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Anglija susirupinusi 
Herrioto aiškinimais 
apie naująją sutartį
Italija ir Vokietija kviečiamos 

prisidėti prie Sąjungos

London, Anglija, liep. 14.— 
Anglijos politiniai vadai susiru 
pinę franeuzų interpretacija 
naujai sudarytos Franci j os-An- 
glijos draugiškumo sąjungos 
—“entente cordiale”.

Kalbėdamas j parlamentą 
Francijos premjeras Herriot 
pareiškė ,kad sutartis suteiks 
galimybę Europai sudaryti ben
drą frontą prieš J. V. karo 
skolų klausimu. Anglija nega
lėsianti mokėti karo skolų Jung. 
Valstijoms negavusi Francijos 
sutikimo. Kaip žinoma, Fran- 
cija tokio sutikimo niekuomet 
neduotų.

Anglija, priešingai, padariu
si viešą pranešimą apie šią su
tarti, pareiškė, kad ji J. V. 
karo skolų klausimo visai ne
liečia ir yra apribota išimtinai 
Europos politiniams klausimams 
rišti. Anglijos užsienio minis- 
teris Simon pareiškė, kad Fran- 
cija patikėjusi Herrioto išved
žiojimams turės skaudžiai ap 
sivilti.

Bendrai Anglijos spauda i 
naują sutartį žiuri su apatija 
arba jai griežtai priešinasi. Kai 
kurie žymesni laikraščiai atvi
rai sako, kad tas susitarimas 
su Francija tik apsunkins An
glijos susitarimąV: dėl 
karo skolų, o tup tarpų; iki ši 
sutartis nebuvo padaryta, susi
tarimui kelias buvo atviras.

Vokietija ir Italija irgi buvo 
pakviestos prisidėti prie šios 
draugiškumo sąjungos. Vokie
tija tuojau pareikalavo užtikri
nimų, o Italija išsireiškė labai 
palankiai. Washingtonos tuo 
tarpu tyli.

Hooveris užtvirtino 
Šv. Lauryno sutar

tį su Kanada
Baltimore, Md., liep. 13. — 

Prezidentas Hooveris užtvirti
no J. V. ir Kanados šv. Laury
no upės sutarties projektą. Su 
tartis reikalauja, kad Kanada 
ir J. V. iškastų eilę kanalų ir 
patobulintų šv. Lauryno upę, 
kaipo išėjimą į jurą. Projektas 
J. V. kainuos apie $500,000,- 
000. Kanada iš savo pusės iš
leis apie $200,000,000.

Akis už akį
Dubliu, Airija, liep. 14.» — 

Airijos vyriausybė pasiryžusi 
paskelbti 100% muitus ant im
portų iš Anglijos, tuo bud u 
atsikirsdama Anglijai, kuri ap
krovė muitais Airijos importus 
už atsisakymą sumokėti žemės 
mokesčių. Kalbama, kadK į abie
jų šalių ginčą įsimaišė Mac- 
Donald, kuris mėgins priešin
gas puses sutaikinti. •

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja r

Giedra; vakare galimas lie
tus; kiek vėsiau; lengvas piet
vakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo TĮ
SY laip.

Saulė teka 5:27; leidžiasi 8:
24. -

Soc. dem. persergsti 
v. Gayl apie kritingą 
padėtį Vokietijoje '**

Delegacija reikalauja nedaleisti 
tolimesnio kraujo praliejimo

Berlynas, ilep. 14. — Vokie
tijos vidaus reikalų ministerį 
baroną Von Gayl aplankė so
cialdemokratų partijos delegaci. 
ja ir pateikė jam davinių apie 
paskutiniu ląiku paplitusias po
litines riaušęs, kuriose labiau
siai figūravo hitlerininkai. De
legacija priminė ministeriui, 
kad mūšiai pradėjo plisti val
džiai paskelbus dekretą legali
zuojantį Hitlerio ginkluotas 
gaujas dėvėti uniformas.

Von Gayl pareiškė, kad, ne
būtų prasmės dekretą atšauk
ti, bet yra kitos išeitys kovoti 
su susidariusia padėtimi. Ko
kios yra tos išeitys nepašakė.

Pirmiau kreipusi mažai do
mės į fašistų, komunistų ir ki
tų grupių riaušes ir vyriausybė 
pagaliau susirtipino. Sekmadie
nyje įvairiuose miestuose įvy
kusiose muštynėse puolė 18 
žmonių, o sužeistųjų skaičius 
viršijo 200.

Prūsų vidaus reikalų minis- 
teris Severing asmeniškai krei
pėsi į politines grupes ragin
damas vengti muštynių ir pa
stebėjo, kad policija negalinti 
padaryti stebuklų. ęAivinų po
litinių muštynių bus galima iš
vengti tik tuomet, jeigu visos 
partijos susijungs kovoti su 
politine degeneracija. O Adolf 
Hitler, fašistų vadas pareiškė, 
kad tik karo stovio paskelbimas 
galės grąžinti tvarką Vokietijoj.

Hoan reikalauja iš
leisti pinigų ant 

miestų bonų
Milvvaukee, Wis., liep. 14.-> 

Daniel W. Hoah, „ socialistas, 
Milwaukee miesto majoras pa
rašė laišką senatoriui Borah, 
kuriame pasiūlė išleisti federa- 
lę valiutą ant miestų ir apskri 
čių bonų. i

Meksika planuoja 
pagerinti savo 

laivyną
Meksikos Miestas, liep. 14.— 

Meksikos karo ministeris gen. 
Plutarcho E. Calles paskelbė, 
kad greitoje ateityje bus reor
ganizuotas ir padidintas Mek
sikos laivynas. Vyriausybė ma
nanti nupirkti eilę naujų kai
zerių.

Kongresas eis ūkinin
kams i pagalbą

Washington, D. C., liep. 14. 
—Užbaigęs bedarbių pagelbos 
pasiūlymų svarstymą senatas 
pradės svarstyti šen. Norbeck 
pasiūlymą suteikti pagelbą ūki 
ninkams, kurie yra labai bloga
me padėjime, nes už savo pro
duktus beveik nieko negauna, 
Norbecko pasiūlymas liečia 
kviečius ir medvilnę auginan
čius ūkininkus.

—— ................   in

50 bedarbių nušluota i 
jurą z

________ ‘ • v

Nicca, Francija, liep. 14. — 
Staiga pakilusi Paillon upė už
liejo patiltėmis pastatytas be
darbių ’ stovyklas ir nušlavė 
apie 50 ar 100 ten gyvenusių 
bedarbių į atvirą Viduržemio 
jurą< Visi paskendo.
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[Acme-P.' A. Photo]
< : . ■ 1 : ? : <1 '/ . ' '

New York. —; Coney Island, pagarsėjęs pramogų centras, kur 
gaisras.

U r u g uay nutraukė 
ryšius su Argentina

Buenos Aires, Argentina, 
liep. 14. —Visai netikėtai Uru- 
guajo valdžia paskelbė nutrau
kianti ryšius su Argentina, ku
ri kaltinusi Uruguajaus valdžią, 
buk viename jos karo laive, 
atplaukusiame i Argentiną bu
vęs ištremtas gen. Severo To- 
ranzo. Uruguay atšaukė am
basadorių iš Buenos Aires ir iš 
savo pusės pakvietė Argentinos 
ambasadorių apleisti. Montevi- 
deo, Ūrugųajp sostinę.

Mills priešingas re
konstrukcijos korp. 
. paskolų skelbimui

Washington, D. C., liep. 14. 
—Iždo sekretorius Mills pareiš
kė, esąs priešingas naujai pra
leisto pagalbos projekto para
grafui, kuris reikalauja, kad 
rekonstrukcijos korporacija iš
duotų mėnesinį raportą apie 
suteiktas paskolas.

Komunistai padegė mi
šką ir “išrūkė” hitleri

ninkus
Berlynas, liepos 14.— Dabar 

Vokietijoje vyksta labai smar 
ki priešrinkiminė kampanija. 
Artinasi reichstago rinkimai. 
Hageno mieste, mažame miške
lyje 20,000 hitlerininkų laike 
agitacinį mitingą. Komunistai 
mišką uždegė. Pusiau užtroš 
kę nuo durnų, hitlerininkai bu
vo priversti išsiskirstyti. 

... .. , . ..

Užsidegė New York o 
Coney Island

' ; ’ ' /. \11'1''

New York, liep. 14. —New 
Yorko pajūrio pasilinksminimo 
vietoje Coney Island kilo gais
ras, kuris sunaikino penkius 
blokus krautuvėlių ir padarė 
$2,000,000 nuostolio. Laike'gais
ro nukentėjo apie 200 žmonių. 
Gaisrą pradėjo7 keli beriiiūkai 
bežaidži, su degtukais .

Pasivogė garvežį ir nuvažiavo 
pas merginu

Uniontown, Pao liep. 13. —■ 
Tūlas Ąrthur Whipkey, dirbąs 
prie Baltimore Ohio trauki
nių linijos nutarė pasimatyti su 
savo jnergina. Neturėdamas 
netgi forduko, iŠ stoties pasi
vogė vieną atsarginių garve
žių ir su juo nutraukė bėgėmis. 
Vėliau Whipkey buvo suimtas.

Brazilijos valdžia 
mobilizuoja armiją 
likviduoti sukilimą 

s 4*

Apribojo sukilėlių veikimą Sao 
Paulo valstijos ribose

Rio De Janeiro, liep. 14. — 
Vėliausios žinios iš Brazilijos 
praneša, kad vyriausybė sėkmin
gai užkirto kelią sukilimo plė- 
tojimuisi ir apribojo sukilėlių 
veikimą Sao Paulo valstijos ri
bose. Toj e vals ti j oj e s ukili- 
mas ir pradėjo vystytis. Pasi-i 
naudodama pirmuoju laimėji
mu, vyriausybė pradėjo mobi
lizuoti kariuomenę, traukti 
amuniciją ir ruoštis galutinai 
sukilimą likViduoti. Tam tikslui 
valdžia paskyrė $1,500,000.

Vyriausybė taipgi paskelbė, 
kad Sao Paulo yra atakuojama 
iš visų pusių armijų, mobili
zuotų Minas Geraes, Parana, 
Rid Janeiro ir kitose valstijo
se, kurios anot ankščiau pa
skelbto sukilėlių komunikato, 
perėjo jų pusėn.

Laivynas užblokavo visus 
uostus ,tarp jų svarbiausi Sao 
Paulo valstijos udstą Santos, 
kuris yra didžiausias pasaulio 
kavos centras.

Bet Brazilijos sostinė Rio 
De Janeiro irgi kenčia, nes 
trūksta mėsos, daržovių ir ki
tų ūkio produktų, kurias suki
lusi Sao Paulo valstija aprū
pindavo.

Guayaąuil Esuador, liep. 14. 
—Areštuotas buvęs Ėcuadoro 
prezidentas pulk. Luis • Larrea 
Alba, kuomet valdžia patyrė, 
kad ruošiamas kariuomenės 
suokalbis įsteigti diktatūrą. 
Diktatorium buvo humatytas 
Alba.

18 vaikų sudegė teatro 
.. gaisre ,

Santiago, čili; liep. 14.—Tal- 
cahuano laivyno prieplaukoje 
laike seanso vaikams užsidegė 
teatras Esmeralda. 18 vaikų 
žuvo Įr 50 buvo sunkiai sužalok 
ta, kuomet panikos apimta pub
lika pradėjo veržtis laukan.

Lenkijoje pakartas Al 
Caponės mokinys

. . .......—• ■
Varšuva, liep. 14. — Buvęs 

Ah Caponės gengės narys ir 
tarptautinis kriminalistas J. 
Pacholek buvo pakartas Kališ 
mieste, nuteistas mirti už Atris 
žmogžudystes ir septynias va
gystes. ’’ z

pereitą trečiadienį įvyko didelis

Mattern ir Griffin 
grįžta į J. V.

Lakūnai1 Maskva, liep. 14.
James Mattern ir Bennett Grif- 
fin, kurių kelionė aplink pašau? 
Ij nelaimingai pasibaigė Minsko 
apylinkės pelkėse, išvyko į Ber
lyną, iš kur tęs kelionę atgal į

Nusiginklavimo kon
ferencija rengiasi 

^irstytis 
,*»-ą p,''T A' '"i '■»?!■     * - • ’' ■ • >> ’ '

Geneva, liep. 14. — Antra 
dienyje manoma užbaigti nusi
ginklavimo konferencijos sesi 
jas šiam sezonui. J. V. delega
tai tam protesluoja, nes kon
ferencija visai ignoravo Hbo- 
verio nusiginklavimo pasiūly
mą.

Tėvas nužudė 3 kudi 
kius

Lykens, Pa., liep. 14. — Po
licija suėmė B. Godlewski, ku
ris kaltinamas nužudęs tris 8, 
6 ir 4 metų vaikus, du berniu
kus ir vieną mergaitę. Vyriau
sioji -10 metų duktė išsigelbėjo 
pabėgusi iš namų, žiaurus tė
vas vaikus sukapojo kirviu, nak 
ties laiku, kuomet visi buvo su 
migę.

Olandija kapoja valdi- 
ninkams, algas

Haaga, Olandija, liep. 14. — 
Olandijos valdžia sumažino iš
laidas apie $40,000,000 norė
dama subalansuoti ateinančių 
metų biudžetą. Tarp kito ko, 
Sumažinama 12% ir 23,000 vai 
dininkų algos.

Argentina kovoja šit 
žiogais

Buenos Aires,* leip. 14.-r-Ar- 
gentiną vėl užklupo žiogų rykš
tė. 20 mylių ilgumo debesis 
vabzdžių užpuolė Santa Fe pro
vinciją ir naikina pasėlius. Vy
riausybė rengiasi paskirti $250,- 
000 juos išnaikinti.

čili pasirodė šiltinės 
epidemija

Santiago, Gili, liep. 14. — Is 
Puerto Monte provincijos pra^ 
nešė, kad Colulil mieste nuo 
šiltinės mitė 70 įmonių.

,, IŲ. , ,, —,«

Valdiva, Čili,•. 4iep. 14. -t 
Čili siautė smarkiu vėsula. Pa
skendo daug laivų. Keturi už
mušti.

Lietuvos Naujienos
, ' . 1 r f . .
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Klaipėdos direktori- Bėga iš bolševikų 
jos deklaracija “rojaus”

Kaunas, bir. 15. — Klaipėdos 
seimelyje naujos direktorijos 
pirmininkas šrederis paskaitė 
direktorijos deklaraciją. Ją per 
skaičius seimelio pirmininkas 
pastatė pasitikėjimo klausimą 
direktorijai. Už pasitikėjimą 
balsavo abidvi liaudies ir ūkio 
vokiškos partijos— 19 balsų, 
socialdemokratai ir komunistai 
prieš—5 balsai ir lietuvių frak
cija susilaikė—5 balsai.

Byla už vaikų moky 
mą lietuviškai be 

leidimo

lietuviškai Bi- 
buvo kaltinama 
gyventoja Bro-

Vilnius.—Birž. 15 d. Ašmenos 
Taikos teisėjas (Sąd. Grodzki) 
nagrinėjo buv. mokytojo Niko
demo Jasulionies bylą, kurioje 
jis buvo kaltinamas už nelegalų 
vaikų mokymą 
liuose. Kartu 
ir to sodžiaus 
nė Maselytė.

Bylą sudarė Ašmenos mokyk 
lų inspektorius. Liudininku bu 
•vo valdiškas Biliuose mokyto
jas Dorodovičius, kuris įrodi
nėjo, kad N. Jasiulionis ir Bro
nė Maselytė, kaipo pagelbinin- 
kė, mokinę nelegaliai vaikus 
lietuviškai; /

Teismas betgi kaltės nerado 
ir abu kaltinamuosius išteisino.

“Lietuvos vaiko” d-ja 
Šiauliuose atidarė 3 

vaikų aikšteles
Šiauliai.— “Lietuvos vaiko” 

d-ja, rūpindamasi tinkamu vai
kų auklėjimu ir mažesnių pa- 
ruošiniu į pradž. mokyklą, šią 
vasarą atidarė Šiauliuose 3 vai
kų aikšteles.

Dainų šventė
Kaunas.'—šią vasarą. Neprig. 

Lietuvoj rengiamos dainų šven
tės ne tik Kaune, bet ir jo pro
vincijos miestuose. Birželio 5 
d. buvo surengta graži dainų 
šventė Telšiuose, kur dalyvavo 
Šiaulių ir Radvyliškio chorai. 
Dainų programa buvo plati, j- 
vairi ir gražiai atlikta.

ęelfast, Airija, liep. 14. — 
Nardytojai iškėlė $100,000 ver 
tės aukso iš karo laiku pasken
dusio laivo “Laurentic”.

1 5 2

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdapią.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laiyu “Manhattan”

per Bremen. ,
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Tuo laiku, kaiVilnius.
musų krašto daugelyje sodžių 
lankosi bolševikų agentai, kal
bindami žmones eiti į Sovietų 
Rusiją, kur jie neva rasią dar
bo ir duonbs, iš Sovietų Rusi
jos bėga labai daug žmonių, 
kartais ištisais būriais, gelbėda
miesi nuo baudžiavos, kurią bol
ševikai įvedė, sudarydami “kol
chozus”. Savaime aišku, kad 
nemaža bėgančių iš Bolševiki- 
jos krinta nuo bolševikų kul
kų. nes siena gana stropiai sau
gojama. >

Dabar pranešama, kad ‘per 
paskutinius 5 mėnesius iš So
vietų Rusijos esą atbėgusių 358 
žmonės. Jų tarpe 78 moters ir 
17 vaikų, visi kiti vyrai. Įdomu 
žinoti, kokios tautos žmonių 
daugiausiąi bėga. Pasirodo, kad 
iš 358 žmonių yra atbėgusių 
266 gudai, 44 rusai, 25 lenkai, 
12 žydų, 4 lietuviai. 3 vokie
čiai ir 3 latviai.

Graži Amerikos lie 
tuvių auka

Kaunąs.—Paskutinės Ameri
kos lietuvių ekskursijos daly' 
viai, lankydami Klaipėdos kraš' 
tą, aplankė ir kapus, kuriuose 
paalidoti lietuviai, kritę 1923 
metais“ karo lauke, vaduojant 

"‘fKBlfpėdos kraštą. Amerikos lie
tuviai apalnkę kapus sudėjo 
daugiau 1,000 litų aukų pamink
lui statyti.

Lietuvos sportas
Lietuvos ministerių kabine

tas priėmė fiziško auklėjimo 
rūmų įstatymo projektą, pagal 
kurį visos sporto ir fizinio auk 
Įėjimo organizacijos priklauso 
rūmams, o šie yra švietimo mi
nisterijos žinioje.

Lietuvos sportininkai šią va
sarą ruošia didelę ekskursiją j 
Švediją. Norima susipažinti su 
Švedijos įvairiomis sporto or
ganizacijomis ir užmegsti su 
jomis glaudesnius santykius.

Birželio 16 d. Kaune įvyko 
Lietuvos ir Švedijos futbolistų 
rungtynės, kurios pasibaigė 2:1 
Lietuvos naudai.

Paskritiniuoju laiku Ameriko
je susidomėta Lietuvos suriu. 
Prienocentras gavo užklausimų. 
Sūrio eksporto galimumai Ame- 
Tikom tiriami.

r1 i ............  ■ - • ■ r ■»
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PRANEŠIMAS
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Ar gimine?

Susivienijimu Lietu- 
likimu. Visiems

SLA. 121 kuopos susirinkimas

Angliakasių sujudimas prieš 
naują sutartį—agreementą

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Mieste yra 
ir daug didelių

Gražus, bet užmirštas 
kampelis

—M. J. Šileikis
(Bus daugiau)

840 WEST 33rd STREET
Chicago, III

Liepos 10 d., Rivervicw Re- 
sort p. S. MockaUs *parke įvy
ko SLA. 10-to apskričio meti
nis piknikas. Oras pasitaikė 
labai gražus ir publikos prisi
rinko iš visų apylinkes mieste
lių. Geriausiai pasirodė So. 
Milwaukeeiečiai, atvažiavę di
deliu troku. Dovanas laimėjo 
p. Juozas Mitka, A. Bružas, y. 
Bagdonas ir Domas Urlakis. 
Pelno apskričiui liks virš $40. 
Visų laikų publikų linksmino

La iPorte yra užmirš- 
labai gražus kampelis, 
apdovanotas gamtos 
Miestelis tiesiog pr- 

medžiuose. Namai vi-

ATOSTOGOS ANT 
RATŲ
(Tęsinys)

Ištikrųjų, yra įdomus monu
mentas. Jau ketuH mėtai, kaip 
skulptorius Gutzon Borglum 
tedirba Jurgio Wasliingtdho 
biustų. Galva jau beveik už
baigta kalti. Nito kaktos iki 
smakro ta galva turi 60 pėdų. 
Vien nosis turi 19 pėdų ilgio,

daugelis lietuvių, 
pirikusiiį i$ jtj nioYgičius, nežino, kaip iškolektuoti nuo
šimčius arba sumas.

J,uis reikalnisrkvicčiu kreiptis pasinius, o tįc jūsų rei
kalai bus greitai, teisingai ir pigiai atlikti.

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, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeiga kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė/ tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 tyest 26 St. kampas/Keeler Avė._______ Tel. Crąwford 557)

Springfieldų iš pietines Illinois 
dalies keliolika angliakasių ir 
padarė Arsenai Hali svetainėje 
apie 4-5 tūkstančių žmonių 
masinį mitingų, protestuojant 
prieš padarytų U. M. W. ang
liakasių unijos naujų sutartį 
“agrcement” su angliiį kompa- 
nijomis-operatoriais. Naujas 
agrimentas nekuriems darbi
ninkams nukerta algas net iki 
70 nuošimčių, pablogina darbo 
sųlygas ir kaip protestuojan
tieji niaineriai nurodo, bus la
bai daug darbininkų išmesta 
iš darbo, nes remiantis nauja 
sutartimi operatoriai galės į 
kiekvienų anglių kasyklų įdėti 
mašinas ir mesti lauk darbi
ninkus šimtais. Protestuojan
čių angliakasių pribuvo iš W. 
Frapkfort, Zcigl 
Gillespie, Dowell 
ient, Coelo, Benton, Valier ir 
kitur. Į Springfield da beva
žiuojant Tellerville miestely 
jie susitiko ginkluotus Pea- 
body’s Co. mušeikas ir šerifus, 
kurie stengėsi pastoti kelių ir 
nepraleisti važiuojančių tra
kais ir automobiliais angliaka
sių. Peabody’s kompanija, ma-. 
tomai, nori laisvų Illinojų pa
versti pagarsėjusia tironizmu 
West Virginija ir Kentucky. 
Šimtai angliakasių atvyko^ į 
Springfieldų ir pasiklausė mie
sto mayoro Mr. Capp, kur gaii- 
ti vietų mass-mitingui. Mayb- 
ras Capp pažangus žmogus, — 
jis nurodė didžiulę Arsenai 
svetainę, kurioje gali sutilpti 
publikos apie 10,000.

Masinis mitingas prasidėjo 
2 vai. po pietų. Atidarius susi
rinkimų, išrinkta susirinkimo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
....... seredomis iki 7 v. v. . _ , . , r

mc į labai gilų kanjonų, vadi
namų Ice box čanyon. Mums 
pasakė, kad nuo šios vietos 
leisimės 60 laipsnių (6,000 pė
dų) žemyn. Net nusibodo va
žiuoti į pakalnę, vietomis tiek 
stačių, kad negalima nė autų 
sulaikyti 2-roj giroj bevažiuo
jant. Paskui teko važiuoti tuo 
šaltu kanionu 23 mylias labai

SLA. 121 kuopos susirinki
mas įvyko liepos 3 d. Juozo Da- 
nušo namuose, 535 N. 6th St 
Narių susirinko pusėtinas bū
relis. Labai galimas daiktas 
jog butų susirinkę visi nariai 
jeigu ne dviejų dienų šventės 
Daugelis turėjo svečių, tad ne
galėjo į susirinkimų atvykti.

Kuopos nariai yra labai susi
rūpinę musų garbingos organi
zacijos 
vių Amerikoj 
musų kuopos nariams yra aišku, 
kad 37-tas seimas sulaužė kon
stitucijų, priimdamas 14 kuo
pos delegatus. Toji kuopa cent
rui yra skolinga $1,000 su vir
šum dolerių. Konstitucija aiš
kiai nusako, jog skolinga cent
rui kuopa negali būti seime at
stovaujama. Bet susidariusi 
klika to nepaisė, nes jai buvo 
svarbu sudaryti daugumų balsų.

- Fašistai su fašistuojančiais 
sandariečiais visai nesiskaitė 
su daugumos narių pareikšta 
valia. Per nominacijas ir bal
savimus nariai išrinko sau vie
nus viršininkus, bet fašistinė 
klika juos atmetė ir į Pildomų
jų Tarybų pastatė visai kitus 
žmones, kurie balsavimuose ga
vo mažiausiai balsų.

Musų kuopos susirinkime bu
vo kilęs sumanymas išnešti 
griežtų protesto rezoliucijų 
prieš konstitucijos laužytojus, 
bet vienas narys pastebėjo, jog 
iš to nieko neišeis. Girdi, ar 
nematėte laikraščiuose, kad Ge
gužis seime pažangiefnsiems de
legatams pasakė 
kitę, kiek norite 
som. Po to nariai nutarė rezo
liucijos klausimų atidėti.

Tačiau musų kuopoj pasipik
tinimas fašistų sauvaliavimu 
seime buvo didžiausias. Visi na
riai, kaip vienas, pareiškė, jog 
jie nieko neveiks tol, kol nebus 
prisilaikoma konstitucijos. Fa
šistinės diktatūros jie jokiu 
bildu nepakęs. Kuopa planavo 
įsteigti jaunuolių skyrių, bet 
prie dabartinių aplinkybių tas 
darbas yra neįmanomas. Jau
nuoliai žino, kas darosi Susivie
nijime ir nebenori rašytis.

Kuopos narių ūpas buvo la
bai prislėgtas. Visi piktinosi 
37-tu seimu, kur taip begėdiš
kai buvo paniekinta Susivieni
jimo konstitucija ir daugumos 
narių valia.
Daminikas Riauka, 121 kp. rast.

ra nebus iškalta, o vietoj to 
bus pridėti dar du biustai, bū
tent: Lincolno ir

Visi šie biustai 
tris. Tų darbų finansuoja vald
žia. Kol pilnai bus užbaigtas 
darbas, ims dar apie desetkų 
metų. Į kalnų žiūrint Wash- 
ingtono biustas atrodo ko ne 
natūralaus didžio galva, kuri 
palyginus su aįftriušijusia uo
la, atrodo baltaį, kaip murino- 
ras. Dėl šio projekto ir buvo 
parinktas šis 
niuo yra grynįjfgranitas. Jizi- 
toriai ir čia galu įrašyti savo 
vardus į knygų, kuri randasi 
studijos salėj. Teko matyti, 
kaip darbininkai dirba kalno 
viršūnėj. Yra pritaisyti “keibe- 
liai”, kuriais darbininkai lai
pioja. Granitų^škaldo dinami
tu patyrę žmonės, kad nesu
gadinus svarbios formos.

N$ra priežastie* sualru. 
pinti, kada priežaattii 
(tvarumo prieauglio yra 
kciiaH Blue Klbbon Malt. 
Aiandlc, kaip ir visuo
met, jo yra supakuoti 
pilni 3 svarai, bet dar 
svarbiau už kiekybę yra 
nepalyginama klek v i e- 
n o j uncijoj kokybė. 
Blue Klbbon Molte jus 
Kaunate daugiausia ir 
Kcriauslo.

šiame miestelyje išgyvenau 
apie pusmetį, bet nei kartų ne
teko “Naujienose” matyti bent 
vienų korespondencijų iš jo gy
venimo, 
tas, bet 
gausiai 
turtais, 
skendęs 
sur sustatyti labai retai ir be
veik kiekvienas turi šiokį tokį 
sodnų. Yra ir keletas parkų, 
kuriuose vaismedžiai užima pir
mų vietų. Oras labai puikus ir 
sveikas.

Prie oro sveikumo bene dau
giausiai prisideda keturi eže
rai, banguoju visose miestelio 
pusėse. Kadangi žmonės mažai 
dirba, tai per dienas ir žuvau- 
na. Ir šių žodžių rašytojas daž
nai eina žuvauti, bet turi labdi 
daug vargo su želviais, kiirių 
ir vandenyje ir ant žemės yra 
devynios galybės. Jie, tačiaii; 
nepavojingi.

Chicagoje teko išgyventi apie 
18 metų, bet jeigu reikėtų 
grįžti, La Porte butų nelabai 
smagu apleisti. Gyventojų turi 
apie 15,000. x

Pagal miestelio didumų fab-

tes į bile kurį E tie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW,
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St.» Chicago 
Telefonas H ARK ISpN ,4160

ERIE RAILROAD

rikų yra net perdaug: Rumle 
dirbtuvė, kuri išdirba tas pa
čias mašinas, kurias McCormick 
išdirba Chicagoje; didelė au
dykla, trys moteriškų rūbų, siu
vyklos ir didele dirbtuvė Pav- 
low & Isovich,' kurioje ir ra
šus dirba.

La Porte yra 16 lietuvių šei
mynų, kiek man ikišiol teko 
patirti, žinoma, bedarbė yra 
palietusi beveik visus, bėt vis
gi nėra taip blogai kaip Chica
goje. Kiekviena šeimyna turi 
nuosavų namelį, didokų daržų 
ir vaismedžių sodnų. Tuos, ku
rie visai neturi kuo pragyventi, 
miestas aprūpina darbu. Vedę 
dirba po tris dienas į savaitę, 
pavieniai 
vargo nesimato.

Kas skaito laikraščius, tas 
gal atsimena apie pagarsėjusių 
La 'Porte tragiškų vieta — “Ga
nąs Farm”. Farma randasi už 
miesto parko, prie No. 1 kelio. 
1910 metais ten gyveno Thote- 
riškė, kurios amatas buvo vi
lioti turtingus vyrus, įžengti į 
moterystės stonų ir vėliau juos 
nugalabinti. Netoli namo ji bu
vo paruošusi ir kapinynų. Kuo
met viskas iškilo aikštėn ir mo
teriškė suprato, kad jos ama
tui atėjo galas, ji padegė na
mus ir žuvo ugnyje kartu su 
dukterim. Pradėjus kasinėti ka
pinynų, valdžia užtiko 22 kū
nus. Valdininkai ir šiaip sau 
žmones pasakoja, kad nužudy
tųjų yra ir daugiau.

Dabar tų farmų nupirko vie
nas rusas Ivan Nepša. Ant tos 
pačios vietos stato *namų. Be,- 
kasant rūsį darbininkai iškasė 
dar dvi galvas, vienų moteriš
kės, kitų vyro. Duobės tebėra 
neužkastos. Susipažinęs su sa
vininku Nepša, priminiau, kad 
tokioje vietoje bus nelabai sma
gu gyventi, bet jis atsakė: “Ne- 
uželi ieščio nachoditsia takich 
liudei, kotoryje mertvecov bo- 
jatsia”.

Kitų kartų pasistengsiu dau
giau parašyti.

Mažosios Lietuvos pilietis.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

valdžios ži
nioj, bet ir čia įžanga 75c. Vi
doje, — tiesiog stebuklingas 
gamtos sutvarkymas. Sienos ir 
“lubos** apsibarikadavę 
liais, ilgaiš ir trumpais grista 
lais. feill jų spindi kaip, bri 
Rantas, išdubdami ‘ 
spalvas; dar kiti, lyg kempi
nės ar raguoti grybai iŠsirultę 
visokiais ragais ir ragučiais. 
Tuos knistalils ima laukan ir 
patdubda, o vižitotiai'ns tų 
įdomių vietų duoda po šmotų 
tų tų šešiakampių kristalų. Ir 
mes gavome gerokų šmotų. 
Prie jėjimo Urvo tuo metu 
stovėjo trokas prikrautas di
delių, net po 300-400 
Šmotų smailia'ragių kristalų.

Užklausus kaip susiformavo 
visi tie daiktai; gavome atsa
kymų, kad ėmę milionus metų, 
kol visa tai pasidarę. Esu, že
mėje, kadaise būvį kafŠtų du
jų ir šalto vandėns. Vykstant 
tokiai reakcijai per ilgų laikų 
ir susikūrę šie įdomus krista
lai. Be to ten pasitaiką rasti 
ir kitokių mineralinių z daik
tų, kaip tai — anglies, brilian
to, aukso ir tt. (

/ aukso kasyklas.
Per Deadwood kalnus trau

kėme į miestų Lcad, kur yra 
Home Stake Gold Mine (auk
so kasyklos). Lcad miestas nė
ra visai mažas, o prie to pietų 
pusėj randasi aukso kasyklos. 
Tų kasyklų distriktas yra tiek 
didelis, kad jo fabrikai sudaro 
antrų miestų. Čia yra daug tro
besių, kurie yra užimti įvai
rioms raštinėms. Toliau — į 
kalnų—seka šaftos, kaminai ir 
loviai iš kalno nutiesti į pa
kalnę, kuriais bėga vanduo į 
kanalų. Iškastų iš gilumos že
mę plauna,sakant,. at
skiria aukso smėlį nuo papra
stos žemės. Sako, šitos aukso 
kasyklos esu didžiausios auk
so kasyklos pasaulyj. Be šių 
kasyklų 1928 m. buvo atrastas 
auksas Custer State Park*ę. 
Šitam distrikte yra ir kitokių 
pramonės įstaigų 
du bankai 
krautuvių.

Iš šios vietos važiavom į 
Spear Fish distriktų, kur ran
dasi žuvų perinimo prūdai, 
cukraus dirbtuvės ir šiaip gra
žių vietų. Bet čia mes pateko-

gera muzika iį į>. Packard ap- 
simaskavęs klauno siutų juo
kino svečius. į&ifbo’ įiriį šio 
pikniko surtiošinio šlė aš'meits: 
F. Jurkus, V. Staupickas, K. 
taulvai$įi(„J,\t<jdąY|i5Iiis .fc. M/ 
'<■ Tarjį> l>n«lčk<>s žo.lį visiems 
dalyvavusiems šiame piknike 
už . paramų. Turiu pranešti vi- 
sų žiniai* kad laike pikniko p. 
A. Pačauškdš painete rankinį 
laikrodėlį; kuris rado, prašo
mas grųžinti A. Pacaųskui 
21(13 No. Main S t., tol. Jackson 
1408, Racįne, gaus radybų do
vanų $5.00. ■'

Pakvietimas .
SLA. 160 kuopa ruošia liiik- 

smį piknikų liepos 17 d,» Ėi- 
verview Resort, p. S. Mockaus 
parke. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Lietuviai kviečihmi skaitlingai 
suvažiuoti. Įžanga 10c; šokiai 
veltui. Lietuviai, Tiepraleiskite 
šios progos

DAR VIENAS ŠUORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST. r / - c A ■ . • •• •

Dr. MIGHAELS ALI HERB TONIC
4740 SO. ASliLAND AVENVE, 1048 W. N0RTH AVENUE
•1800 MIIAVAUKEE A VENŲ E, 8343 W.

ir viduriai iirikainai veikia?
JUS ŽINOTE. KAD 80 NtlOSIMCtO Visų Hirū ir 

msam ritant 

kentėjo nvo vigokių litrų 
♦odami DR. MlCHAEL’a ___  ____ r ___ __
labai Švelnus tonikas yra padarytas iŠ 26 skirtingų 
gydančių žievių, #aknų, UOKU. lapU tr žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai. yrą Blate- 
mos roirulhfotojaa, kUno budavotofaa ir kraujo vdly- 
tojąs.- .Ateikite t musų sankrovą neniokflniath p'aai* 
tąrlmUl.. i>I)aktafb 'ekaamlnaclja yra vislfikal dykai 
kadą vartojate Dr. Mfchael’s Ali Herb Tonlc. Arba —

raŽykRe mums, prlsiųsdami ode. o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Michael s Ali 
Herb Tonlc, ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa- 
golbės DR.. MICHAęL‘8 ALE HERB TONK. * > ,

> Per dvi savaites, tiktai: Vienai bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Tikietai 
coacbes 
kada priduodami 
kartu su Trans-At* 
Jantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iš Dearborn stoties. 
Chicago. kasdien 11:00 vai. i;y- 
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai. gražus.

vedėjai ir pirmiausiai pagerb
tas Sįjringfieldo mayotas Mr. 
Čapjl už jo dėmokratiškumų- 
žmoniškumų, kad jis teikėsi 
biednus angliakasius svetingai 
priimti. Pietinės dalias Illi- 
nojaus angliakasiai man patin
ka. Atrodo demokratiški, ener
gingi kovotojai už darbo žmo
nių teises. Iš jų visko galima 
tikėtis. Atrodo, kad Amerikos 
darbininkų visgi atsidarys 
akys ir jie pabus, čia surėžta 
daugelis jaunuolių karštų pra
kalbų ir pasakyta daug kar
čios teisybes, kad mes per čic- 
hi8 dešimtmečius buvome di
deliais miegaliais ir nemokėjo
me arba nenorėjome už savo 
žmoniškas teises kovoti. Bet 
toliau taip negali būti. Tie 
energiški jaunuoliai oratoriai, 
kiek man vėliau paaiškėjo, 
daugumoj yra lankę ir išėję 
aukštesnes High school mo
kyklas ir jie taip pigiai nežada 
išnaudotojams kapitalistams 
pasiduoti,

konvencijoje nutarta viso
mis jėgomis .priešintis naujo 
agreemento priėmimui. Refe
rendumas įvyksta sekantį šeš
tadienį, liepos 16-tą diena. Lie
pos 13-tn dienų nutarta laiky
ti visuose subdistriktuose, ge
riau sakant, visuose angliaka
sių apgyventuose miesteliuose, 
masinius mitingus ir nutarti 
balsuoti prieš naujų agrccmen- 
tų. Atvykusieji šimtai anglia
kasių, pasilieka Springfieldc 
iki rytdienai. Rytoj įvyks ben
dras Reservoir parke masinis 
mitingas drauge svečių ang
liakasių ir Springfieldo anglia
kasių. Atvykusieji svečiai ang
liakasiai labai smerkia Unijos 
12-to distriklo viršininkus, nes

BLUE RIBBON MALT
’ . JMERIC/TS BIGGEST SELLER e

namo, kuriame randasi ang
liakasių U. M. W. of Am. 12-to 
distrikto būstinė, nei vieno 
unijos viršininko -- nei prezi
dento John H. Walkerio, nei 
jo pagclbininko, nei sekreto
riaus iždininko, — nesirado, 
nors jiems ir buvo telegrafuo
ta ir teTcfonuTO^-Jš^Vėst 
Frankforto ir Zeigler, kad 
šimtai angliakasių į Spring
fieldų atyyksta. Unijos viršinin
kai lyg kamparas išdilo. Jų 
vietoj svečiai' angliakasiai at
rado tik 4 poliemonus su laz
domis. Štai tau ir unijos va
dai. Jie visi nabagai pasislėpė. 

‘ Kas ry*oj įvyks — pranešiu 
vėliau. —G. Ainis.

New York
Iš Chicago

Kitos įdomybės.
Iš čia išvykouįie į taip vadi

namų “petrified, forėst” apie- 
linkę. Čia reikia Užsimokėti 
50c, kad pamatyti Suakmenė
jusį miškų. Ticsibg nuostabu

.. .....................       II .lll.l.ll—, .

yra iriatant suakmenėjusius 
medžių kamlenuš, kelmus ir 
kai kufriaš Šakas, bei žieves.

Pašktii aplankėme Crystal 
Cave, čia irgi reikia užsimo- 

įžangos, nes Crystal 
privatinėse rankose, 

šalę pastarosios yra dar Won- 
derland Cave

1 | ‘i: •• '3. ; į .

- JI ..... 1 ' „ , y .'.'r ■‘i:

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

$ 1000.00
v“ -'l ■ ' ■ . ■■ ę . > ' .■ 1J j ' hų

ACOTDENT INSURANCE POLICY
Tiemš, kurie uzsirasys 

' , . < NAUJIENAS
aril mėtų it-.?pjfįsiųs $7.00 Amerikoje

Chicagoje $8.00 .* .
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DHBBi

NATION-WIDE SERVICE GROCERS
Išpardavimas Petnyčioj, Subatoj ir Panedėly, Liepos 15,16 ir 18

PUIKUS GRANULIUOTAS

CUKRUS

Mama
nori keno su

17c

LINCO WASH

“ADDS ZEST

8 unc

LAŠINIAI unc

NATION-WIDE

ŠILK TISSUE

BM-41
Kiekvienas Dalykas Parduodamas su Pinigų Grąžinimo Garantija

Budweiser
MALT

rf /si

DIDELIS
ŠMOTAS

8 UNC.
BONKA

5 SV.
MAIŠ.

24 Vj SV 
MAIŠ.

Turi Olive, 
Cocoanut ir 
Palm Aliejaus

VOU VMEIGKS 
HALF OF EIGHVf 
SBVING- , NOU

10 SV. DRABUŽIO 
MAIŠELIS

-Tue^e p. 
FianN -SEVIMG- 
•pOUNDS 1$ VMHAT 

V4E WE«oH
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atsiklaupė, ir pra
dėjo plautis rankas, galvų ir 
krutinę. Atėjo šeimininkė ir 
nuplovė nugarų. Nors tai ir la- 

p a dori

EXTRA PALE GINGER ALĖ nation-wide-didelės 24 unc. bonkos 3 už 28c

NATION-WIDE “the Perfect Blend

SNIDER’S 
CATSUP

3 svarai 
Dideliame 

Raudoname 
Kene 

ŠVIESUS AR 
TAMSUS

MOLTUS atsimena iš pase
kmių, kokias jie duoda. Štai 
kodėl milionai nieko kito 
neims, kaip BUDWEISER. 
Padarytas ekspertų ir dėl 
ekspertų, jo kokybė pareiš
kia 75 metų patyrimą; Vi
suomet užtikimas — visuo
met vienodas—visuomet ty
ras. Tegul jūsų pardavėjas 
pristato BUDWEISER —ir 
žiūrėkit kaip BUDWEISER 
atliks savo darbą.

siu matiku ir aukšta 
Kiekvienas jų nešėsi 
didelę blešinę.

Rokas krūptelėjo, 
pasitraukė. Juk tai 
kupinomis dolerių blėšinėmis 
nešini, ateina! z

—Labų dienų, Rokai. O kaip 
patinka Amerika? Ar dar ne
nusibodo? — Suskambėjo Ro
ko ausyse Antanienės vyro 
balsas.

—Dėkui

BREW NATION-WIDE PILSENER STYLE PAPRASTAS DEPOZITAS 4 už 25c

Budweiser
MALT

Atskirai
Įvynioti

to žmogaus 
paveikslu”

ir balti dantys. Jų kepurės — 
minkštos, žemos, su kietu, tie- 

lempa. 
rankoje

angliakasių gyvenime scena, 
vis dėlto Rokas tik retkarčiais 
į ją dirstelėjo. Jis, mat, kaž
kur, kažkąip ir kažkokį nepa
dorumų čia įžiūrėjo. Vedusi 
moteriškė, nors ir bevaikiška, 
svetimam vyrui nugarų plau- 
ja! Bet dar nepadoresnės min
tys Roko galvoje iškilo, kai 
besipilusius įnamis, . nusiavė 
kelnes, įsistojo į čeberį ir pat
sai nusiplovė kitų galų, o tuo

Rokui prie lango besėdint ir 
bežiūrint į vienų kitų* žmogų, 
praeinantį negrįsta, kiaulių iš
knista ir žąsų, ančių bei vištų 
apteršta angliakasių miestelio 
gatve, staigiai pasirodė keturi 
vyrai.’ Jie buvo juodi, kaip 
nuodėguliai. Iš tamsių jų vei
dų pokaktės dubbių žibčiojo 
akys. Kada-ne-kada sublizgėjo bai paprasta ir visai

—Dėkui. Priprasiu.— Rokas 
meluoti negalėjo, tai nesakė, 
kad “puikiai,” kaip kitas bu
tų padaręs.

Pasiyalgė pusryčių 
lašinių 
jam labai gera, per gera, tie
siog poniška. Kalbėti, kaip ir 
vakar vakarė, mažai tekalbėjo.

—rKoks nedrąsus grinorius, 
—pamanė šeimininkė, ir išėjo 
pas savo kaimynkų nauienų 
papasakoti.

Rokas pasiliko vienas. Iš 
karto jis viena kita mintimi 
palietė šeimininkę. Juk nuo
stabu jam buvo, ir spėliojo 
žmogus, jog kas nors turi būti 
su ja negero, kad tokia jauna 
ir graži, o vaikų neturi, kada 
jo Kašte turi net penketų vie- 
nukais ir dvejetų dvynukais. 
Bet tuoj šitokias mintis, tarsi, 
ištarpino mintys apie šliuptar- 
nius, piktas dvasias ir dolerių 
maišus. Ir vėl kažkas ėmė bel
stis Roko galvoje, kad palovė
se, skrynioje ar krosny j, —* 
kur nors čia turi būti kas no
rint šliuptarniško arba šėto
niško. Ir išžiurinėjo, išuostiAė-

SWALLOW 
TYRŲ CONCORD

GRAPE
J U I C E 

14c

kiščiu bebūnant, tarytum, kim
šte prikimšo. Šituos vaizdus nė 
matysi, nė girdėsi nė pirštu 
palytėsi. Juos tik tikėti tegali
ma. Bet Rokui tik to ir terei
kėjo. Užuot galvoti ir teisybės 
ieškoti, jis tik tikėjo.

(Bus daugiau)

NATŪRALŪS PIKNIKUI
PUIKIOS KOKYBĖS N<

A LA MUSSOLINI

jo jis visas paloves, krosnį ir 
kertes, o prie skrynių kietai 
ausį prispaudęs klausėsi, bene 
tik suskambys koks velniūkš
tis auksiniais. Tačiau nieko 
nei matė nei girdėjo, tarytum, 
kad kunigėlis ir jo mokslo 
skelbėjas, davatkos, visi, lyg 
susitarę, butų jam pamelavę.

šiaip ar taip, vis dėlto Roko 
galva biskelį atvėsti pradėjo. 
Atsivežtinis iš Lietuvos baisus 
fanatizmas lyg ir atlyžo ir, ga
lų gale, davė vietos blaives
nėms mintims, kurios ne land
žiojo pasuolėse, palovėse, kros
nyj ir kertelėse, bet perlėkė 
per Atlantu ir atsidūrė Lietu
voje: jo šeimelėj. Ir giliai jis 
susimąstė: “Kaip jaučiasi da
bar Kastė, gražioji Elenytė, 
rimtasis Antanukas, visados 
gerutė Onyte, tylusis Jurgiu
kas, išdykėlė Katrytė ir tuodu 
gyvieji, kaip sidabras, Jonelis 
su Petreliu?”

kų gi čia daugiau ir 
iš “grinoriaus”. Kad

Visa tai, žinoma, sukėlė Ro
ko galvoje tiek daug abejonių, 
kad jis nebežinojo, kų ir be
sakyti. Todėl visų vakarų labai 
mažai tekalbėjo, laukdamas, 
kad tik greičiau visi gulti ei
tų. Antanienės vyras, jo šeimi
ninkai, dar du įnamiai ir keli 
kaimynai, kurie atėjo “grino
riaus” pažiūrėti, manė, jog Ro
kas yra labai kuklus, drovus, 
gabaus, 
benorėti 
bent kelis stiklelius degtinės 
Rokas butų išgėręs, tada, gali
mas daiktas, jog tas stropu
sis bei kietasis jo dvasios cen
zorius butų nors kiek sumink
štėjęs, pašlijęs ir leidęs jam 
laisviau elgtis. Bet nei Rokas 
gėrė, nei cenzorius savo parei
gose atlyžo.

Gulėti Rokui teko drauge su 
Antanienės vyru. Užmigti betgi 
jis visai nebegalėjo^ nors ir 
buvo labai įvargęs. Jautrios 
mintys, pilnos antgamtiškų 
vaizdų, miegoti jam neleido. 
Jo galvoje aitvaras su dole
riais, šliuptarniai su piktomis 
dvasiomis dabar vyravo. Į sa
vo sendraugį, Antanų, dažnai 
Rokas žiurėjo ir mąstė: “Pui
kus vyras kadaise buvo, die
vobaimingas, bet šliuptarniams 
tarpininkaujant, veikiausiai, 
tikrai yra savo dūšių savo 
krauju šėtonui užrašęs.” Net 
bijotis Rokas pradėjo. O kai 
užklydusi kaimyno katė krepš
telėjo už lango, tai Rokas ir 
drebėti pradėjo. Juo aštriau 
dabar baimės jausmas jį veikė, 
kad tuo momentu laikrodis 
dvyliką išmušė. Prasidėjo, jo 
išmanymu, piktų dvasių va
landa. Ir abiem akim susmigo 
jis į pravirą langą, žiūrėda
mas, bene tik pamatys kokį 
velniūkštį su pinigų maišu 
beįlendantį. Visą valandą jis 
taip intensyviai žiurėjo. Tik 
kai laikrodis išmušė vieną, ta
da atslūgo. Bet visai nusira
minti ir užmigti vis tiek ne
galėjo. Palengvėle išlipo iš lo
vos, pažiūri nėjo palovėn, už 
skrynios ir pro langą, spėlioda
mas, bene tik pinigų krepšį 
velniūkštis bus atnešęs ir pa
metęs. Juk. patsai velniūkštis, 
—ką Rokas dar vaikystės die
nose iš katekizmo išmokęs bu
vo, — retai tepasirodo žmogui 
matomu. Pinigų vis dėlto ne
buvo. Todėl, žinoma, galvojo 
labai dievotas Rokas, kad pik
ta dvasia, veikiausiai, jo prisi- 
bijanti, nes kaip Čia seniai, tik 
prieš tris savaites, išvažiuoda
mas iš Lietuvos, labai rūpes
tingai išpažinties priėjo ir la
bai nužemintai šventą sakra-' 
mentą priėmė.

Tokioms mintims Roko gal
voje nei pavargstant nei susto
jant, ir rytas išaušo ir saulė 
patekėjo. Antanas atsikėlė ir 
darban išėjo. Netrukus ir Ro
kas atsikėlė.

—Labas rytas, 
jį šeimininkė. — 
gojote naujoj kontrėj?

įvynioti.— Skanus, 
Sausi, Cukruje rūkyti
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tarpu grakšti šeimininkė čia 
pat sukinėjosi apie stalą. Iš ei
lės ir visi taip nusiplovė.

Taigi, tikrieji velniai, ku
riuos Rokas ir matyti, ir kal
bančius girdėti, ir savo pirš
tais palytėti gulėjo, ėmė ir iš
nyko šiltame vandenyje ir 
baltosiose muilo putose. Bepa
siliko tik velnių vaizdai, ku
riais prietaringi žmonės Roko 
galvą dar jam kvailiuku vai-

NATION-WIDE
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KENAS 
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KENAI
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pasakė Rokas, 
ir tyli, kaip žemė. Negali sau 
prileisti, kad jis .klystų vel
nius tikėdamas ir matydamas, 
bet negali ir savo, jo nuomo
ne, teisingų minčių atvirai pa
reikšti. Juk jis čia dar tik sve
tys. Kai ilgiau pųbuvos, išdrą- 
sės, tai tada. ir išdės visą iš
mintį, kurių įsigijo bažnyčioje, 
kunigo pamokslų beklausyda
mas. O dabar geriau patylėti.

Šeimininkė atnešė didelį če
berį, padėjo ant grindų šalia 
krosnies, pripylė pusę čeberio 
šilto vandens ir paprašė vyrus 
praustis. Vienas angliakasių 
tuoj nusirengė iki juostos, prie 
čeberio, tarytum prie altoriaus, 
ant žemės
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Prilygsta Savo Garsiam Vardui
S T. L O U I S

(Tęsinys)
O vis dėlto jokių raganiškų 

arba šėtoniškų bruožų juose 
Rokas nepastebėjo. Tiesa, 
mate jis jau nebę tokius ryš
kius, sveikatos kupinus jų vei
dus ir nebe tokią gyvų bei 
linksmą nuotaiką, kaip pap
rastai Lietuvoje, kur žmogus, 
nors ir biednas, vis tik atro
do ir sveikas ir linksmas. Jų 
veidai buvo žymiai nublankę, 
nuotaika paniurusi, kokią pa
prastai iššaukia besirupinimas 
rytojum. Ir juo daugiau Ro
kas juos stebėjo, juo ryškiau 
atsigamino jo vaizduotėje fi
zionomija tų šventųjų, prie ku
rių jis savo miestelio bažnytė
lėje dažnai melsdavos, laimės 
prašydamas. Dabar, tarytum, 
lyg ir tyčia: tikėjosi Rokas su
rasiąs Antanienės vyrų ir jo 
draugus visai sušliuptarnėju- 
sius bei sušėtonėjusius, o čia
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kas tegalima aprūpinti uždarbiais. Gana stambi suma 
yra, skiriama tik bizniškoms paskoloms. Hooveriui iv 
kongresui pirmoje vietoje via ’ biznis, biznis ir biznis, o 
kad kenčia vargą ir badauja žmonės, tai iiems mažai 
terūpi. Jeigu tie žmonės neturėtų balso valdžios rinki
muose, tai ir tie trupiniai, kurie dabar yra skiriami jų 
pagelbai, nebūtų paskirti.

Entered aa Second Class Matter 
Marsh 7th 1914 at ths Port Office 
of Chicago, 11L under the act of 
March 8rd 1879.
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ANGLIJOS-FRANCIJOS SANTARVĖ

18.00
4.00

RUSIJOS FABRIKŲ DARBI
NINKAI BADAUJA

Po Lozanos konferencijos, kurioje Eurppos didžio
sios valstybės susitarė su Vokietija dėl reparacijų lik
vidavimo, įvyko kitas didelės svarbos dalykas tarptau
tinėje politikoje: Didžioji Britanija ir Francija užmez
gė draugiškumo ir pasitikėjimo sąjungą, kuri primena 
gyvavusią tarp tų dviejų valstybių prieškariniais lai
kais ir karo metu “entente cordiale” (širdies santarvę). 
Britanija ir Francija pasižadėjo viena antrai veikti su
tartinai bendrais klausimais, kurie liečia visą Europą, 
ir ypatingai darbuotis kartu ekonominiam Europos at
gaivinimui.

• Tarptautiniu atžvilgiu šitas susitarimas yra svar
bus dėlto, kad Anglija ir Francija yra šiandie galin
giausios Europoje valstybės. Prieš jų bendrą valią Eu
ropoje negali įvykti žymesnių atmainų nei valstybių 
sienose, nei prekybos santykiuose, nei tarptautinių fi
nansų srityje. Francija turi stipriausią pasaulyje ar
miją ir pilnai dominuoja savo ginklų jėga kontinentą; 
Anglija turi didžiausią pasaulyje laivyną ir viešpatau
ja vandenyse. Francuzai yra turtingi auksu, o anglai 
prekybos ryšiais. L

Po didžiojo karo santykiai tarpe Anglijos ir Fran
ci jos buvo atvėsę. Anglai simpatizavo Vokietijai, kurią 
franeuzų militarizmas norėjo visai sunaikinti. Todėl 
francuzai ieškojo sąjungininkų kitose šalyse. Jie rėmė 
Lenkiją, kaipo barjerą prieš Rusijos bolševikus, ir su
darė “Mažąją Santarvę” iš Rumanijos, Čekoslovakijos 
ir Jugoslavijos, tikslu laikyti savo įtakoje Balkanų pu- 
siausalį ir Pietų Europą. Bet pietuose Francijai grasi
no pavojus iš fašistiško Italijos nacionalizmo pusės.

Dabar francuzai jau yra įsitikinę, kad amžinai slo
pinti Vokietiją nebus galima; ir jeigu jie nenori, kad 
Vokietija, pasiliuosavusi nuo Versalės sutarties pančių, 
sudarytų bendrą frontą su Italijos fašistais ir pultų 
savo pergalėtojus arba jų talkininkus, tai jie turi at
naujinti senąją santarvę su Anglija.

Galima tikėtis, kad anglų ir franeuzų susitarimas 
sulaikys Vokietiją nuo sąjungos su Italija. Vokietija 
gali laimėti daugiau, ekonomiškai ir1 politiškai, dėda
masi prie anglų ir franeuzų, negu eidama su Italija 

. prieš franeuzus, kuriuos dabar remia anglai. Po šito 
santarvės atsteigimo tarpe Paryžiaus ir Londono, vei
kiausia prasidės Europoje valstybių persigrupavimai. 
Mes esame linkę manyti, kad jie ves prie tarptautinių 
santykių stabilizacijos ir taikos sustiprinimo.

Berlyne einąs “Socialističeskij 
Vestnik” šavo 12-am numeryje 
įdėjo tokią, gautą iš Rusijos 
fabriko, darbininko korespon
denciją :

“Visi žino, kad šiandie mes 
Rusijoje pergyvename badą. 
Tai vis dėl virš-industrializa- 
cijos. Visi tai žino, bet gar
siai kalbėti apie tai uždraus
ta po baime patekti už įsta
tymo ribų. Net už tai, kad 
vienas musų darbininkas gar
siai pasakė, jogei profesinių 
sąjungų organai dirbtuvėse 
traukia į vyriausybės pusę, 
jį ištiko perkūnija. Susirin
kime buvo priimta rezoliuci
ja išmesti darbininką iš pro
fesinės sąjungos, atleisti iš 
dirbtuvės, kaipo klasinial- 
svetirrfą elementą. O susirin
kime buvo vieni tik aktivis- 
tai (veiklieji. — “N.” Red.), 
nes darbininkai jau seniai pa
liovė lankę susirinkimus, ka
dangi viskas yra nutariama

už juos. Susirinkimai įvyksta 
paprastai darbo pertraukoje, 
kadangi po darbo ir, aktivistų 
tenai neprikalbinsi eiti. Nė 
vienas klausimas nėra bal
suojamas, niekas iš eilinių 
ir neima balso, nes dabar 
pas bus niekuo netikima...

“Bloga pasidarė su maistu, 
net ir su duona. Daugumai 
darbininkų ir tarnautojų su
mažino porcijas, nors ir ple
nume buvo žadėję ‘darbinin
kus apsaugoti!’

“Bloga pasidarė dabar ir 
su Stalino obalsio vykinimu: 
pažink techniką. Po sunkaus 
darbo dienos, prie akordinės 
sistemos (“piecc-work”) ir 
nuožmaus badavimo, darbi
ninkai neina vakarais į kur
sus mokintis. Dabar vilioja j 
kursus geresniu maistu: kur
sų lankytojams duoda tą pa
tį maistą, ką ir sunkiosios 
pramonės darbininkams. Ęir- 
miaus inteligentiją trempda
vo, o dabar maistu vilioja 
darbininkus, kad taptų inte- 
ligentais-inžinieriais ir tech
nikais.

“Bet bendrai ir vieni, ir 
antri alkani, kadangi ‘grudų 
problema’ plyšo .— ta pati 
problema, kurią Stalinas 
‘principe išsprendė’. ”

Mikas Rabatenas

Kaip, kada irkoklas knygas skaityti?

ma

KĄ ŽADA FEDERALINĖS PAGELBOS BILIUS

Kaip šioje vietoje buvo išreikšta nuomonė, kad 
kongresas pataisys prezidento “vetuotąjį” pagelbos bi- 
lių ir patieks jį antru kartu Hooverio patvirtinimui, 
taip ir daroma. Senatas ir atstovų butas jau priėmė 
daugumą pataisymų, kuriuos rekomendavo prezidentas, 
ir dabar baigia susitarti dėl smulkmenų galutinoje bi- 
liaus formoje.

Ką tas bilius žada kraštui duoti?
Jisai skiria 300 milionų dolerių, kaipo paskolą štei- 

tams ir miestams, kurie savo jėgomis nestengia sušelp
ti savo bedarbius. Be to, skiriama 322 milionai dolerių 
viešiams darbams tikslu suteikti uždarbį bedarbiams. 
Bet stambiausia suma, kurią tas bilius skiria kovai su 
depresija ir jos pasėkomis, yra tūkstantis ir aštuoni 
šimtai milionų dolerių. Šitą sumą ture? teisę Rekon
strukcijos Finansų Korporacija išskolinti “apsimokan
tiems sumanymams”, t. y. tokiems investavimams, ku
rie neš pajamas, padengiančias kapitalizaciją, — pavyz* 
džiui, statymui tiltų, . už kurių vartojimą bus imama 
mokestis; pelningos pramonės plėtimui, ir t. t.

Kad Rekonstrukcijos Finansų Korporacija tas pa
skolas galėtų duoti, kongreso bilius autorizuoja ją pa
didinti savo kapitalą aštuoniolika šimtų tūkstančių do
lerių, t. y. pakelti jj nuo 2 bilionų iki 3 bilionų ir aštuo- 
nių šimtų milionų.

Tai toki yra svarbiausieji to federalinio pagelbos 
biliaus patvarkymai. Kaip matome, daug iš jo bedar
biai tikėtis negali. Ką reiškia 800 milionų dolerių be
darbių pašalpoms, kuomet bedarbių skaičius Ameriko
je šiandie siekia kokių 10 milionų? Su 322 milionais 
dolerių, skiriamų viešiems darbams, taip pat nedaug

(Tęsinys)
O jei šios visos pažiūros bu

tų išdėstytos sausoje, filoso
fams įprastoje formoje — gal 
ir nepatrauktų daugėlĮ skaity
tojų ir ne kiekvienas suprastų.

Paimkite apie Robespierą 
Miralio, prancūzų romanus ir 
jus geresnį supratimą jigysite 
apie šiuos istorinius asmenis, 
negu skaitydami sausus jų gy
venimo dokumentus, laiškus ir 
apskritai biografijas. Paimkite 
Merežkovskio, Aldanovo raštus 
— tą pačią istoriją rasite, bet 
kokia ji įvairi ir įdomi!

Paimkite Viktorą Margaritą, 
Anatole France, ar jus ką nors 
sužinosite apie juos1 neskaitę jų 
romanų? O kiek puikių, tiesiog 
aukso gabalėlių vertų minčių 
jus rasite tuose romanuose! 
Paimkite rumuną Panayt Išt
intą ir jus apie Ronistadžus 
daug daugiau sužinosite, negu 
iš sausų valdžios raportų ir 
agitatorių brošiūrų.

Perskaitykite bobutės,, žemai
tės raštus, jei norite arčiau pa
žinti musų prieškarinį dvarą 
ir kaimą, skaitydami Vincą Ku
dirką, jo “Lietuvos tilto atsi
minimus’’, “Viršininkus”, “Vil
kus” ir mes įgysime nors krei
vame veidrodyje puikų vaizdą 
Lietuvos buvusių valdovų caro 
valdininkų gyvenimo Ir darbų. 
Ir jei mes dailiąją literatturą 
nustumsime į šoną, mes viso 
to neteksime.

Svarbu mokėti skaityti bele
tristiką. Daugelis paėmę roma
ną ir radę jame pirmuose pus
lapiuose meilės užuomazgą tarp 
dviejų asmenų, kreipia dėmesį 
tik į tos meilės vystymąsi ir 
visa kita palieka be dėmesio. 
Dažnai dargi pyksta ant auto
riaus, jei jis ilgai vaizduoja 
kurie nors asmens sielos pergy
venimus. O tai klaidą, didžiau* 
šia klaida! Juk daugelis, dargi 
iš inteligentų, neįstengia X>ęr- 
skaityti Dostojejvškio ‘tPrasi- 
kaltimas ir Bausmė” dėl to, kad 
svarbiausio romano asmens 
Roskolnikovo* sielos kova, sam
protavimai yra atpasakoti. O 
juk tame, tik tame yra visas 
šio romano turinys ir svarba!

Todėl skaitant beletristiką 
reikia kreipti ne tik dėmesį į

intrigą, į įvairias amerikoniš
kus triukus, bęt ir j gamtos 
aprašymus, J veikiančių asme
nų, dargi antraeilių sielos per
gyvenimus ir išsidirbti pilną 
vaizdą apie vaizduojamų asme
nų būdą ir darbus, teigiamas ir 
neigiamas jų puses. Jei mes 
taip skaitysime beletristiką 
ji bus mums naudinga, kaip ir 
daugelis kitų moksliškų knygų,

Jei mes norime tinkamą pa
saulėžvalgą išsidirbti j pasaulį, 
žmonių santykius, politinę tvar
ką, soclalę klasią padėtį — rei
kia skaityti įvairių pažiūrų ir 
partijų raštus ir kas svarbiau
sia pirma pačiam apie viską pa
galvoti, išsidirbti savo nuomo
nę.

Apie tai aš jau kalbėjau, tad 
antru kartu nekartosiu, kad 
perdaug neišpletus ir nenuvar
ginus skaitytoją.

Norint susipažinti su istori
ja, tautų, praeitimi, geriausia 
pradėti nuo paprastų mokyklos, 
gimnazijos vadoyėlių, kad įsigy- 
tumėt bendrą vaizdą •apie, vi
sus amžius. Ir jei skaitant ku
ris nors įvykis ypatingai patik
tų, suįdomautų, 'ieškokite kny
gos, brošiūros, kurioj butų vien 
apie tai parašyta.

Tiesa, mUsų mokyklų ir gim
nazijų vadovėliai labai netobuli, 
labai sausi, bet ką padarysi: 
geresnių nesant - 
dotis ir blbgcsniąis,

“Lietuvos istorija”, paskuti
niu laiku dargi vartojama gim
nazijose, yra gan gerai parašy
tą daktaro St. Matulaičio.* Apie 
atskirus Lietuvos istorijos įvy
kius, pay. Lietuvos ir Lenkijos 
sukilimas yta parašęs atskiras 
trumpas monografijas prbfr 
nulaitis. ' . ;

Apskritai lietuvių kalba is
torinių veikalų tiek maža,, j<jg 
suriku pasirinkti, didelio nuo
stolio' riebus, jei pažvelgsime į 
juos visus po truputį.

reikia nau

mas užkarti savo sistemą skai
tytojui, antra, aš esu išsidirbęs 
pasaulėžvalgą ir kartais prieš 
savo norą gal išeiti, kad papu*- 
šau kpygas ir autorius arti* 
piešipųs man. O tai butų lyg 
ir prasižęngimas. Antra, gyye- 
naht užsienyje, ypač toli nuo 
lietuviškų knygų centrų Lietu
voje ir šiaurinėje Amerikoje, 
sunku sekti lietuvių kalba 
naujai išėjusias knygas. 

. f

Bet visgi manau šį tą gero 
skaitytojanis suteiks šis neil
gas rašinėlis apie tai: kada, 
kaip ir kokias knygas skaityti.

Būtinai turiu atkreipti skai
tytojų dėmesį neskaityti vien 
vienos pakraipos knygas tiky
bos, tautiškumo ir apskritai 
politikos klausimais, nes šio 
turinio knygos būna dažniau
sia kaip vienos, taip ir kitos I 
pusės parašytos labai patrau
kiančiai, vienpusiškai ir ne vi
suomet moksliškai. Todėl šiais 
klausimais reikia daug skaity
ti ir įvairaus turinio, įvairių 
autorių, o ypač pačiam daug 
galvoti, nes labai dažnai atsi
randa pas žmones šioje srity
je properšos, netikėtinumai, 
kurie jau baigiant amžių stai
ga verčia žmogų vėl iš naujo 
nagrinėti, bet ne visuomet jau 
būna tani laiko. Apskritai, 
sveikiausia ir naudingiausia 
visais klausimais susipažinti 
visapusiai ir tik gerai pagal
vojus, pasvarsčius gali išsidir
bti nuosavą nuomonę. Bet su 
nuosavos nuomones išsidirbi- 
m'u — nereikia skubėti, geriau 
vėliau, bet teisingiau, tiksliau, 
negu paskubomis priėmus rei
ktų keletą kartų keisti. Nors 
nereikia bijoti keisti savo nuo
monę, tai labai natūralu ir jo
kios gėdos tame nėra. Ginti 
kurį nors nusistatymą vien iš 
oro, į jo teisingumą netikintį 
tas pats ką rėkti gaisro metu: 
“Gesinkim! Gesinkim!, o nei 
piršto nepridėti gaisro likvi
davimui.

Bet Šis klausimas neįeina į 
užsibrėžtą , temą ir kalbant 
apie jį tektų gan daug kas pa
sakyti, tad pasitenkinsiu šiais 
keliais pasakytais sakiniais.

Visų pirma kiekvienas norįs 
prasilavinti turi pamėgti kny
gą, išmokti ją gerbti ir niekuo
met paėmęs į rankas neturi 
sau pasakyti: “Et, ji man nič- 
ko naujo nepasakys, kiek ži
nau.”

Tai klaidinga ir smerktina

PtrmiMion Donbhday, Doran 8 Co.

(Tąsa)
Godalmingas ir Morris puolė 

į kiemą, o Harkeris nusileido 
pro langą, sekdamas Grafo pė
domis. Bet jis buvo užrakinęs 
duris; ir iki jie spėjo jas iš
laužti, Grafo nebuvo nei ženk
lo. Vau Helsingas ir aš mėgi
nome pasiteirauti apie jį na
mo užpakalyje, bet niekur ne
buvo matyti nei gyvos dvasios. 
Jau dabar buvo gerokai į pa
vakarį ir saulė pamažu rengė
si . užslinkti už aukštų namų 
stogų, Turėjome pripažinti, 
kad šiai dienai musų darbas 
užbaigtas; nupuolusiu upu su
tikome su paskutiniais 
Helsingo žodžiais:

“Einame atgal pas 
Miną, vargšė, nelaiminga po
nia Mina. Kiek pajėgėme, tiek 
padarėme; grįžę namo galėsi
me bent ją apsaugoti nuo to
limesnio pavojaus. Bet paga
liau mums nėra ko nuliūsti. 
Beliko tik viena žemių dėže ir 
turime tikėtis, kad mums pa^ 
siseks ją surasti; jeigu sugebė
sime tai padaryti, viskas pasi
baigs laimingai.” Pastebėjau, 
kad jis tuos žodžius mėgino 
ištarti kuo drąsiausiu, kuo 
tvirčiausiu balsu, kad tuo bu
du nuraminus susirupinusį 
Harkerį. Vargšas vyrukas bu
vo gerokai nusiminęs; laiks 
nuo laiko nepajėgdamas susi
valdyti, jis sudejuodavo, sun
kiai atsidusdavo, — galvojo 
apie savo žmoną.

Nuliūdę grįžome namo, kur 
užtikome ponią Miną musų be
laukiant. Ji visai priešingai, 
buvo kuo linksmiausia, drąsi, 
bent apsimetė esanti kuo- 
geriausiame upe. Bet žvilgterė
jusi į musų suniurusius veidus

Vau

ponią

nuomonė. Reikia žinoti, kiek 
galvų, tiek nuomonių, tad 
kiekvienas kalbėdamas ir apie 
tą patį dalyką, gal visai kito
niškai kalbėti'ir gal visiškai 
nepaprastas išvadas padaryti.

• (Galas)

ir ji išbalo kaip mirtis; se
kundei, kitai užmerkė akis ir 
tyliai sušnibždėjo maldą; vėl 
mėgindama nusišypsoti, tarė:

“Niekuomet negalėsiu jums 
tinkamai atsidėkoti. Mano 
brangusis.” Tardama paskuti
nius žodžius paėmė vyro pra
žilusią galvą į savo rankas ir 
karštai ją pabučiavo, “štai, 
priglausk savo galvą prie ma
no krutinės ir pailsėk. Viskas 
dar gali pasibaigti laimingai, 
brangusis. Dievas mus apgins, 
jeigu jis yra pasiryžęs tai pa
daryti.” Vargšas ir vėl suvaito
jo. Jo liūdesiui išreikšti tiesiog 
nebuvo žodžių.

Visi kartu suvalgėme neva s 
vakarienę ir aš tikiu, kad tas 
musų ūpą kiek pagerino.

Gal prie to prisidėjo maistas, 
nes visi nuo pusryčių burnoje 
neturėjome nei kąsnio; o paga
liau gal ir draugiškumo jaus
mas prigelbėjo mums nusira
minti. Kaip ten nebuvo, dabar 
nesijautėme labai nuliūdę ir i 
rytojų žiūrėjome ne visai be 
vilties. Pildydami savo priežadą, 
apie visus įvykius papasakojo
me poniai Harkerienei; nors 
laiks nuo laiko ji išbaldavo kaip 
šmėkla, kuomet išgirsdavo apie 
pavojų gręsianti jos vyrui ar
ba smarkiai paraudonuodavo, 
išskaiČiusi iš pasakojimų musų 
didelį pasišventimą jos labui, ji 
klausė kuo atydžiausiai ir visai 
ramiai. Kuomet pasiekėme vie
tą, kur Harkeris taip neapgal
votai ir neatsargiai puolė ant 
Grafo, ji sugriebė vyro ranką 
ir stipriai prie jo prisiglaudė, 
lyg tuo budu mėgindama jį ap
saugoti nuo Grafo rankų. Jei
gu tik galėčiau išreikšti tos 
scenos jautrumą, išreikšti žo
džiais tos saldžios, silpnutės ge
ros moteriškės grožį, jos žėrin
tį gyvumą, dar jaunas jėgas.

(Bus daugiau)

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

FINANSINE ATSKAITA

Lietuvių Statymo ir Skolinimo Bendrovių Lygos
VALSTIJOS ILLINOIS

PRIE KURIOS PRIKLAUSO SEKANČIOS SPULKOS:
CHICAGO LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N. 2456 W. 69 St., Chicago, III. 
CHANE BUILDING LOAN ASSOCIATION, 2608 W. 47 St., Chicago, III.
D. L, K. GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASS’N., 2342 S. Leavitt St., Chicago, III. 
DOLLAR SAVINGS BUILDING & LOAN ASS’N., 6812 S. Western Avė.. Chicago. III. 
GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASS’N., 4425 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
HALSTED BUILDING LOAN & SAVINGS ASS’N., 3241 S. Halsted St., Chicago, III. 
KE1STUTO LOAN & BUILDING ASS’N. No. 1, 840 W. 33rd St., Chicago, III. 
LIETUVA BUILDING & LOAN ASSOCIATION, 4600 S. Wood St., Chicago, III. 
LIETUVOS VYČIŲ BUILDING & LOAN ASS’N., 3251 S. Halsted St., Chicago, III. 
LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASS’N. of W.aukegan, 901 Lincoln Avė., 

Waukegan, III.
LITHUANIAN BUILDING LOAN & HOMESTEAD ASS’N., 713 W. 18 S t., Chicago, III. 
LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASS’N. of Cicero, 4917 W. 14 St„ Cicero, III. 
LITHUANIAN NEWS LOAN & BUILDING ASS’N., 1739 S. Halsted St.„ Chicago, Į1Į 
MIDLAND BUILDING & LOAN ASS’N., 4038 Archer Avė., Chicago, III.
ST. ANTHONY LITH. PAR1SH BUILDING & LOAN ASS’N., 4943 W. 15 St., Cicero,III. 
SIMANO DAUKANTO BUILDING & LOAN ASS’N., 2242 W. 23 PI.. Chicago, III. 
SOUTH WEST SIDE BUILDING & LOAN ASS’N., 2221 W. 22 St., Chicago, Iii. 
VYTAUTO BUILDING & LOAN ASS’N., 4559 S. Paulina St., Chicago, III 
UNITED LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASS’N., 52 E. 107 St., Chicago, III.

ATSAKOMYBEI (LIABILITIES)TURTAS (ASSETS)

Pinigų ant Rankų .................
Paskolos Nariams........................
Sąskaitos Apyvartoj (Bills Rec.) 
Ant Knygeliu Skolingi ............ .
Nuos.itąčių teik gauti .......
Už Taksas k Insurance ..........
Paskolos Forklozuotda ........... 
Perimti Namai (Real Eętate) ... 
Spulkų Nuosavi Namai .......... .
įrengimas Ofisų ir Baldai .........

Sumokėta ant Knygelių -................
Padėta ant “Paid up Stock” .........
Padėta ant “Fre-Paid Stock” ..........
Skolingi ant Knygelių .....................
Skola ant Vekselių (Bills Pay.) . 
Atidarytos Sąskaitos (Act. Pay.) 
Pribrendę Nuošimčiai • ................
Nuošimčiai Sumokėti* iš kalno .....
Atsargos Fondas (Conting. Fund) 
Pelnas ......... .................... . .....................

juos visus po truput).
. Kitose mokslo srityse triip 

pat geriausia pradėti nuo gim
nazijos vadovėlių, pa v. gamtos 
moksluose, higienoje, matema
tikoje ir tik vėliau jau skaityti 
speciales knygas tais klausi 
mais. ? >VV

Aš vengiu nurodyti kriygų 
vardus ir autorius nenorėda

$2,548.1 1 1.64
1,075.511.00

... 320,800.75
... 148,233.84
... 159,228.41
..... 1 1.659.92
.... 30,431.36
......  8,192.83
.... 1 18,533.44
.. 366.785.68
r--.......    *

$4,787,508.87

r 
;*•

$127,585.92
4,228.178.00 
... 77. 066.95 
. 148.233.84 
... 20,707.32 
.... 5.748.28

32 842.72
101.482.92 

... 40.109.26 
..... 5.553.66

' $4.787,508.87
Virš niinBta Finansitie Atskaita atvaizdina finansišką padėtį 19-kos Lietuviškų 
“Spulkų’*, kurios priklauso prie Lietuvių Statymo ir Skolinimo Bendrovių Lygos 
Valstijos Illinois. Skaitlinės paimtos iš Valstybinių Raportų už 1931 metus.

J. P. VARKALA, Auditorius
• LIET. STAT. IR SKOL. BENDROVIŲ LYGOS.

....... VALSTIJOS'ILLINOIS.

/
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Lietuviai GydytojaiGraboriai

Vaidilų naktis surasti.—šim

Įvairus Gydytojai

D R. UERZMAN

prane

AdvokataiBandė nusižudyti

Nukapojo algas Lietuvės Akušerės

Apiplėšė skerdyklas

Hemjock 8151

Lietuviai Gydytojai

pagil lūtirtj

Gal panaikins draudimą 
parkinti vidurmiesty

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Keturi plėšikai vakar užpuolė 
Maier & Co„ 2873 Lincoln Avė., 
skerdyklas ir atėmė $2,500.

naktį, 
ir jų 

puotų, 
su vi-

Iš Chicagos lietuvių 
liuteronų veikimo

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Nariai ir narės, kurie paėmė 
te serijų knygutes, nepamrški 
te sugrąžinti jas išvažiavime.

—Korespondentas.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So, Ashland Ape.
Tel. Boulevard 2800 

R«. 6515 8oj Rocktoeū Sį.
Tel. Repnblic 9723

Šaukia pasiaiškinti tak 
su nemokančiuosius

arba Shady
Daržas ran

Hepry parko, 
j pietvakarius

vakarą, išskyras ketv/rgą 
ryto

Dar apie Krasnaus 
ko nužudymą

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Peter Conrad
Fotografuoja jura » 

muote atba studijoj
6023 Halsted St 

(ĮJatuien Stud.)
Res. 730 W. 62hd St. 
Tel. Eng!ewood 5840

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdą gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir> naktį Virginia 0036

Dr. Suzana A. Slakis
Specialius* Motetą ir Vaikų Ligą 

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

ninkais ir ketvergais. Sercdomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez.vTel.z Hyde Park 3395

'*W' * ,

2422 W. Marquette Rd.
- kampas 67th ir Artesian Avė.
. ■ Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą ir 

nedėliotus pagal susitarimą

Musą Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangu! to
dėl, kad neturime iš 
laidą užlaikymui aky-

West Town State Bank Bldg.
2400 tV. Madison St, 

Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak. 
Tel. West 2860

Namą telefonas Brunsvick 0597

Ofisas ir Akintą Dirbtuvė 

756 West 35th St.
kampai Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Turiu automobilius visokiems reika 
tams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552 

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

THBRAPY 
8 M1DWIFE

6109 South
Albany Av.

Phoną.
Hemlock 9252

Susivienijimo išvažiavi 
Paltesnį aprašymą skai 
“Naujienų” pranešimuo

Nuliūdę liekame 

Moterie, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

- Laidotuvėse patartiauja grabo
rius S. M. Skudas, tel. Roosevelt 
7532..

Kadangi vyras jau ilgą laiką 
negalėjo rasti jokio darbo, nors 
kasdien jo ieškojo, be to gręsė 
išmetimas iš >namų, o ir rakau 
dų krautuvė grūmojo atsiimti 
rakandus, Mrs. -Sue Mattes, 21 
m., 925 Oakdale Avė., motina 2 
vaikų ,bandė nusinuodyti. Tc- 
čiaus laiku spėta suteikti pa
galbą ir nugabenti ligoninėn ir 
ji galbūt pasveik. Bet kas ta-

Vakar “Naujienose” buvomi 
nota, kad tapo nužudytas jau
nas lietuvis Longinas Kras- 
nauskas, 3332 S. Morgan St.

Ta šiurpi tragedija įvykusi 
sekamai: adresu 3421 Auburn 
Avė. gyvena Baltučiai, kurie 
turi du sunu. Antradieni na 
mie buvo abu sūnus. Vyresny
sis sūnūs vakare užėjo į “Chec- 
ker Cab” stotį, kuri randasi 
prie 35 ir Halsted St. ir su šo
feriais lošęs kortomis. Tuo tar
pu jo brolis pakvietęs Kras 
nauską ir dar kelis jaunuolius 
ir kartu su jais pradėjęs balia- 
voti.

Vyresnysis brolis, atsisveiki 
nęs su šoferiais, nuėjo namo, 
nes jau buvo gana vėlus laikas. 
Tačiau neužilgo jis vėl sugrįžo 
pareikšdamas, jog namie esanti 
tikra pekla: visi jaunuoliai bai
siai girti ir tik ieško priekabių. 
Esą su jais jokiu budu negali
ma susirokubti. Po to jis ir 
vėl pradėjo su taksikabų šofe
riais kortomis lošti. Kai jis ap
leido “clieckerių” stotį, jau bu 
vo beveik rytas.

Tuo tarpu namie štai kas dė’ 
josi: apie 12 valandą nakties 
pasigirdo šūviai. Atvyko poli
cija, bet nieko nuži u retino ne
surado. Spėjama, kad Kras 
nauskas buvo nušautas Baltučių 
namuose ar prie namų, o pas
kui jau nugabentas prie Auburn 
ir 34 PI.

Ryto metą, kai tapo suras 
tas Krasnausko lavonas, poli
cija nuvyko į Baltučio namus 
ir areštavo vyresnįjį sūnų, ku
ris, sako, nieko nežinojęs apie 
įvykusią žmogžudystę. “Cbec- 
kerio” šoferiai taip pat liudija, 
jog Baltutis su jais lošęs kor
tomis kaip tik tuo laiku, ka
da ten ąvyko susišaudymas. Ne-

Miesto tarybos judėjimo ir 
saugumo kom., po ilgų ginčų, 
8 balsais prieš 7 nutarė pasiū
lyti miesto tarybai panaikinti 
draudimą parkinti vidurmiesty. 
Šito panaikinimo reikalavo vi 
durmiesčio biznieriai, kurie 
skundėsi, kad draudimas par
kinti vidurmiesty atitraukia 
nuo jų daug biznio.

Panaikinimas butų tik laiki
nis, išbandymui. Sulig pasiūly
mo, parkinti vidurmiesty butų 
leista 1 valandą. Miesto taryba 
pasiuylmo svarstymą atidėjo at 
einančiam trečiadieniui.

Panaikinus draudimą parkin
ti vidurmiesty prasidės susigrū
dimas ir gatvekarių ir automo
bilių judėjimas pasidarys daug 
lėtesnis.

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistai motetą, vyrą, vaiką ir visą 
chronišką ligą 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

Ateinančio šeštadienio 
liepos 16 d., Vaidilos 
draugai rengia , didelę 
kur prie amžinos ugnies 
somis iškilmėmis bus skaniai 
iškeptas jautis ar didelis avi
nas.

Jonas Grigaitis aukauja sta
tinę beržinės sulos, Gustaitis 
lietuviško midaus, o C. Kairys 
temps ant lazdos aviną. Jam pa
gelbės Jonas Bociunas ir A. 
Yuška. Iškilmių dalyviai — 
visi vaidilos ir svečiai.

Kadangi ši puota išvyksta 
apie 40 mylių už Chicagos, tai 
pasiklausti kelio galima pas 
didį Perkūną, Praamžių, Vyres
nį Vaidila, Jaunesnį Vaidilą, 
žaibą, arba pašaukti telefonu 
Brunswick 9528. —Ragutis.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St » 
Tel. Roosevelt 7532

Valstijos prokuroras Swan 
son pradėjo tyrinėti namų savi
ninkų organizacijas, kurios ne 
moka savo taksų. Pirmiausia 
tapo pašauktas pasiaiškinti 
John M. Pratt, galva Ass’n of 
Real Estate Taxpayers.

Šis tyrinėjimas daromas rei
kalaujant mokytojams, kurie 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią ištirti taksų 
streikierių veikimą ir patrauk 
ti tersiman visus dar nesumo
kėjusius taksų už nuosavybes.

4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayette 4146 

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

Skalbyklų savininkų asocia
cija priėmė naują kontraktą su 
iš vežioto jų (Landry Drivers) 
unija, sulig kurio Visų išvežio
to] ų alga numušama 10 nuoš. 
Dabar pagrindinė alga bus $30 
savaitėje.

Utirninkab, Ketvergais ir Subatoms < 
2420 W.Marquette Rd, arti W,estern Av 

Phone Hethloėk 782b 
Pagedėliais. Setcdomb it PitnytioJ-įa 

1821. So, Halsted Street *

CHAS. A. PEPPER
. LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
Tel. Victory 2213*'

Arba: 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
Pagal sutarimą

Kliubų ir Draugijų Susivieni 
jimo išvažiavimas

10 na-
P, Kin 

čius, B. Buivinas ir K. Žukaus
kienė. Susivienijimui nemai- 
žai teko išmokėti pašalpom sir- 
gusiems nariams ,o mirusiems 
pomirtines. Vienok įplaukos 
viršijo išlaidas. Reiškia, Susi
vienijimas auga turtu; taip pat 
ir nariais.

Kad padauginus turtą ir na
rių skaičių, Susivienijimas ren
gia šaunų išvažiavimą ateinan
tį sekmadienį Globė, Illinois. 
Komisija ir gaspadoriai sako, 
kad prirengsią viską gerai, — 
bus visokių valgių, įvairių šaltų 
gėrimų ir gera muzika, kuri 
gros visokius šokius .Vieta yra 
gera prie upelio, medeliais ap
augusi. Tad bus gera proga 
nariams ir narėms nors vieną 
dieną tyrame ore praleisti fhi 
ką ir smagiai pasišokti prie 
geros muzikos.

Kadangi depresija siaučia, tai, 
dauguma gal neturi savo auto
mobilių. Bet komisija yra pa
rūpinusi trokus, kurie narius 
ir pašalinius žmones nuvež dy
kai į tą šaunų išvažiavimą. Tik 
nepamirškite visi susirinkti at
einantį sekmadienį' prie Stru
milos svetaines, 158 E. 107 St., 
11 vai. ryto. Jeigu rastųsi ne
mažai žmonių, norinčių važiuo 
ti iš Kensingtono, tai trokai ga’ 
lės užvažiuoti ir j Kensingto- 
iią paimti tuos žmones ir nu
vežti išvažiavimai).

Važiuoti reikia sekančiais ke 
bais: Indfana Avenue*arba Chi
cagos keliu iki 159 gatvės ii 
pasisukti ’ po kairei: tuo Jkeliu 
važiuojant pamatysit didelę iš
kabą su didelėmis raidėmis h 
rodančią ranką į miškelį, kur 
įvyks 
mas;
tykite

tarnavimą jums visai riieico nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vięnatinis lietuvių gteiboriiis, kttris 
telkia ambuianoe patarnavimą
tarnautoju, tiykaį Keturios Moderniškos KopIy^l.Ol 
Sermęnų. Pašaukite EtbĖIKĮ pirm tiegii kreipsitės ku^

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Adams St„ Room 2117, 
Telcphone Randolph 6727

Vakarais 2151 W, 22nd St. nuo 4-S, 
Telepbonc Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Repnblic 9600

JONAS MEČIONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos H d.. 11 vąl. ryte 1932 m., 
sulaukęs 63 metų amžiaus; gi
męs Panevėžio apskr.. Rozalimo 
parap. ir miestely. Amerikoj; iš
gyveno 35 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Marijoną, 
po tėvais Balneviėikę, dukterį 
Prancišką Jakševičienę, sūnų Pet
rą ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Skudo koplyčioj 718 W. 
18 Si.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 16 d.. 8:30 vąt. ryte iš kop
lyčios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j šr. 
Kazimiero kapines.*

Visi a. a. Jono Mečionio gi
minės. draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą įr atsisveikini-

. K. GUGIS
< ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N, Deatbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną

Nedėlioj nuo 9 iki 1

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tek Deatbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

Namą Tek Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Ncdėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tek Bpulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Ncdėldieniais pagal sutarti

Pereitą penktadienį Strumi 
o svetainėje įvyko Kliubų ii 
Draugijų Susivienijimo pusme 
tihis susirinkimas, šis. susirin 
{imas buvo skaitlingas, 
šauktas atvirutėmis.

Komisijų ir valdybos
Šimai:

Per šį pusmetį sirgo 
rių. Trys mirė, būtent,

žiūrint į tai, vyresnysis Baltu
tis yra laikomas^ kalėjime ir 
prie jo nieko neprileidžia,—net 
motinos.

Baltučio jaunesnis brolis, ku
ris kartu su Krasnausku ba- 
liaVojo, matomai, kažin kur pa
sislėpė ir policija negali jo nie
kur

Jau praėjo pusėtinai laiko, 
kaip Vietos laikraščiuose nieko 
nesimato apie Chicagos lietuvių 
liuteronų veikimą. Kai kurie 
gal mano, jog šiais nedarbo lai
kais liuteronai visiškai išnyko 
ir jų daugiau nebėra. Turiu par 
sakyti, jog taip blogai dar nė
ra,—lietuviai liuteronai dar ne- 
išmirė ir tebegyvuoja? Tiesa, ta 
baisioji depresija pusėtinai ir 
juos yra suvarginusi. Bet ką 
padarysi, kad taip dalykai pa
saulyj dedasi. Kenčia visi, ken
čia ir liuteronai.

Prie progos šj kartą bandy
siu parašyti keletą žodžių apie 
Chicagos lietuvių liuteronų vei
kimą. Kaip visiems yra žino
ma, lietuviai liuteronai turi sa
vo parapiją, kuri jau per daug 
metų gyvuoja. Sekamą sekma
dienį, liejos 17 d., parapija 
rengia savo metinį išvažiavimą 
p. Jos. Spaičip 
Tree Inn darže, 
dasi skersai nuo 
apie dvi mylios 
nuo Kean Avė.

Jžanga visiems bus veltui, šo
kiams turėsime šaunų orkest
rą. Tad šiuo kviečiu visus Chi 
cagos ir apylinkės lietuvius da
lyvauti musų išvažiavime ir 
kartu su mumis pasilinksminti. 
Užtikrinu, kad busite paten
kinti. Ir štai kodėl: išvažiavi 
me bus kepama avis. Tai se
novės austrų paprotys. Jus ne 
tik pamatysite, kaip tai įkiro- 
ma, bet ir turėsite progos pa
ragauti gardžios avienos. Tai 
bus savotiška pramoga. Tad dar 
kartą kviečiu visus į išvažiavi
mą atvykti. < ,Pradžia*10 vai. ry
to, o tižsibaigs,—kada kas no
rės.

Chicagos lietuviai liuteroną1’ 
labai apgailestauja M. Melda- 
žio netikėtą mirtį. Musų drau
gija per daugelį metų Melda- 
žio svetainėje laikydavo savo 
susirinkimus 'ir rengdavo vaka
rus bei baliUsr Per tą ilgą laiką 
mums teko su Meldažiu sueiti 
į artimą „pažintį. Ir turiu pasa
kyti, kad jįę( Visuomet būdavo 
mums labai,įprjėlankus. Jo įnir
tį mes visi apgailestaujame.

—Jonas Kasįaraitis,
Rengimo Kofhisijos narys.

Telefonas Yards 1138

Staiflėy P. Mažeika 
/Graborius ir 
Balzamuotojas

Seniausia irMaosia
lietuvių

GRABORIU ĮTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką šu savo nupiginto

je P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
TeL Pullman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

FELIKSAS ARDZYAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 14 d., 6:10 valandą ryte, 
1932 m., sulaukęs 40 m. amžiaus 
gimęs šakių apskr., Jankų valse., 
Viliušių . kaime. Amerikoj išgyve
no 21 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Matildą, dvi dukterū Matildą 
ir Zofiją. du sūnūs 
Zigmontą. brolį Petrą, du pusbro
lius. Juozapą ir Vincą Zaksus. 
pusseserę Rozaliją Paulauskienę ir 
gimines, o Lietuvoj tėvą ir du bro- ‘ 
liu. Kūnas pašarvotas randasi 
S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Auburn Avė. / *!

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
liepos 18 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į §v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vė|tonio sielą,, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kaži- į 
mie r o kapines. ,

Visi A. A. Felikso Ardzyaus- 
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiimi dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

. Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, Pusbro-. 

lis, .Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

ribs S. P, Mažeika. Jfards^JĮį8 JĮ

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ wi 

Laidotuvėse patarnau- 
ju ( geriau ir pigiau 

''4^^ ncga todel» kad 
f priklausau prie gra- 

bą išdiębystės 
OFISAS:raHgr 668 W. ISth Street 

: ,Tel. Canal 6174
. SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Didysis Ofisas .

4605-07 South Heriiiitaįe Avelhte
Visi Telefonai: tARDS 1741 ir 1742 *

-• i-t ■ ■ m - fi -i -‘--A

DR.M.T.STRIKOVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F ĮSAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect \930

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
z Telcphone Hemlock 1333 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro
4 ... Nedėliomią pagal sutartį u J

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 qrto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Vest 14tb Street, 

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

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaiką pagal naujausiu 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. 18th St„ netoli Morgan Sts 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 faboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną.

■ Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventu

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos TeL Drexel 9191 

« Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Lachavich ir Simus DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GRABORIUS Gydytojas ir Chirurgas 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 3147 So. Halsted Street.
Reikale meldžiame atsišaukti, o uusą Te 1. Calumet 3 294

darbu busite užganėdinti. Nuo 9 ild 12 vai. dienos Ii
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 Į 6 9 ^ttdot vakaro

““ w' S chH DR. MARGERIS
1439 S. Court, Cicero, III. Valandos: nuo 10 >ryto iki 2 po pietą 

Tel. Cicero 5927 it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

DR. KARL NURKAT
- (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W, 69th St. -
Tel. GrovehiU 2242

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS

Akių ..y.lytoįai 

Duokite savo akis išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST, 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Maryuette Road.

Valandos: 9—12, ^—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

. ■ - " »Į. ~—   *" '    -* 
., Phone Boulevard 7042 *

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas „

So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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 Iventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868



Penktadienis, liep. 15, 1932

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

I ■

Cicero
Apie viską po truput)

Westem Electric kompanija 
su pereitu penktadieniu oficia
liai “užšventė”, — darbininkai 
gavo trijų savaičių vakacijas. 
Už dvi savaites visi gavo užmo- 
kesnį, o trečią savaitę turės 
gyventi iš “sutaupų”. Tos va- 
kacijos nesudarytų sunkumo, 
jeigu darbininkai dirbtų pilną 
laiką. Bet tikrumoj daugelis 
dirbdavo tik dvi ar tris dienas 
per savaitę. Jų uždarbis buvo 
toks menkas, kad tiesiog pragy
venimui nepakakdavo. Bet šiais 
Hooverio “prosperity” laikais 
žmones prie visko pradeda pri
prasti ir mažmožiais pasiten
kinti.

Western Electric kompanijoj 
dirba labai daug darbininkų ne 
tik iš Cicero, bet ir iš toliau. 
Tik ačiū tai kompanijai Cicero

KENČIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITE ŠITA:
Gerbiamas Tamsta:

A» buvau vardinamas Cukrinas liros 
(Diabete*) per kelis metus ir gydžiausi, 
bet vistiek Jaučiaus pavargę* ir neramus 
ir naktimis, nemiegodavau. Po vartojimo 
jūsų Senosios Salios Žolių Gyduolių No. 
213 (Old Country Herb Remedy No. 212) 
per du mėnesius aA nebeturėjau cukraus 
Šlapume ir iAvartoJęs beveik metus aA 
Jaučiuosi puikiai, turiu gerą apetitą ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. AA miegu 
stiprai ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medikalių Žolių Arbatą 212. 
Tikiuosi, kad ji tą pati padarys kitiems, 
ką Ji man padarč.

Su tikra pagarba. John Pageler. R. 2. 
Box 14. Bclevue. Kan«a*.

Originalė Senosios šalies Gyduolė 212 
yra vartojama visu vokiečiu daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite Šiandie dėl nemokamo sempelio ir 
knygelės. H svaro pakelis $1.25.

OLD COUNTRY REMEDY CO., 
Dept. Port Wayne, Ind.

pradėjo smarkiai augti. Kai 
darbai ėjo gerai, žmonės statė 
gražius namus ir pirko lotus. 
Bizniai taip pat dygo, kaip gry
bai po lietaus. Pas daugelį bu
vo noras įsigyti savo pastogę 
ir tapti namų savininkais. Jie 
skolino ant namų pinigus, ku
riuos tikėjosi laikui bėgant at
mokėti.

Bet štai užėjo nelaboji depre
sija. Didžiulės dirbtuvės liko 
tuščios, darbai neįmanomai su
mažėjo. O kartu su tuo susi
traukė ir darbininkų įplaukos. 
Kai kurie jų atsidūrė bedarbių 
eilėse, o kiti džiaugėsi, kad dar 
gali dirbti nors ir nepilną lai
ką, — dvi ar tris dienas per 
savaitę. Suprantamas daiktas, 
kad atmokėti paskolas jie ne
bepajėgia. Padarinyj žmonės 
praranda namus, — praranda 
viską, ką turėjo susitaupę.

Kurie ir nepirko namų ir tie 
liko nuskriausti. Užsidarė ban
kai ir jie paliko be nieko. Tos 
nelaimes nepalietė tik tą žmo
nių dalį, kurie laikė savo su
taupąs spulkose. Daugelis buvo 
tos nuomonės, kad spulkos nėra 
saugi vieta pinigams laikyti. 
Girdi, bankai yra vedami mo
kytų žmonių, kurie gerai su
pranta finansinius reikalus. Ir 
jeigu bankams pasidaro riesta, 
tai ko galima tikėtis iš spulkų, 
kurioms vadovauja paprasti 
žmoneliai ? k e

Tačiau Šiandien visi mato, 
kad tie “paprasti žmoneliai” 
gali gana gerai savo reikalus 
tvarkyti. Spulkos gyvuoja, kuo
met desėtkai bankų užsidarė ir 
žmonės prarado milionus dole
rių. Vieno dalyko piumsi reikia, 
— tai vienybės ir solidarumo. 
Mes turime dėtis prie spulkų ir 
auginti jąs. ^Tačiau įsirašę į 
spulką mes turime laikytis ir

Geriausias Maistas
už žemiausias kainas!

SPECIALIS g DIENŲ IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, LIEPOS 15 ir 16 
Visuose “Midwest Stores”

tam tikros sutarties, — visi 
spulkos dalininkai yra lygus ir 
turi solidariai veikti.

Žmones apėmė tokia baimė, 
kad jie nebenori laikyti pinigų 
savo apylinkėse, * ir veža į di 
džiuosius bankus. Taip elgda
miesi, jie, daro savo kolonijoms 
skriaudą. Visi šiandien mato, 
kaip sunku yra gauti paskolą 
ant namų. Dėliai to daugelis 
turi pražudyti visas savo su
taupąs. To nebūtų įvykę, jeigu 
mes butume rėmę savo, įstaigas, 
o ypač spulkas. Ciceriečiai tu
rėtų savo dėmesį atkreipti į 
spulką, kuri randasi adresu 
4917 W.. 14 St. Spulkos bizniš- 
kF susirinkimai įvyksta.s ketvir
tadienio vakarais. Legalius pa
tarimus suteikia adv. K. Gugis 
arba jo padėjėja p-le Rašinskai- 
tė. žodžiu, čia kiekvienas gali 
gauti įvairių patarimų.

Jei karti reikalinga apdrauda 
ant namų ir baldų, tai pasinia- 
tykite su p. Lco. Švėgžda, ku
ris visuomet savo kostumerių 
rekordus užlaiko ir teikia kuo 
geriausią patarnavimą. Jo adre
sas— 4917 W. 14 St.

—o—
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Pereitą sekmadienį, kaip ir 
paprastai, R. R. Kliubas lošė 
beisbolą. Susirėmimas ,,buvo la
bai atkaklus. Tačiau nežiūrint 
į visas oponentų pastangas, ro- 
žiečiai laimėjo. Vadinasi, nau
jasis kliubo manadžeris, p. Sta
sys Stankus — “Shanks”, pa
sižymi. Kliubo reikalus jis tik
rai gerai veda. (

—O—

Aukščiau jau minėjau apie 
“vakacijas”, kurias davė Wes- 
tern Electric kompanija. Tos 
vakacijos palietė ir mane. Ka
dangi pirmadienį buvo M. Mel
dažio laidotuvės, tai ir aš, tu
rėdamas vakacijas, nutariau 
laidotuvėse dalyvauti. Nusive
žė mane p. Lukštenąs su savo 
“pekeriu”. Kelionę turėjome 
pasekmingą.

Apie pačias laidotuves ne
bandysiu daug rašyti, nep tai 
vietinių korespondfehtiį reikalas. 
Pasakysiu tik tiek, kad tęs lai
dotuves gal buvo didžiausios, 
kokios kada nors yra buvusios 
tarp Chicagos lietuvių. Ciceros, 
žinoma, nebytino.

žiavimo vietos, nes nuvažiavi-1 
mas buvo gana klaidūs.

Dabar turiu patvirtinti, kad 
ponų Račiauskų dukters vestu
vės tikrai įvyko. Visi susirin
kusieji gražiai linksminosi ligi 
vėlumos. Iškilmes su senoviš
kais papročiais darė neblogo 
įspūdžio.

Vestuvių dalyviai susidėjo iš 
lietuvių ir čekų. Tiesą sakant, 
čekai kontroliavo, nes jų buvo 
daugiau. Bet visi buvo linksmi 
ir draugiški. Reikia manyti, 
kad jaunieji turės laimingą ir 
linksmą ' gyvenimą. Nuo savęs 
aš jiems to. tikrai linkiu. —I).

Marcįuette Park
Ponus Mušinskųs aplankė gar

nys.

Petras Mušinskas, 6914 S. 
Western Avė., susilaukė svečio, 
—jo namus aplanke garnys ir 
paliko 8 svarų dukterį. Tai at
sitiko pereitą šeštadienį.

P-nia Mušinskiene randasi li
goninėj. Tiek ji, tiek jos dūk 
relė jaučiasi gerai.—J. J. B.

Roseland
■ '

SLA. 139 kuppa pasmerkia Ge
gužį ir jo rėmėjus už seime 
paniekinimą konstitucijos.

MII 1/ A Q petm^isdtens mILIvAu oaartn^n 4 1 9c
PARINKTINIA1 

ŠVIEŽI

T A ATTK.TT A T “LINCOLNSHIRE"LAŠINIAI raikyti

KIAUŠINIAI tuz, 19C
% sv. 4

PAK. I V V

Praeitą sekmadienį oras bu
vo gražus, tad M. Tribučius, 
Ketvirčiai ir« aš pats nutarėme 
dalyvauti SLA.- 6-to Apskričio 
išvažiavime. Turiu pasakyti, 
kad išvažiavimas nelabai daug 
žmonių tesutraukė. Matomai, 
daugelis negalėjo surasti išva

SLA. 139 kuopos pusmetinis 
susirinkimas įvyko liepos 13 
dieną Palmer . Parko svetainėj. 
Susirinkimas buvo skaitlingas: 
mdt, daugelis kuopos narių bu
vo užinteresuoti delegatų ra
portu iš SLA. 37-to seimo. Ap
svarsčius kuopos reikalus, bu
vo pakviesti delegatai išduoti 
^raportus* apie seimą. '

Delegatai A. Narbutas ir -J. 
Gumuliauskas ,i^da-vč raportus 
smulkmeniškai papasakodami 
apie seimo atliktus darbus. De
legatų raportas buvo priimtas 
vienbalsiai, nes ųįusų kuopos de-4 
legatai seime laikėsi kuopos nu
tarimų. Paties seimo darbais 
kuopa labai nepatenkinta; dei 
St. i Gegužio,! įįaipo ,< prez^denįt^, 
už sbžįnų laužymą kęiį- 
stitučij bs susirinkimas priėmė 
sekančią rezoliuęŲą:

REZOLIUCIJA
SLA. 139 kuopos susirinki

mas, liepos mėn. IŠ d. 1932 
m., išklausęs ir apsvarstęs de
legatų raportus, randa^ kad:

1. SLA. 37 seimas daugeliu 
atvejų sulaužė organizacijos 
principus ir įstatus, priimda-

tyttt 'I/’-fSCJ GRAŽIOS U. S. No. 1
ISUL/VLiO BALTOS COBBLERS

CANTALOUPES Saldus Prinokę
PEKAS 25c

2 už 15c

PRUNE PIE COOKIES Sunshine”j * sv. 15c

CHĮCKEN Ax LA KING “College Inu” kenas 32c

PURITAN MALT suarAPs™aJs 45c
MUŠTARDAS w un^stiklas 8C

PTC ’K'T'T” Airy FairY Miltai K VVIK-Blb-Kll  DYKAI Šaukštas saikuoti Pak.

<<CORN FLAKES 2 pak. 13c
KIAULIŲ KOJOS Be kaulų “Midwest” Paintęs džiaras 19c

Midwest”

DVffiC “WORLDWIDE” GALIFORNIA f>Np
IltLd YELLOW CLING £ KenaltJJC

APRIKOSAI "Midwest” Gražus ’ 1
 Didelis No. 2 !Xj kenas I fi V

"MIDWEST”
DE LUXE

SVARO
KENAS WWVKAVA

“BLACK BEAUTY” Skystas čęverykų Vaksas bonka 10c
“DAZZLE” čeverykų Vaksaš Visų' spalvų t 2 blėk. 15c ■

,, .. - ■ ■ .... . —
Root Beer, Ginger Ale

“Midwest”SODA 3 didelės 
bonkos

ALUS “Bohemian Special”5’^,“ 4 u."' 25C
A VfYD A TYI?” Minkštų Gėrimų Milteliai JSf* r LA-V UK-ALJJb PADARO 10 STIKLŲ Pak.

VAT^TTT "Midivest” Del minkštų gėrimų, {vairių •f 7f* 
a skonių 16 uncijų džiogas ■ ■ V

SYRUPAS 8‘UNCIJŲ/ pDŽIOGAS ■- užlwU

PASTABA — Dauguma Midtvest Stores” turi ir misos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą misą, paukštieną ir it, už žemiausias kainas!

*buy^at;thb

MIMSlSSMES
NBIGHBOHHOOD STURBf

< ‘
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mas įvairius delegatus, kurie 
neturėjo teisės dalyvauti sei 
me, neteisėtu budu , perbalsuo- 
damas rezoliuciją, “pateisinan 
čią” Devenio paskolos, kaltiniu 
kus, ir išrinkdamas į Pildomą
ją Tarybą asmenis, gavusius 
mažiausia balsų visuotinam bal 
gavime, vietoje teisėtų kandi
datų, kurie buvo gavę daugiau
sia balsų.

2. šis susirinkimas laiko di
džiai pragaištingu organizacijai 
dalyku, kad seimo vedėjai, susi 
tarę su viršininkais, kurie buvo 
Pastoviųjų Komisijų apkaltinti 
dėl Ažunario-Devenio paskolos, 
ir su jų pasekėjais, neleido de
legatams tą opų klausimą tin
kamai išspręsti ir net nedavė 
Kontrolės Komisijos pirminin
kui pabaigti savo raportą tuo 
klausimu,* nors seimas buvo nu 
taręs jo pranešimą išklausyti 
prieš eisiant prie galutino spren- 
dimo. M*!

3. šis susirinkimas griežtai 
smerkia seimo daugumą, suda 
rylą su pagelba neteisėtai prr 
imtų delegatų, už jos siaurą 
partyviškumą renkant Pildomą
ją Tarybą ne iš kandidatų, ku
rie buvo gavę daugiausia bal- 
šų visuotinam balsavime, bet iš 
tokių žmonių, kuriuos parti 
niais sumetimais rėmė tam tik
ros Srovės seime, šitaip išrink 
tai Pildomai Tarybai organiza
cijos nariai neturės pasitikėji
mo, ir iš to Susivienijime gali 
kilti daug nesusipratimų ir su
irutės.

* 4. Galų gale, šis susirinki
mas pareiškia, kad fraternaliz 
mo ir demokratybes principai, 
kuriuos 37 seimas paniekino, 
privalo būti kaip galint grei
čiaus atsteigti Susivienijime, 
jeigu mes norime, kad musų 
organizacija augtų ir stiprėtų. 
Pagindami prie to visus SLA. 
narius, mes šią rezoliuciją nu 
tariame paskelbti organe “Tė
vynėje” ir kituse laikraščiuose.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 Šo. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST, 

Tel. YARDS 4669

PRANEŠIMAI
Šv.Tou)n of Lake. — Draugystė 

Kazimiero Karalaičio rengia draugišką 
išvažiavimą-pikniką ųedėlioj liepos-Ju- 
ly 17 d., Svelainio darže, 83 ir Kean 
A,ve., Justice Park. Įžanga dykai. Malo
nėkite atvažiuoti visi kas tik galite, bus 
labai puiki muzika. Trokas bus 9:30 
vai. ryte prie S. Balčuno, 453 7 So. 
Hermitage Avė. Draugystė nuoširdžiai 
kviečia visus atvažiuoti. —Komitetas.

Liet. Taut. Drs-tė “Vienybė” laikys 
susirinkimą šeštadieny, liepos 16 d., 
7:30 vai. vak., M, Meldažio švet. 2244 
W. 23rd PI. Visi draugai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. — ^Valdyba.

Joniškiečiif L. K. Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, liepos 
15 J., 8:30 vai. vak. G. Krenčiaus svet. 
4600 So. Wood St. Malonėkite visi na
riai ir kurie norite pristoti atsilankyti, 
nes yra daug svarbių kliubo reikalų, ku
riuos turėsime aptarti, — Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational 

j Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO '

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

CLASSIFIED ADS.
Automobiles

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

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

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

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

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

( Q .—i— |

PASIRENDUOJA gražus 6 kambarių 
moderniškas flatas, vandeniu šildomas, 
e1ektros*refrigeratorius, uždaryti užpaka
liniai ir frontiniai porčiai. gražus ir di
delis gėlių darželis; netoli parko, van
denio. tennis ir golfo lauko. Renda $60 
su garažu. Klauskite Dr. M. T. Strikol, 

6641 So. AĮbany Avė. 
Tel. Prospect 1930.

Furnished Rooms
RENDON moderniškas kambarys vy

rui, prie mažos šeimynos. 6236 So, Ar- 
tesian Avė., Prospect 0767.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui 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 
Ūkiai Pardavimui

ŪKIS! ŪKIS!
3 geriausius ukius su gyvuliais ir pa

dargais, parduosiu už trečią dalį ką kai
navo. Arba mainysiu į namą su maža 
skola.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Micb. 

—O—

VAS YOU EFER 
•INZINZINNATI?'

Jųs '; niękad pirmiau netu-i\® 
rijote pahašaūs ųaih!/Visas 
garsūs Buckeyė • stiprumai M 
ir skonis—pridėjus dar ge- 1E8 
rūmų šviežių, naujų, kvap- ffl 
snių Oregono apynių. Kor. n 
kių TAS padarp koinbinaci- n 
jų! Gaukit sau naujų molto ||| 
smagumų. Kitų kartų pa- S 
bandykite Buckeye su apy- n 
niais. Jokis kitas moltas 
jus daugiau nebepatenkins. 'o|

ŠVIESUS AR TAMSUS 
-TYRAS AR SU APYNIAIS

FLAVOR

mait 
SYRUPBuckeye

DUO-MALTED VACUUM PACKED

/'■ ♦!<»» pi.

H ALT SYRUP

Juozo Dargužio pa
dėka

Juozas Dargužis, viešbučio 
“Lietuva” savininkas 1606 S. 
Halsted St.) išvyko į Lietuvą 
paviešėti. “Naujienoms”, jis prj?. 
siuntė tokio turinio laiškutį:

“Dėkoju ‘Naujienų’ laivakor
čių skyriui už mandagų patar 
navimą ir gero laivo, parinkimą. 
Važiuoju, kaip kokiame hotely. 
Laivas baisiai didelis ir greitas.

“Linkiu - viso gero visiems 
naujieniečiams, geros sveikatos 
ir gero pasisekimo biznyj. La
biausiai esu dėkingas p. Ryp- 
kevičiui už sąžiningą pątarna- 
vimą”. \

P-as Dargužis išplaukė “Bre- 
men” laivu. Privačiai jis dar 
priduria, kad vos tik laivas nu
plaukė nuo Amerikos kranto, 
kaip tuoj atsidarė baras ir buvo 
galima gauti kuo geriausio 
alaus išsigerti.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1647 W. 47th St.
■■ ■ ■. ■■ ■ ■ ■

Business Service
Biznio Patąiiiąvimąs

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tu 
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

stogų rytus

METAL

St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA labai pigiai 180 ak
rų farma su dvejais budinkais. Žemė 
pirmos rūšies, mylios nuo miesto, 
ant gero kelio, lietuvių apgyventa? arti 
mokyklų ir bažnyčių. Galima pasiskirti: 
80 aklrių/ 100 hkerių arba 140 akerių.

* Savininkas U. F. Miller, 
Roųp 3, Scottville, «Mich.

f Real Estete For Sale 
Namai-žemi ^Pardavimui >
PAUL M. SMITH B CO.

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

--------- O—

GRAŽUS PAEŽĘRIO COTTAGE, 
tik 46 mylios nuo Cbicagos. 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.

Smagumas pirkime
. / . . ...... .... .... *■ 4

Nors paprastas pirkimas neteikia 
smagumo, nes reikia išleisti pinigus, bet 
vkgi jo negalima išvengti, nes juk vi
siems reikia maisto, drabužių ir kitų 
gyvenimo reikmenų.

Ypač yra vargas su pirkimais šeimi
ninkei. Ji turi^nupirkti daugiausia mai
sto su kiek galima mažiausia pinigų; bė 
to* ji turi pirkti tokį maistą, kuris pa
tenkintų visos šeimynos apetitą.

Kad kuolabiausia šeimininkais pasi
tarnauti, “Midwest” sankrovos susiste- 
matizavo savo sankrovas, kad pirkėją at
ėjusi į bile kurią Midwest sankrovą ma
tytų aikštėje išdėtas prekei, prie kurių 
pridėtos aiškioi kainos, kad kuoleng- 
viausia butt| pasirinkti reikiamas prekes 
ir matytų kiek j<v kąinųoja.

Kitas svarbus dalykai atsiminti. Kai
nos “Midwe$t” sankrovose yra žemiau- 
sios/delei milžiniškos perkamosios jėgo? 
šios organizacijos, kuri bendrai perka dėl 
290 sankrovų tiesiai iš fabrikantų išti
sais vagonais h tai perka už cash. Gau
tas sutaupąs paskui atiduoda kostūme- 
riams formoje žemesnių kainų.

Todėl pirkliauti “Midvvest” sankro
vose yra tikras smagumas.—Platus pasi
rinkimas, žemos kainos ir kuogeriausiaš 
patarnavimas; Be to garsinimai telpa 
šešiuose laikraščiuose, taip kad lengva 
dar namie esant pasirinkti reikiamas 
P'reke’’ ’’ r

Pirkite geriausį
Jus galite būti tikri, kad *jųs perkate 

gerinusį, kada jus paprašote krtio ‘‘Budę- 
eye Malt Syrup”. Sis populiaris moltas 
yra gamintas vakume ir vakume pakuo
tas. Jis turi skonį, kokio jus niekad 
pirmiau neragavote. Jis nekainuoja dau
giau už kitus ir jį galima gauti visose 
grosernėse. f

Jis taipjau tinka prie kepimo kur tik 
receptas reikalai)ja molto, _ 1

PARDAVIMUI LUNCH RUIMIS it 
Minkštų gėrimų krautuvė: Carter, Wis. 
Geras įsteigtas biznis per ilgus metus.

Turiu du biznius. Nebrangiai. Arba 
mainysiu ant bile ko.

3244 West lllth St. 
1-mos lubos.

GRĖITAM pardavimui kriaučių ša
pą arba priimsiu žmogų, kuris galėtų 
prižiūrėti biznį pakol aš suvažinėsiu į 
Lietuvą. Darbo užtektinai 2 kriaučiąms. 
Galima matyti nedėlipj iki' 12 Vval. die- 
ną» 1 ■

t 4103 Archef Avė.

PARDAVIMUI augštos rūšies 2 flatų 
namas, Beverly Hills, 2308 W. 91st St., 
6-6 kambarių, lotas .33 1/3x125, nėra 
assesmentų. 1930 m. taksai užmokėti. 
$1,500 už eųuity. Tikras bargenas. Pri
imsiu bungaiow South Sidėj. Savininkas 
M. P. O’Connell, 2nd Apt.

PARDAVIMUI ar mainymui biznio 
prapertė su ar be biznio. Ice ertam par- 
|or ir bemstitfbing. 4348 So. Califomia 
Avenue.

•  UI* • SS"«■»

. NAŠLĖ TURI PARDUOTI 2 flatų 
po 6 kambarius mutinį namą. Antonet- 
te Hajek, 1838 So. Ridgeway Avė.

! 1 į '............  ' • ■

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS it 
kitokius prie namų reikalingus daiktui.

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, iimai- 
hflf krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatras arba kitokias pasilinks
minimus. ' t
SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo budai ir todėl mote- 

> rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

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

TEL. ROOSEVELT 8500 ‘
........u. .............. , ■ , , ■




