , - :
kėjimo sekėįaj; jie ne kovę. jeigu vietoje jo bus vartoj?-1’ Ha^er,o> kuris tohęstoVPjo 
ja prięš tironija, bet darbuo.-l zUoHi:.,taikli ” lsu Pei’lu- rankoje ir pagiiebęs
jąsi jos naudai?

“Paskiausios žinios iš Is- 
panijos, deja, šitą kritiką pą? 
tvirtais- P.W.S>kratija šiandie 
užėų|ė diktatūros vietą, tyet 
ji yrą dideliam pavojuje, 
dangi aparęhistai neatsi^da 
savo utopiškų įsivaizdavimų 
ir savo politikoje neatsižvel
gia j ^yvemmo aplinkybes. 
Šymonįįigąf ąp pe, jie pavir
tę reaįcijąs įrankiu ir pa- 

^ ypjįum respublikai. Kiek Jie
yyą pridirbę jvairių bepiįbtiš- 

j! kįy iprbvokAieįjos &ąrbųj ,spriku 
>‘b blitul i • ’iadčib k&ili < surašyti.

ma distijiųptieji gėrimai.
Taigi 1918 metais Hooverįs 

žinojo labai gerai, kad lengvų 
gėrimu Ušdmdims padidins 
girtuokliavimą. Bet kuomet ji- 
sai įsimanė kųpdidatimti tikto SriTsuHu^
pre^dęųtųs ir Ąnti-Saloon * 
Leapuę prižaųęję rėpti jo kan- 
didaįurą, tąi jisai pasakė, kad | 
prohibicįją Jąi — “kilrius eks 
perime^tas”.

saujų ant žemės iškritusių pį- 
higų, šųpliais puolė į kitą kam
bario galą ir nei minutei nesu
stodamas metėsi pro langą. 
Kartu su žvangančiais braš-

Reikalaukit 
JIENAS” ant

rtterto, n w F
“Reikšmingiausias daĮykąg O^Uli 

anarchistų nusistatyme yra'gTDHG <

prie nąmo papėdės, kieme. Kap 
tū su stiklo braškėjimu buvo 
galimą išgirsti ir šuolio smay- 

Įkumo išmėtytų monetų skam- 
Įjbėjimąs.

Tuojau pribėgome prie lango.
’ATT ne* k*ek nesužeistas at- 
ACI" sikėįė, puolė prie arklidės durų, 

ja§ ątidarė ir tuomet atsigrę? 
liJįįi’Įžęs į mus įtarė:

'Jus rengėtės mane prigaų: 
jus norėjote nedaleisti man 
ieįti savo, jus - 
įu^iais veidais,

kaip būrys avelįų

bailiai, iš? 
sustojote,

j ^neje, kaip būrys avelių 
skerdykloje. Jums dar priseis 

•gąįlętis, jums visiems, kiek?

vienani! Jus manote, kad aš 
neturiu kur dąugiau Jlsėtis, 
sunąikipotc visus mano guo
lius; bet aš dar nenugalėtas! 
Aš savo kerštą dar tik pradė
jau! Aš keyštą galiu nutęsti 
per ištisus šimtmečius. Ląikas 
yra ipąno pusėje. Mergaitės, 
kurias jus mylite jau yra ma
no; pasinaudodamas jomis, 
jus ir kitus įtrauksiu į sąvo 
būrį, padarysiu jus savo sųtvė- 
rirpais. Jus ipapęs bijosite, pil
dysite ipapo įsakymus, busite 
mano šakąliaią, parūpinsite 
man mąisto. Vargšai!” Nusi
kvatojęs su pąnieka, įlindo į 
arklidę ir netrukus išgirdome 
girgždėjiiųą surūdijusių štan
gų, kuriomis jis užvėrė duris. 
Po to išgirdomę ir kitus duris 
atsįdaraht ir ^yėl užsidarant. 
Pirmas susigąudytj ir prabilti 
buvo p.rofcerius Va/1 Helsing- 
as. Suprąsdąmį kaip .sunku 
prafas bus ąekti per arklidę, 
viąi kartu pradėjome slinkti 
I kondopų.

“Mes pa^ręine Įahai svarbų 
dalyką—patyrėpię Ubai daug! 
Neįįurint į jo drąsius žodžius, 
jis musų bijo; jis bijo musų 
persekiojimą, jis bijo netekti 
paskutines vietos ilsėtis. Jeigu 
jis nebijo, tai* • k°dėl jis tąip 
staigų Nuskubo? Jęigu zausys 
manęs neąpgaupa, jo balsas jį 
įšdąvė, ir be t$, kurieips ga- 
ląmą jjs pasiėmė piųįgų? Jus 
sekjte paškuį. Jus medžiosite 
į§iutuęi, laukinį įyėrį, nepa
mirškite tp. Q aš pąsirųpinsiu, 
kad čia nepaliktų kas nors 
naudingo, jeįgu jis kartais su- 

grižti.” baigdamas ki- 
fepėĮi įsidejp ąpt griudų paii- 
kus|u$ pinigus; pasiėmė visus 
dqkWieutų§, aprištus į ryšulį, 
kaip Parkeris buvo juos pali
ke V O likusius popierius su-

i kur prikišęs de- 
gtUką juos uždegė.

Į (Rus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

100 laipsnių karščio
Vienas žmogus jau mirė nuo 

karščio

Vakar buvo karščiausia šie
met diena, karščiausia liepos 13 
d. nuo 1880 m., karščiui vakar 
pasiekus arti 100 laipsnių.

Betgi tikimąsi, kad šiandie 
bus vėsiau, nes vejas papusiąs 
nuo šiaurvakarių.

Tečiaus vos spėjo atšilti, kaip 
prasidėjo ir mirimai nuo karš
čio. Pirmoji šiemet karščio au
ka buvo dar neidentifikuotas 
žmogus apie 60 metų amžiaus, 
kuris ndo karščio, o gal ir nuo 
bado, nes buvo, matyt, skur
džius bedarbis, mirė gatvėj prie 
18 ir Halsted gatvių. Jo kiše- 
niuje rasta tiktai 13c.

Kitas žmogus nualpo nuo 
karščio ant Halsted g. tilto ties 
25 gatve. Buvo ir daugiau nu
alpusių nuo* karščio. Be abejo, 
buvo ir daugiau nelaimių su
rištų su karščiu — prigėrimų 
besimaudant, nes pliažai buvo 
perpildyti, staigių'susirgimų, o 
gal ir mirčių, bet apie tai dar 
neturima žinių.

biznio vedime. Pav., dagi banko 
klerkai turėdavo pasirašyti 
morgičius ant nuosavybių, ku
rių jie niekad neturėjo ir ne
matė, kad tuo padidinti banko 
turtą. Namų vertę Bailiai la
bai iškeldavo ir sulig tos pa
keltos vertės išleisdavo auksi 
nius bonus, kuriuos pardavinė
davo savo kostumieriams.*

Tuose atsitikimuose, kur jo 
bankai buvo turto globėjai, jie 
pasiimdavo nuosavybes, ir pini
gus ir juos išmainydavo į be
verčius Baino kompanijų Še
rus, o kitus stačiai pasiėmė be 
jokio užstato.

Baino bankų direktoriai irgi 
galėjo pasiskolinti—ir skolinosi 
—kiek tik norėjo, be jokių už
statų, ar duodami beverčius už
status. Taip vienas direktorius 
užstatė savo ledo biznį ir gavo 
virš $100,000 paskolos, tuo gi 
tarpu tų biznį pardavus gauta 
vos apie $1,500.

Bylos nagrinėjimas toli nesi
baigęs ir kol pasibaigs gal dar 
daug kas naujo iškils aikštėn 
apie tai, kaip buvęs plumberis 
patapo 12 ar 1$ bankų savi
ninku ir kaip jis vedė savo suk 
tą biznį.

policistas sudaužė savo motot 
ciklį ir pats lengvai susižeidė. 
Kaip aną kartą ,taip ir šį kartą 
spyderis pabėgo.

Kapoja algas
Park Ridge priemiesčio 

ba nutar

Išvežė “raidai” ir nušo
vė dienos laiku

Dar pirmą kartą butlegerių 
savitarpiniame kare žmogus ta
po paimtas “raidui” ir nušau
tas dienos laiku. To “raido” au
ka yra Sam Platonia, 32 m., 
kuris buk virdavęs munšainą. 
Jis tapo nušautas kai jią sėdė
jo neva savo draugų kare prie 
namo 5330 Archer Avė. šovi- 
kas paleidęs kelis šūvius į Pla
tonia, iššoko iš automobilio, nu
metė revolverį ir pabėgo per 
tuščią lotą, šaudymas įvyko 
vriknr 11 vai. ryte. Vėliau poli
cija suėmė toje apniokojo ras
tą tūlą Vito Leno, kuris 
buvęs automobily kartu su 
tonia.

buk
Pla-

Iš Baino bylos
kaipJau ketvirta savaitė 

nagirnūjama yra bankieriaus 
John Bain byla, laike kurios iš
kelta daug to bankieriaus šai- 
kos suktybių. Pav., tapo įrody
ta, kai Bailias organizuodavo 
naują banką, tai jis, paprastai, 
pasiimdavo pinigų iš kitų ban
kų ir su tais pinigais atidary
davo naują banką. Abelnai jis ir 
jo kompanijos skolindavosi iš 
bankų pinigus kada tik norėda
vo ir kiek tik norėdavo, neduo
dami jokio užstato, taip kad 
bankams užsidarius jie liko sko
lingi milionus dol. Daug pini 
gų buvo paimta prieš pat ban
kams užsidarant.

Nemažai suktybių buvo ir

Spaudžia mokyklų tary 
bą sumažinti išlaidas

Bankieriai nebeskolinsią pinigų 
jei išlaidos nebusiančios su
mažintos $15j000^000.

Fred W. Sargent, galva 
liečiu Komiteto dėl Viešų 
laidų, įspėjo švietimo tarybą, 
kad ji tifri sumažinti mažiau
sia $15,000,000 išlaidas ir ant 
tiek sumažinti taksų pareikala 
vimą, jei ji tikisi atsteigti sa
vo kreditą. šį pareikalavimą 
sumažinti mokyklų išlaidas pa
rėmė didieji bankai, kurie at
sisakysią skolinti tarybai pini
gus, jei ji išlaidų nesumažins.

Mokyklų taryba, kuriai pini
gai lašai reikalingi, nes algos 
mokytojams jau senai yra ne
mokėtos ir kuri dabar ieško pas 
bankierius naujos paskolos, 
prižadėjo^ rūpintis tą reikala
vimą patenkinti, prisibijodama, 
kad kitaip gali negauti prašo' 
mos paskolos.

Pi
ls-

Keistas supuolimas
Pereitą šeštadienį motorcik- 

4ių policistas English Madison 
gatvėj vijosi spyderį. Besive
jant, prie Carptenter Avė., Oak 
Park, greitai išsisuko kitas au
tomobilius, George Davidson. 
604 Harison St., Oak Park ir 
policistas English nebegalėda
mas išsisukti, įvažiavo į David- 
sono automobilių.

Trimis 
giai tuo 
policistas 
spyderį.

tary-' 
visiems miestelio 

darbininkams nukapoti algas 
vidutiniškai 10 nuoš. Daugelis 
valdininkų, kurių algos legališ- 
kai negali būti nukapotos, pa
tys prisižadėjo sugrąžinti mies
telio iždan 10 nuoš. Ugniagesių 
ir policistų algos liko nukapotos 
5 nuoš.

Dėpozitoriai 2 bankų 
gaus $728,000

Valstijos auditorius Nelson 
paskelbė, kad du uždaryti Cook 
paviete bankai išmokės depozi- 
toriams $728,000.

Sheridan Trust & Savings 
Bank, 4753 Broadway, išmo
kės 10 nuoš., siekiantį $450,000 
ir Dės Plaines State Bank iš 
Dės Plaines išmokės 20 nuoš... 
siekiantį $278,000.

d i ra v o visą pieną, kiek tik Bordenas 
spėjo jo pagaminti.

Jeigu ne karas, gal ne taip greitai 
kondensuotas pienas butų įsigyvenęs. 
Bet kondensuotas pienas pasirodė. labai 
geras maistas kareiviams, o ypač ligo
ninėse. Kareiviai pamėgo jį, o nuo ka
reivių išmoko jį vartoti ir plačioji pub
lika, Greitai dirbtuvės ėmė dygti viena 
po kitos.

Gail Borden susilaukė pasisekimo ir 
turto. Bet jis nesulaukė laiko, kad ne
saldintas kondensuotas pienas butų pa
kuojamas į uždarytus kenus. šitokis ne
saldintas pienas yra dabar vadinamas 
“evaporuotas,” kuomet saldintas pienas 
yra vadinamas “kondensuotas."

Kondensuotas pienas f nėra vienatinis 
Bordeno išradimas. Laike žmonių bėginio 
į Californiją aukso ieškoti, jis buvo iš
radęs vežimą su buorėmis, kuris važiuo
tų smiltynais vėjo varomas, kaip kad 
plaukia juromis buorinis laivas. Tečiaus 
išradimas pasirodė nepraktiškas. Reikėjo 
toje žnionių bėgštoje ir labiau koncent
ruoto maisto ir Gail Borden išrado petn- 
mican—-maltą džiovintą jautieną ir mė
sos biskvitus. Iš abiejų išradimų pelno 
nepadarė. Laike civilio karo jis su pie
no aparatais' koncentravo gervevuogių 
sunką, kuri buvo vartojama ligoninėse.

Gail Borden mirė 1874 m., Borden, 
Tex., • miestelyj.

!

Biskis iš istorijos 
kondensuoto pieno

Phone Boulevard 7042

Grabomi

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o >-.usų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

1439

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai' 

718 W. 18 St 
T<L Ro.MT.lt 7532

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonu 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -b 

1821 So. Halsted Street

IGN. J. ZOLP
' Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoj
* /

1646 W. 46th St.'Š*-

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

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

3421 So. Halsted Št
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue
Daktaras .V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusia*, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 ▼. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TcL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS f—

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akuicria.

Gydo staigias ir chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujaudui 
metodui X-Ray ir kitokiu elektros 
prietakų.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 TV. 18th St., netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Rask 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., •! labot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriikų, 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 vat 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Jieną.

Phone Midway 2880

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland ^Aoenae 

Ofiso valandos?
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pid

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

3102 So. Halsted Si.
arti 31st Street, Chioago, III.

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

-šventadieniais 10-12 dieną

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 ioentadiegio ir ketvirtadienio

Telefonai

Boulevard 5203 .

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

•Cicero 3724

g

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

ALWAYS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais -pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAffiELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutartį

PIRMIEJI GAMYBOS ŽINGSNIAI

Kai 185 3 m. Gail Borden rado būdą 
sta, jis pirmiausia bandė užpatentuoti 
gaminti kondensuotą pieną, kuris nerug- 
gaminimo procesą. Bet tai jam ilgai ne
vyko ir patentą gavo tiktai 1856 m.

Jau daugelis pirmiau bandė rasti bū
dą ilgiau prezervuoti šviežią pieną. Nie- 
kuriems pasisekė psti būdą ilgiau išlai
kyti pieną, bet sulaikyti visišką surugi- 
mą pasisekė tik vienam Gail Bordenui ir 
jo procesas tebevartojamas ir iki šiai 
dienai, tiktai žinoma, labiau ištobulin
tas. su pritaikytomis naujomis mašino
mis. *

Vos spėjo Borden išrasti būdą gamin
ti kondensuotą pieną ir jį užpatentuoti, 
kaip prasidėjo nauji vargai. Vienas daly
kas yra išrasti, o kitas dalykas pradėti 
gaminti ir ypač paleisti apyvarton, nes 
žmonės nėra skubus priimti kokią nau- 
jienybę. Yra daug dalykų, be kurių mes, 
rodos, stačiai negalėtumėm gyventi, bet 
ėmė daugelį desėtkų metų iki tie išrasti 
dalykai buvo žmonių priimti vartojimui.

Kad pradėti gaminti, Bordenui reikėjo' 
pinigų. Jis nuvyko į dabartinį Torring- 
ton. Conn,. miestelį, kur jam pasisekė 
sukelti porą tūkstančių dol. Bet jo rė
mėjai greitai pabėgo, nė nepradėjus ga-1 
mybos. Borden nusiminęs sugryžo į Te- 
xas, iš kur kįpis jnetais. gąvęs pasisko
linti kiek pinigų, vėl gryžo į Burrville, 
Conn., kur sename malūne pradėjo ga
minti kondensuotą pieną. Bet už kėlių 
mėnesių ištikusi piniginė panika uždarė 
jo dirbtuvę.

GAMYBOS AUGIMAS

185 7 m. Bordenas susitiko su tur
tuoliu Milbank kuris sekamais ' metais 
prisidėjo prie Bordeno ir išnaujo pra
dėjo gaminti kondensuotą pieną. Milbank 
pirtniausia atidarė ofisą New Yoike, kur 
pieno sempeliai buvo nešiojami .po na
mus, o patį pieną imta pardavinėti iš ve
žimukų kvortomis po 25c už kvortą. 
Iš vienos kvortos, pridėjus vandens, 
žmonės galėjo .pasigaminti pusketvirtos 
kvortos Smetonos arba 5 iki 7 kvortas 
pieno.

Pardavinėjamas kondensuotas pienas 
buvo nesaldintas ir -pardavinėjamas iš 
atvirų indų? Bet Bordenas tuojąus pra
dėjo gaminti ir saldintą kondensuotą 
pieną blėkinėse.

Greitai prisiėjo statyti didesnę dirb
tuvę ir Bordenas persikėlė į Wassaic, 
N. Y., prie geležinkelio. Tuo laiku <pra 
sidėjo civilinis karas ir valdžia' koman

Kitchen-fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 'II- 

' laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres

JARUSH
IPHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252N0W OFFERED AT

REDUCEO P'RJCES

Peter Conrad
Fotogrifboju jūsų na 

tonose arba studijoj

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res, 730 W. 62rtd St.
Tel. ’EnghWood 5840

Labai Švelnus ... ' •Ali
nus mišinys parinktinlo alio- 
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių .liaiuSlnlų, retų prlesltonlų. 
SumaiSytas mažomis kru vilo
mis dcl • geresnio skonio.

i’risttttontae' (Šviežias rroscr* 
ninkami) kas kelios dienos.

Pabandykit JI 1

Akių gydytojai

Dr. Snzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po rpiet 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, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Tdephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Aventu 
Phone Prospect -6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

K GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nno 9 iki 1Ą ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt -Su 
Telefonas Canal 2552 

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

A. MONTVID, .M. D.
West ToState Bank Bldg. 

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

Tel. West .2860
Namų telefonai Bransvick 0597

Namų Tel. Hyde Park 3335
ryto

nubudime

52

N

Valandos: 9 
Ketvirtadieni

OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20-m. 
4649 S. Ashland Aue, 
Tel. Boulevard 6487

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Ud
8 vai. vak. Nedėliomis parai sutarti 

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

A. A. S L AKI S
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 tai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 1
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovehUl 1595 

Valandoj nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 pp pietų, setedoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DR. J. J.KOWAKSKAS 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite C 

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Aihtand Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockwM St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
(John -Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 'W. Adams St., Room 2117, 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
moksliškų, budu

BOLESLOVAS SENKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos 12 d., 8 vai. ryte, 1932 
Washington, D. C., sulaukęs 
mėtų amžiaus, gimęs Mažeikių 
skrity. Žemaičių Kalvarijoj. Ame- : 
rikoj išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime pus- ■' 
seserę Liudvisą, Matuz, po tėvais , 
Gelvinauskaitę. Švogerį Antaną 
Matuz. pusbrolį Juozapą Paulaus
ką. Kenosha, Wis.. draugus ir 
pažįstamus, o Lietuvoj motiną, f 
tris brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 4422 j 
So. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie- . 
pos 16 d. 2 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas Ka- j 
pines. t

Visi A. A. Boleslovo Senkaus 
^giminės, draugai ir pažystami esat 
'nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
'dorovėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliūdę liekame,

Pusseserė, Švogeris ir Pusbrolis 
Laidotuvėse patarnauja g ra bo

čius S. P. Mažeika, tel. Yards i 
1138

lie
m.
36

ap- I

dienomis vėliau 
pačiu laiku, tas 
English vijosi 
Prie tos pačios

ly 
pat;

Car- 
penter Avė., vėl staigiai išsisu
ko gatvėn tas pats Davidson 
ir policistas English neturėda
mas kur dingti, vėl įvažiavo į 
tą patį automobilį. Tik Šį kartų Seniausia ir Diliausia

• * ( ‘ s I

ANTANAS MASKALIUNAS

Persiskyrė sų šiuo /pasauliu lie
pos 11 dieną, 7:20 vai. ryto, 
19 32 m., sulaukęs 40 m. amžiaus, 
gimęs Švenčionių apskr., Čėkanių 
parap., Meišlių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame 
drauges ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
Povilas Zakaras.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lie- 
.pos 15 d., 8 vai. ryto iš Eudeiko 
Koplyčios į Nekalto Prasidėjimo 

‘Panelės Švenč. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos parnal- 

, dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi- 

tnes.
Visi A, A. Antano Maskaliuno 

giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja gral 
rius •Eiideikis, tel. Yards 174 1

CRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino spufoliką su savo nupiginto
mis kainomis iiž aukštos ifųšies palaidojimą. Mes nieko 

merokuojame už atvežimą mirusio -žmogaus kūno j musų 
įstaigąiišibile kokios miesto dalies. ; J

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 inieko nereikės mokėti, nežiūrint; 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių (graborius, -kuris t 
teikia ambtilance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
vtarnautoju. Hykai Keturios -Moderniškos Koplyčios Dėl 
germeiių. -Pašaukite -EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur

1

. J

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

DR. VAITUSH, OP
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins- akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir rtoliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias idaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių -kainos per .pusę piginus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos .pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

V —-----------„ ........................ ........ . ........
Tel. Yards ,1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ‘AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

(Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12nuo 10 iki 12

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Mest 14th Stteet, 

CICERO, ILL.
X-Ray Phone Cicero 1260

—..........—          — ■
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

-12, 7—9, Antradieni it 
vakarais pagal euaitad&tą.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

miiarn jC. Mitchėll 
^LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1323 

.Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Ncdėliomią pagal rutirtį

Ro.MT.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė ex-kareivis B
* Senkus

Buvo išvykęs į VVashington, D, 
su “bonų armija”, ten 

ir pasimirė

ies- 
bonų, išvy- 
lietuvis ex- 
Senkus. Ta 
ir daugiau 

daug

Apie mėnuo laiko atgal kar 
tu su visa “bonų armija 
koti ex-kareiviams 
ko iš Chicagos ir 
kareivis Boleslovas 
“armija”, kurioj
buvo lietuvių, pakėlusi 
vargo, pagalios nuvyko į Wa- 
shingtoną ir ten apsistojo — 
apsigyveno laukuose, po atviru 
dangum, kur ją ir lietus plaka 
ir saulė begailestingai kepina, 
skurdžiai maitinama labdaringų 
žmonių.

. Kelionės vargai ir tokis skur
dus gyvenimas, prastas mais
tas, tankiai badmiriavimas, pa
kirto B. Senkaus sveikatą, jis 
sunkiai susirgo ir liepos 12 d. 
ryte pasimirė.

Velionis buvo 36 m. amžiaus, 
kilęs iš žemaičių Kalvarijos. 
Chicagoj liko pusseserė L. Ma- 
tuz, o Kenoshoj pusbrolis J. 
Paulauskas, Lietuvoj gi moti
na, brolis ir sesuo.

B. Senkaus kūnas tapo par
vežtas iš Washington, D. C. į 
Chicago ir dabar yra pašarvo
tas namuose 4422 S. Francisco 
Avė. Laidotuvės bus šeštadie
ny, liepos 16 d., 2 vai. po piet, 
iš namų į Tautiškas kapines.

North Side
SLA. 226 kuopas susirinkimas

Liepos 7 dieną Association 
house SLA. 226 kuopa turėjo 
savo susiirnkima. Narių atsi
lankė vidutiniškai. Svarbiau
sias šio susirinkimo punktas 
buvo—delegatų raportas.'

Apsvarsčius bėgančius kuo
pos reikalus,’ buvo prieita prie 
SLA. 37-to seimo delegatų ra
porto. Iš musų kuopos seime 
dalyvavo 4 delegatai, būtent: 
Dr. A. Montvidas, Eiifruzina 
Mikužiutė, Julius Mickevičius ir 
K. čepukas. Mikužiutė pirmo
ji perskaitė savo ilgą ir gerai 
parašytą raportą. Jos rapor
tas buvo užbaigtas narių aplo
dismentais. Po jos Dr. Mont
vidas žodžiu išdavė savo rapor
tą. Jis kalbėjo gan ilgai, bet 
labai aiškiai ir nuosakiai; at
rodė lyg pats ten butum ir sa-

vo akim matytum seimo proce
dūrą. Jis nupasakojo visas sei
mo smulkmenas nuo pradžios 
iki galo. K. čepukas nuo sa
vęs pridėjo kelis žodžius ir de
legatų raportai buvo priimti.

Po raportų priėmimo kai 
kurie nariai bandė sakyti pa
mokslus Pildomąjai Tarybai, 
bet tuo viskas ir užsibaigė.

šiaip kuopa nieko nauja ne
nutarė.—Buvęs.

pasižymi 
tokius da- 
jio neturi

krūvoj
AVashington

Roseland
Maskviniai veikia.— Piknikai ir 

kolektos

Prie Michigan ir 114 PI. yra 
pora tuščių žemės sklypų, kur 
komunistai kiekvienų savaitę 
laiko du ar tris savo susirin 
kimus. Tuose susirinkimuose, 
žinoma, jie sako “red hot” bol
ševikiškas kalbas. Porą kartu 
ir aš buvau nuėjęs pasiklausy
ti, ką tie Stalino pastumdėliai 
turi darbininkams pasakyti.

Pirmiausiai jie reklamuojasi, 
kad esą vieninteliai darbininkų 
išganytojai, kurių tikslas išgel
bėti darbininkų klasę iš kapi
talistų vergijos- ir įsteigti bol
ševikišką sistemą. Paskui kiek 
pipirų užpilama republikonams. 
Bet tai tik dėl mados, nes bent 
musų kolonijoj nemažai yra 
tokių bolševikų, kurie laike rin
kimų darbuojasi republikonų 
naudai.

Visos sunkiosios bolševikiš
kos kanuolės paprastai yra at
kreiptos prieš socialistus. Socia
listai tai tikrai yra kaulas gerk
lėj Maskvos davatkoms. Kalbė
dami apie prezidento rinkimus, 
bolševikiški oratoriai sako, jog 
žmonės turėsią pasirinkti iš 
trijų partijų kandidatus, bu 
ten, republikonų, demokratų ir 
komunistų. Papagl jų išvadžio 
jimus, geriau balsuoti už ka
pitalistų kandidatus, negu už 
Norman Thomas.

Iš Maskvos agentų nieko ge
resnio ir negalima tikėtis. Pa
sirodo, kad tie agentai gali su 
didžiausiu “pasišventimu” dirb 
ti Maskvai ir tuo pačiu laiku 
eiti šnipų pareigas Amerikoj. 
Kas jiems moka, tiems jie ir 
dirba. Sakysime, Arthur Zaga- 
ria buvo vienas karščiausių bol
ševikų, bet tai jam ne kiek 
nekliudė būti šnipu.

ševikiški kalbėtojai 
tuo, kad kalba apie 
lykus, apie kuriuos 
jokio supratimo.

Septyni piknikai
Liepos

Heights miškelyj prie 107 gat 
vės buvo didelis kermošius.' Iš
važiavimus turėjo < šešios pa
šaipūnės draugijos, o priegtam 
dar įsimaišė ir Tamošius. Ąpic 
pašalpines draugijas aš daug 
nekalbėsiu: visi žino, kad joms 
pinigai yra reikalingi sušelpi 
mui savo narių, kurie suserga 
arba kuriuos ištinka kitokios 
nelaimės. Todėl jos ir rengia 
visokias pramogas, kad uždir 
bus vieną kitą dolerį.

Visai kitokis reikalas yra su 
“Tamošių”, kuriam tikrai Ver
ta kuodų pakratyti už jo kiau- 
liškumą. Roselando Bedarbių 
Taryba, prie kurios yra susi* 
spietę komunistai, irgi turėjo 
savo pikniką. Tas ‘ piknikas 
skyrėsi nuo visų kitų. Ir sky
rėsi ne ttio, kad butų buvęs 
įvairesnis ar geresnis, bet sa
vo nachališkumu. Pikniko pa
stumdėliai nepasitenkino -savo 
teritorija, bet, kaip kiaulės į 
burokus, lindo į pašalpinių 
draugijų piknikus ir ten susi
rinkusiai publikai nedavė ramy
bės. Jie siūlė visiems ir visoms 
savo šlamštus ir visokius “laif 
mojimo tikietus”.

Matėsi pas juos visas trokas 
su įvairiomis iškabomis: vyro 
siutas |$16; čeverykai $3.50; 
marškiniai $1.25 ir t. t. Turėjo 
dar druskos, cukraus, kruopų, 
saldainių, — ot, tiesiog depar- 
tamentinė krautuvė. Paklau
siau vieno jų, kieno taVorą jie 
pardavinėja, 
jųjų partija 
darbiams.

Po to jis 
tikietą, kad 
daiktų
sukolektavote, atsakiau aš jam, 
tai bedarbiams tuos daiktus tu
rite ir išdalyti. Juk žmonių, 
kuriem^ lai daiktai yra reika
lingi šiais laikais yra įibai 
daug. Maskvinis man štai ko- 
cį paaiškinimų davė: girdi, su
šelpti visų visvien negalima. 
Todėl buvo nutarta sukolek- 
1 uotus daiktus išleisti laimėji
mui, o tuo budu surinkts pi
nigus panadoti bedarbių švieti
mui. Vadinasi, platinimui ko
munistinės literatros.

Kaip sau norite, bet tai yra 
šlykštus dalykas. Maskviniai 
davatkos eina pas biznierius ir 
šiaip žmones rinkdami visokius 
daiktus neva bedarbiams šelp
ti, o paskui j uos leidžia laimė
jimui ir surenka kėlis kartus 
daugiau pinigų, negu tie daik
tai yra verti. Ir aršiausias da
lykas yra tas, kad bedarbiams 
nieko netenka. To jie ir pa- 
tys neslepia. Net švelniai kal
bant, tai atsiduoda šarlataniz- 
mu.

Paskui ant troko sulipo vi
sokie galvočiai su tuščiomis ma
kaulėmis ir pradėjo pliaukšti 
tai, ko pątys nežino. Patys bū
dami akli, jie’ nori kitiems ke
lią rodyti.—-Senas Antanas.

Atsake, jog tai 
sukolektavuši be'

pasiūlė man pirkti 
laimėjus vieną tų 

Jeigu bedarbiams jųš

Lietuvis-automobi 
Ii,o auka

Šiąndien laidotuvės iš Eudeikty 
t koplyčios

Senas twonofleikietis, Nikodi- 
mas Kamarauskas, apie 47 metų 
amžiaus, išgyvenęs šioje apie- 
linkėje 20 metų, nedelioj, liepos 
10, 8:40 vai. vak. ėjo nąmo ai 
lankęs savo pusbrolį. Jie ej’o 43 
gatve iš vakarų į rytus, sker
sai Western bulvarą ir beeida 
mas papuolė po automobiliu. Ka
marauską tuojau nuvežė j Pa
vieto Ligoninę, bet už kelių va
landų j iš mirė.

Draiveris, kur/s’ ' pervažiavo 
Kamarauską, yra paimtas irklai 
komas policijos stotyje.* Koks 
bus tyrinėtojų nuosprendis, dai 
nežinia.

Nikodimas Kamarauskas pa 
ėjo iš Vilniaus krašto. Lietuvoj 
paliko moterį ir dukterį.

Laidotuvęs įvyks, šiandie iš 
Eudeikio koplyčios, 4605 S. 
Hermitage Avė.' Nulydės į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
bus palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi dalyvauti 
laidotuvėse a. a. Nikodimo Ka
marausko.—N.

Šie laiškai yra ateje 18 Europos 
Kam' jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštfc (Clark Ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba °Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat 
všs,, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrų laikų, 
kui sunaikina.

p. Jankui Frąnui
11 Liukas A
18 Rozinskaite Ona.

pas*

Nušovė jauną lietuvį
Kitąsyk buvęs garsus ristikas, 

Stanislovas Ramanauskas (Ro
manas), vėl pradėjo treniruo
tis ir netrukus ketina pasirody
ti prieš Chicagos publiką—Ku 
piškėnų piknike. Vakar jisai 
atėjo į “Naujienas” susipažin

,Vakar, 6:30 vai. ryto, rado 
prie 34 PI. ir Auburn (jėloj) 
nušautą Longiną Krasnauskų, 
19 metų mažiaus, 3332 S. Mor
gan. Paliko motiną ir du bro

Educational
Mokyklos

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” tilpo žinutė, kad Palmer 
Parke tris kartus per savaitė 
yra laikomi “open forumai” 
Tos žinutės rašytojas sako, jog 
tų viešų diskusijų verta kiek 
vienam pasiklausyti. Man tie 
“forumai” visai kitaip atrodo, 
nes ten daugiausiai šinkuojamas 
bolševikiškas tavoras. O bok

Kodėl Prarastas Vilnius
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ifi gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS Lietuvių dainos pro 

bangomis

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti,;kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams

IV. Kupigų fanatizmo politika
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ,ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuyius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargstą ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Praeito antradienio vakare 
pastangomis Peoples Furniture 
CoJ krautuvių iš stoties W» G. 
E. S. buvo trarislįuojąma graži 
lietuvių dainų ir muzikos pro
grama. >

Šiame programą ypatingai 
šauniai sudainavo northsidietės 
dainininkės ir dainininkai, kaip 
tai: panelė Felecita Nausieda, 
Emilija šimkevičiute ir Juozas 
Kaminskas. Taipgi 
jant P. N. Kului
čių duetas, trio ir kvartetas 
labai gražiai ir sutartinai su 
dainavo keletą rinktinių \ liau
dies dainelių.

Dr. I. Bložis, dentįstas davė, 
daug naudingų patarimų apie 
dantų užlaikymą.-—Mari joną. <

vadovau- 
northsidie-

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

P-as Ramanauskas yra gal 
daugiauš kęliayęs po pasaulį, ne
gu kuris kitas lietuvis. Jisai bu
vo Pietų Amerikoje ir-Afrikoje. 
Jungtinėse Valstijose jisai yra 
aplankęs kuone kiekvienų dides
nį mieštą tarp Atalntiko ir Pa 
cifiko. Prieš keliplikų metų ji
sai turėjo, ’kaipo ristikas, vi
dutinio svorio čempionatą Ang
lijoje.

Kūnas randasi pas grafrorių 
Mažeiką.

Sakoma, kad jaunasis Kras- 
nauskas buvęs kokioj tai partėj, 
kur susipykęs su kitais vyru
kais. Policija spėja, kad kas 
nors iš tų vyrukų jį ir nušovė.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Mądison Street

Financial
Finansai-Paskolos

Šiandien lietuvių 
dio valanda

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

1647 W. 47th St.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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

Kaina
Tik .• OOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

MADOS MADOS MADOS

2877

2911

Kaip žinia, Jos. Budriko krau
tuvė, 3417-21 S. Talstcd St., 
duoda lietuvių radio programos 
sekmadieniais ir ketvirtadie
niais. Per ilgą laiką ketvir
tadienio programai buvo trans
liuojami 7 valandą .vakaro, 
žmonės prie to taip priprato, 
jog tuo laiku visuomet užsuk
davo savo radio imtuvus, kad 
pasiklausyti lietuviško progra- 
mO. ,

Tačiau reikia pasakyti, jog 
naujuoju patvarkymu ketvirta
dienio' programai nuo dabar 
prasidės nebe 7 vai. vakaro, o 
7:30. Vadinasi, pusvalandžiu 
vėliau. šiandien programas 
taip pat bus duodamas pagal 
naują patvarkymų*,—7:30? va
landą vatoaro iš stoties WHFC. 
1420 kilocycles.

Business Service
_________Biznio Patąrnavimag

' NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

BRIDGEPORT SHEET
* WORKS 

3218 So. Halsted
- Tel. Victyy 4965

stogų rynas

METAL

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

For Rent

Laika* daa* reliktą 
prie patentu. Nerlai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Priside
kite braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės "How to Ob-
taln • Patent” ir “Record of !■- 
ventlon” formos. Nieko nelmatn 
už informacijas ką daryti. Susi- 
raiinžjimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

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 
j Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

DYKAI- 
KNYGELK

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney *'v' 

43-A Seenrlty Ssvings A Csmmercisi 
Bank Bollding

(Directly acrott sjreet from Patent Office) 

VVASHINOTON. D. C.

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

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

Tel. Haymarket ,3313
Darbas garantuota^ Egzaminacija dykai.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie 

sto dalis, farmas 'ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel* Calumet 3398

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Personai
_________ Asmeny leSko__________

IEŠKAU ąpsivedimui turtingos mo
teries apie 40 metų amžiaus. Esu naš
lys, turiu gražius namus,- du vaiku — 
mergaitę 9 ir berniuką 11 metų. Man 
reikia geros šeimininkės. Box 1458, 
Naujienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III. •

Farms For Sale

ŪKIS! ŪKIS!
3 geriausius ukius su gyvuliais ir pa

dargais. parduosiu už trečią dalį ką kai- 
Arba mainysiu į namą su maža

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Micb.

navo. 
skola,

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui :
įPAUL M.’SMITO B CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės k—~ 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardvare store, gasoline 
station, bučemių ir- groseraių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenne 
Tel. Lafayette 0455

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 
SKELBIMUS18 ir 20— Paprasta namie devlėti suknelė. Sukirptos mieros 14

,, ..... , .. . ' . ’i; ■; '. ■ <' v. ■ > į, .. „
— Karštam orui atėjus tinkas rūbas. Sukirptos mieros 36, 38, 40, .42,

■Labai "praktiškas rūbas mažutei mergaitei. Sukirptos mieros 1, 2 ir 4
. ♦ A ■ ■ ■■

rasite sau byle kokį rūbą. Kaina tik 10 centų.

281-5 — ] . 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.' 
', 291 'i. —-.r ''“ HiMM 
44, ir 46 colių per krutinę- 

2877—7 ‘ _ *
metų amžiaus mergaitėms.

Vasalinė madų knyga, kurioj

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti pąduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So, Hąlsled SU Chicago. III.

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia {deda 15 centų ir pcalan at- 

siųsti man pavyzdi No

Mieros per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

*

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

BARGENŲ-
I Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNES, RAKANpUS ir

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus '"apie teatras 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
t— \ X ' ‘ ‘ t
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