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40,000-čių III. kasėjų 
referendume atmetė 
naują algų sutartį
Nesutinka dirbti už $5 pamati

nę dienos algų

Springfield, III., liepos 18.— 
40,000 Illinois valstijos anglia
kasių atmetė naują kompromi
sinę algų sutarti beveik 4 bal
sais prieš 1. Jie atsisakė dirb
ti už $5 pamatinę dienos algą, 
kurią Illinois United Mine 
Workers pirmininkas John H. 
Walker atidavė referendumui 
šeštadienyje.

Walker, kuris buvo vienas 
svarbiausių dalyvių operatorių 
ir kasėjų atstovų konferencijo
je, ragino angliakasius sutikti 
su $5 alga, aiškindamas, kad 
dabartiniu laiku prielankesnės 
sutarties negalima padaryti. 
Bet lokalų vadai Walkeriui 
smarkiai pasipriešino pasmerk
dami sutartį kaipo “geltono 
šuns kontraktą. Keli tūkstan
čiai angliakasių susirinko į 
Springfieldą ir masiniuose mi
tinguose protestavo prieš to
kias darbo sąlygas.

Kasyklų operatoriai anks
čiau, siūlė $4 dienos algą, bet 
kompromisinėje sutartyje pa
kėlė ją iki $5 ir, be to, pripa
žino angliakasių reikalavimus 
įvesti šešių valandų darbo die
ną.

Pagal kovo 31 d. pasibaigu-{ 
šią algų sutartį angliakasiai 
gaudavo po $6.10 j-dieną,

Turkija paskyrė dele
gatus j T. Sąjungą

y Istanbul, liepos 18. — Tur
kijos valdžia paskyrė nuolati
nę delegaciją Tautų Sąjungoje: 
Tewfik Rushbi Bey — užsie
nių reikalų ministerį, Shukru 
Kaya Bey — vidaus reikalų 
ministerį ir laikraštininką Sa- 
dik Bey.

----------- —

Ašarų bombomis iš
vaikė 3,400 streikuo

jančių darbininkų
Varšuva, liepos 18. — Prieš 

keturias dienas Pabjanice mies
te sustreikavo tekstilio fabri
ko darbininkai, reikalaudami 
atšaukti įsakymą nukapojantį 
algas. Streikieriai užėmė fabri
ko namus, neprileisdami streik
laužių prie mašinų. Darbinin
kams nenusileidus, pdlicija už
puolė juos su ašarų bombomis 
ir buožėmis ir privertė išsi- 
skirtyti. Panašus įvykiai pasi
kartojo keliuose Lenkijos fab
rikuose.

Keturi kaliniai pabėgo iš New 
York kalėjimo

New York, liepos 18. — Iš 
Westchester apskričio kalė ji-,* 
mo paspruko keturi kaliniai.: 
Du pabėgusiųjų buvo suimti, 
kiti dingo.

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

Debesuota, galimas lietus;! 
mažai permainos temperatūro
je; lengvas pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 68- 
88 laip.

Saulė teka 5:80, leidžiasi,

Kruvini susirėmimai 
Vokietijoje siaučia 
smarkiai; 15 žuvo
Valdžia paskelbė dekretą drau-, 

džiantį viešus susirinkimus

Berlynas, liepos 18. — Vo
kietijos valdžia, paskatinta pa
skutinio kruvino sekmadienio, 
kuris atėmė penkiolikos gyvy
bes ir šimtus pasiuntė į< ligoni
nę; paskelbė dekretą draudžian
tį viešus susirinkimus ir de
monstracijas. Hitlerininkams 
tačiau paliko teisę ir toliau dė
vėti uniformas, nors hitlerinin
kai su komunistais skaitomi 
svarbiausi visų kruvinų riaušių 
kaltininkais. Be to, mirties 
bausme grąsinama visiems, ku
rie bus suimti su sprogstamo
mis medžiagomis ar ginklais.

Kruviniausias sekmadienio 
mušis įvyko Altona mieste, ne
toli Hamburgo. Laike kelių 
tūkstančių hitlerininkų demon
stracijos nuo kai kurių namų 
stogų ir langų j fašistų armi
jos burius komunistai pradėjo 
šaudyti iš kulkosvaidžių ir re
volverių. Hitlerininkai atsakė 
irgi kulkomis - ir iki policija su 
kariuomene spėjo priešingas 
puses numalšinti, gatvės buvo 
nuklotos 12 užmuštųjų lavonais 
ir šimtais sužeistųjų.

IPanašios riaušės sekmadieny
je įvyko Hanovere, Lucken- 
walde, Chemnitz, Barmen, 
Gladbach, Kemcheid, Bochum, 
Detmold, Wismar, Freising ir 
Itzehol. Viso užmuštų priskai- 
toma apie 15—25, o sužeistų 
200—300.

Herriot ieško budo 
užbaigti nusiginkla
vimo konferenciją
Gencva, Šveicarija, liep. 18. 

Genevon atvyko Francijos 
premjeras Edouard Herriot ir 
pradėjo tartis su J. V. ir ki
tų delegacijų vadais ieškoda
mas budo laikinai nutraukti 
nusiginklavimo konferencijos 
sesijas ir vėl susirinkti rude
nyje. J. V. delegacija tam prie
šinasi, nes Europos valstybės 
ignoruoja ir nenori visai svar
styti Hooverio nusiginklavimo 
plano.

Pešasi dvi komunistų 
grupės

New York, liepos 18. — Ko
munistas Gitlow, keli metai 
atgal išmestas iš komunistų 
partijos ir vadovaująs skloki-f 
ninkams, surengė susirinkimą 
Brooklyne, ties Pitkin ir Hop- 
kinson gatvėmis. Tą pačią die
ną, ant kito to kryžkelio kam
po įvyko ir komunistų partijos 
kandidato į prezidentus Toste
rio grupės susirinkimas. Git- 
low pasiskundė Civil Liberties 
Union pirm. Baldwin, aiškinda
mas, kad Fosterio šalininkai 
kėlę triukšmą laike jo mitin
go, švilpę, dainavę, svaidę ak
menimis ir įvairiais kitais bu
dais nedaleidę jam kalbėti. 
Prieita prie susirėmimo ir du 
Gitlow šalininkai buvę nudurti. 
Baldwin dalyką tyrinėjąs.

..........
Užsinuodijo 200 komu- 

nistų
Massilon, O., liepos 18. 

Komunistų partijos baliuje nuo* 
blogo maisto užsinuodijo* 200 
dalyvavusių. 8 esą pavojinga
me padėjime.

London, Anglija. — Lakū
nas kap. W. L. Hope, kuris 
laimėjo karaliaus Jurgio taurę, 
apskrisdamas Britanijos salą 
į 8 valandas, padarydamas 164 
mylias į valandą.

Chicago universiteto 
prezident. Hutchins 
už Normaną Thomas c . . . . . <
Lapkričio rinkimuose balsuos 

už socialistų kandidatą į 
prezidentus

New York, liepos 18. — Chi- 
cagos. universiteto prezidentas 
Robert Maynard Hutchins pa
reiškė, kad ateinančiuose lap
kričio rinkimuose balsuosiąs už 
socialistų kandidatą į J. V. pre
zidentus, Nonnąn Thomas.

Tuo budu jaunas mokslinin
kas nori' išreikšti savo protes
tą prieš didžiąsias republikonų 
ir demokratų partijas. Kalbė
damas apie Booseveltą, 4 Hut
chins pareiškė, kad sveikai pro
taująs balsuotojas jokiu budu 
negali atiduoti balso kandida
tui, kurio rekordas, kaipo Ne,w 
Yorko gubernatoriaus, yra tiek 
tuščias, kiek bevertė yra ir 
demokratų partinė platforma. 
Demokratai skaito prohibiciją 
svarbiausiu šių dienų klausi
mu, o tuo tarpu J. V. yra su- 
sidurusi su daug reikšminges
niais klausimais, pav. bedarbe 
ir karo skolomis.

Už Hooverį Hutchins niekuo
met negalėsiąs balsuoti, o re
publikonų platforma skaito vie
nu kvailiausiu ir labiausiai ne
vykusiu šioje šalyje parašytu 
politiniu dokumentu. ,

Naujoj Anglijoje 2,000 
grjžo j darbą

Boston, Mass., liepos 18. — 
Lowell ir Nashua atsidarė virš 
metų laiko užsidarę Nashua 
Manufacturing bendrovės fa
brikai ir darban grįžo 2,000 
darbininkų. Springfield, Mo., 
atsidarė Oberman kelnių siu
vykla. Pasamdė 500 darbinin
kų.

........... ........ Ii'1 m >■■—«.....I i*...........

Sustreikavo Kubos ge
ležinkelio darbininkai

• —------ -—
Havana, Kuba, liepos 18. — 

Caibaren ir Moron geležinkelio 
linijos ~ darbininkai paskelbė 
streiką? nes per paskutinius 
keturius 'metus negavo algų. 
Linija jau per ilgą laiką negar 
Įėjo sutikti obligacijų. Strei
kieriai kreipiasi į vyriausybę, 
kad padėtų jiems užsilikusiu^ 
pinigus išreikalauti. .

Suomijos fašistai 
rengėsi nudėti 3 

kabineto narius
4 žudeikos sujsišaudė su apsau

gos ministeriu Jalo Lahden- 
suo ’

♦ f1...... 1 *

Stockholm, Švedija, liepos 
18. — Keršydami už griežtas 
priemones, kurias Suomijos ap
saugos ministeris Jalo Lahren- 
suo naudojo < prieš fašistų su
kilimą, įvykusį kovo menesį, 
keturi* lapu j iečiai įsiveržė į mi- 
nisterio namus Lapua srityje ir 
mėgino jį nušauti. Tarp užpuo
likų ir ministerio, įvyko susi
šaudymas, pasibaigęs vieno la
pu j iečio .Kaernai areštu ir ant
ro pašovimu. Kiti spėjo pas
prukti. ,

Spaudos pranešimais, pana
šus pasikėsinimai buvo planuo
ti ir prieš vidaus reikalų mi
nisterį E. Van Bom ir Nyland 
provincijos gubernatorių Kru- 
do Jalander, bet dėl nežinomų 
priežasčių jie nebuvo įvykinti.

Po Lahdensuo užpuolimo, 
lapujiečių fašistų vado Viktor 
Kosola namuose susibūrė apie 
1,000 fašistų ir drožė smarkias 
agitacinės kalbas iki policija 
jų neišvaikė.

z Specialiame susirinkime Suo
mijos kabinetas nutarė Lapua 
srityje įvesti aštrią policijos 
kontrolę ir tam tikslui pasiun
tė kelias policistų kuopas.

Lapua fašistai, kurie nuolat 
nerimauja ir kelia maištus, jau 
surengė eilę nepasekmingų su
kilimų, vienas žymiausių jų 
sukilimas įvykęs kovo menesį 
Mentsele. mieste.

Brazilijos preziden
tas veda kariuomenę 

prieš sukilėlius
Rio De Janeiro, Brazilija, 

liepos 18. — Brazilijos prezi
dentas Getulio Vargas, asme
niškai veda kariuomenę prieš 
maištininkus, kurių , centras 
yra SaO Paulo valstijoje. 
Kraujo praliejimo nebuvo, nors 
įvyko keli menki susirėmimai. 
Sukilėliai reikalauja konstitu
cinės valdžios grąžinimo.

—■» ■■■■    -l.f. . .

Brazilijos sukilėliai 
nori taikintis

Rio De Janeiro, Brazilija, lie
pos 18. ~ Kalbama, kad Sao 
Paulo valstijos sukilėlių atsto
vas išvyko į Santos uostą, kur 
jis tarsis su Vargas vyriausy- 
vės atstovais ir mėgins susitai
kinti.

Airija atsisakys išreikš
ti ištikimybę karaliui

• l. • • . • ' '

Ottawa, Kanada, liepos 18. 
Airijos delegacijos Britų eko
nominėje konferencijoje pirmi
ninkas O’Kelly pareiškė, kad 
Airija priešinsis konferencijos 
pasiūlymui išreikšti Anglijos 
karaliui Jurgiui 'ištikimybę. 
Airija reikalausianti pilnos ne
priklausomybės.

Moterys reikalauja ly
gių teisią ; 

-............- ■

Paryžius, liepos 18, — Tarp
tautinė moterų organizacija, 
dabar kohferuojąnti * Paryžiuje,, 
priėmė rezoliuėi j ą, »kurio j e. pa
reikalavo lygių teisių moteriš
kėms. Taipgi nutarė reikalauti 
ekonominių sankciją prieš ag
resingas šalis karuose.

London, Anglija. — Sir John 
Simon, Anglijos užsienio rei
kalų ministeris, kuris parla
mente padarė pranešimą apie 
Anglijos-Francijos draugišku
mo sąjungą.

Jun. Vai. ir Kanada 
pasirašė S. Lauryno 
vand. kelių sutartį
Abejos šalys statys kanalą jun

giantį Didžiuosius ežerus su 
Atlantiku

Washington, D. C., liepos 
1$. ,7— ^timsonąs ir, Kąnądos 
ministeris Jungtinėms Valsti
joms Herrigde pasirašė Kana- 
dos-Jungtinių Valstijų sutartį 
išvystyti Šv. Lauryno ' upės 
vandens kelius ir sujungti Di
džiuosius ežerus, tarp jų ir 
Lake Michigan, su Atlantiko 
vandenynu. Sutartis -turės būti 
ratifikuota abiejų šalių kong
resų.

Sutartis reikalauja, kad J. 
V. ir Kanada, bendromis lėšo
mis (J. V. — $272,000,000, Ka
nada — $272,000,000) iškastų 
kanalą jungiantį ežerus su 
Lauryno upe, bet pridėjus prie 
to kitus su to kanalo statymu 
surištus ' konstrukcijos darbus, 
visas projektas kainuos apie 
$1,000,000,000. J. V. prisieis 
mokėti didesnioji pusė. Kana
las bus iškastas į 10 metų.

Washingtonas nerimau
ja dėl “bonų armijos”
Waąhington, D. C., liep. 18. 

Washingtono gyventojai pra
dėjo nerimauti, nes /susirinkę 
karo veteranai pasipiktino kon
greso atsisakymu atkreipti do
mės į jų reikalavimus ir ren
giasi imtis griežtesnių žinksnių'. 
Jų stovykloje Anacoštia įvyko 
didžiulis masinis mitingas ir 
“bonų armijos” vado Waters 
raginami, veteranai sutiko pa
silikti Washirtgtone iki gruo
džio, kupmet kongresas vėl su
sirinks.

Reikalauja valiutos sta
bilizacijos

Ottawa, Kanada, liepos 18, 
John Bromley, British trade 
union pirmininkas, kalbėda- 
anas apie ketvirtadienį prasi- 
dedhpčią Britų imperijos kon
ferenciją pareiškė, kad reikia 
būtinai stabilizuoti valiutą vi
soje Britų imperijoje ir page
rinti prekybos galimybes su 
užsieniu.

Lietuvos Naujienos
Nenusisekus “opera

cija”
Ukmergės • pil. A. K. turėjo 

susilaukti kūdikį, tačiau neno
rėjo jo gimdyti, todėl nutarė 
kreiptis pas žinomą tos srities 
“specialistę” V., kuri apsiėmė 
atlikti “operaciją”. Tik “opera
cija” nenusisekė ir priėjo iki 
to, kad A. K. buvo nuvežta į li
goninę, o “daktarai” į kalėjimą.

1 -ašy., į ....rr-ĮĄ

Valstiečių partija 
laimi Rumunijoje
Bukareštas, Rumunija, liep. 

18. — Negalutini visuotinų 
Rumunijos rinkimų daviniai 
patodo, kad rinkimus greičiau
sia^ laimės nacionalė valstiečių 
partija, kuriai vadovauja prem
jeras Juliu Maniu. Buvusio 
premjero, fašisto prof. Jorgos 
partija negavo užtektinai bal
sų pasiųsti bent vieną atstovą 
j parlamentą. .

Komunistai apsupo Ka
ntono provincijos ar

mijos dalį
Canton, Kinija, liepos 18. — 

Nors valdžios pranešimai sako, 
kad Kantono armija pasek
mingai kovoja prieš komunis
tų gaujas, neoficialiomis žinio
mis;, komunistai apsupę visą, 
kariuomenės diviziją netoli 
Sinfengu. Koks armijos likimas 
nežinia.- ‘

Rengė maištą Kubos 
laivyne

Havana, Kuba, liepos 18. — 
Vyriausybė suėmė aštuonius 
jurininkus ir du karininkus, 
buk komunistus, kurie rengė 
maištą tarp karo laivų Patria 
ir Yara įgulų. Sukilimas turė
jęs įvykti liepos 14 d., bet val
džia dieną prieš tai suėmusi 
maišto vadus.

■ \

300 redaktorių i konfe- 
- rencija

San Francisco, Cal., liepos 
18. — šiame mieste prasidėjo 
National Editorial Asociacijos 
metinė konferencija. Dalyvau
ja 300 redaktorių iš visų J. V. 
krhštų. Konferencija nusitęs 
4 dienas.

A
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Atleistiems vokiečių 
mokytojams išmoka 
po 18,000 litų algų
Prieš kiek laiko Simaičio di

rektorija buvo atleidusi iš tar
nybos 22 Klaipėdos krašto mo
kytojus, kaip vokiečių piliečius. 
Nors atleistieji, turėjo išsineš
dinti iš Lietuvos, bet, vokiečių 
paskatinti, jie to nepadarė, ir 
dabartinė direktorija, nors jie 
mokytojo darbo nedirba, jiems 
vis tiek moka atlyginimą. Ka
dangi iš jų kiekvienas gauna 
po 800—1,000 lt. mėnesiui, tai 
iš viso jiems direktorija algų 
per mėnesį turi išmokėti maž
daug po 18,000 litų.

Prekyba su Pietų 
Amerika

Lietuvos santykiai su Argentina 
plečiasi

Iš ministerijų sferų teko su
žinoti, kad dabar esą susirūpin
ta sudaryti prekybos sutartį su 
Argentinos respublika.

Iš žemės ūkio parodų dar 
.prisimename, kad Klaipėdos fa
neros fabrikas savo eksporto 
žemėlapy rodė, jog faneros Lie
tuve išveža į tolimus žemės 
kraštus — kaip Argentina, 
Australija ir kita.

- Ką Lietuva parduoda 
. .■>•»*** Argentinai
^.Paskutiniu laiku, kaip žino
ma iš skelbiamų duomenų, į 
Argentiną ne tiktai daugiau iš
vežama faneros, bet dar dau
giau celiuliozos. O iš Argenti
nos Lietuvon importuojama vil
nos, odos apdirbimui taninas ir 
kita.

Paskutiniais metais Lietuvos 
prekyba su Argentina esanti 
pagyvėjusi. Be to, kas svarbiau
sia, ta prekyba eina naturališ- 
ku budu, be jokių iš kurios pu
sės primokė j imu. Dabar tai jau 
šis reiškinys ypač svarbus.

Derybos su Columbia
Kadangi prekybos santykiai 

su Argentina, kaip specialistai 
sako, gal ir galima butų išplės
ti ir kadangi Lietuva, valsty
bėms, kurios neturi susidariu
sios prakybos sutarčių taiko 
maksimalinius muitus, — tai 
yra gyvas reikalas tuos santy
kius sutvarkyti. .

Su Kolumbijos respublika ei
na tos rųšies derybos. Tokiu 
budu, norima sureguliuoti pre
kybos santykiai su {Pietine A- 
merika.
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Lietuvių Dainos Choras rengia 
išvažiavimą ant laivo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

meftėję, kiti aplipę pusįau 
•hiirtkšta balta, ‘lyg šlynas,že- 

Ašnušipfrkaii vieno ^uak-

Tokioj prasmėj
Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip, jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš- 
iaiiadMltg»Įviais. .

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
.Sužiedufttuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, iote.

nlusų
Taip užbaigė savo 

kalbų Socialistų Partijos at
stovas nacionaliame kongrese, 
Dr. Nicolas Repetto.

—^Ramumas dar nereiškia, 
►kad tai yra tvarka. Materialis 
gerbūvis dar nėra laisvė, — 
pasakė Socialistų Partijos se
natorius kongrese, Dr. Alfredo

L. Palakios, minėdamas 
Argentinos liaudies masių lai
svės aspiracijas. ir pabrėžda
mas diktatūros režimo sauva
lės blogybes.

—Netikime j prievartą, kai
po sočia lio .4adbo priemonę,. 
Tvarka ir legalumas yra neda
lomi dalykai, bet tos proble
mos savąinii nęišsisprendžia: 
reikalinga dirbti ir kovoti, — 
kalbėjo kitas socialistų orato
rius. _ '/

Pirmuosius minia
sutiko šalčiau: plojo tik kal
inę U^igMs, žvalgėsi j ^aoftfeci- 
ją. Bet Repetto ir Balados ta-

Teko 
kių žemės 4e 
tieėiog Murpas 
(ditalgtcR į gal vą I>ai»ft6s kr Vi r

acina nuo 7.r 
tttkUojįr -geriausių sudėtinių dalių ko 

1 dideliame rau

VISKAS PRIREN
GTA. . . . tėvelio 

gimtadieniui

monok- 
centre

pažinti su tais parkais. Nc- 
skaitant nuvažiavimo,1— apie 
l,-600 mylių vienan galan, va
žinėj ant po tas įdomias vietas 
pasidaro dar arti tūkstantis 
mylių kelionės, d dar .atgal!

Bu<lweiser 
MALT

ARGENTINOS DE
MOKRATIJOS 

TRIUMFAS

Lietuvių Dainos Choras ruo
šia naujų parengimų tarp 
Pittsburgho lietuvių, tai eks
kursijų laivu “Steamer Wash- 
ington”, kuri įvyks liepos 20 
d., trečiadienio vakare. Lai
vas išplauks &:39 vai. vakaro 
iš Wood ir Wator sis. prie
plaukos, Pittsburgh, Pa.

Tikietų kainos, perkant iš 
anksto, 50 centų asmeniui, io 
prie laivo perkant tikietas 
kainuos 75 centai asmeniui. 
Tikietus galima gauti iŠ anks-j 
to sekamose vietose: Lietuviu) 
Mokslo Draugystės Klkibe, 142 
Orr st.; Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 1721 Jane St.; pas choro 
vedėjų Jonų Senulį ir pas cho
ristus.

Lietuvių Dainos -Choras kvie
čia visus Pittsburgho ir apiė- 
linkės lietuvius dalyvauti šioje 
ekskursijoj. Bus galima link
smai laikas praleisti, pasišokti 
ir tuo pat kartu paremti Lie
tuvių Dainos Chorų.

D. Sabalauskytė, 
Lietuvių Dainos Ch

Važiavom “jurų dugnu arba 
praganą**piracijas. f

—Argentinos liaudis turi 
teisę būti laisva ir dabar de
monstruoja savo sugebėjimų 
tokia būti. — Tokis kalbos ge- 
nezis buvo pažangios universi
tetų studentijos atstovo Juan 
Manucl Villareal.

—Tautos gerovę liečiančios’ 
didelės problemos turi būt iš
spręstos legaliu budu, — ra
dikalų antipersonalistų vardu 
kalbėdamas jiareiškė Sciama- 
rclla.
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šilta, bet 
tiek vešu, 

kalnai, nė 
spindulių nesu- 
Kelias rangosi 

bet labai srau- 
Vanduo šitam

Istoriška diena. — Socialistų 
Partijos vadovaujama šim
to tūkstančių minia kongre
so aikštėje 
šalininkai nustumti užpeč- 
kin. — Oratoriai. — Teore
tinis demokratijos triumfas. 

—Socialistų jaunuomenė
studentai, darbininkai, mo-

Cliilės “kerenščinos” įvykiai 
•jaudina visų Pietų Ameriką. 
Visos partijos reiškia nepa
prastų aktyvumų. Reakcionie
riai svajoja apie diktatūrų at
naujinimų. Bet jų pastangos 
neturi jokio pritarimo darbo 
masėse. Jos dargi iššaukė ne
paprastų darbo masių 
inų.

Tūlas “italjonas su 
liu” pačiame miesto 
gatvėje Florida, atidarė Argen
tinos fašistų partijos centrų. 
Demokratija subruzdo. Argen
tinos Socialistų Partija paskel
bė mitingų birželio 18 dienai, 
šeštadieniui, Kongreso aikštė
je, Buenos Aires. Prie Socia
listų Partijos prisidėjo radika
lai antipcrsonalistai, kairioji 
studentija, darbininkų unijos 
ir visa pažangioji Argentinos 
visuomenė, kuri priešinga dik
tatūros atgaivinimui.

Nors tai buvo šeštadienio 
popietis, darbo diena, vienok 
šimto tūkstančių .minia užpil
dė Kongreso aikštę. Diktatūrų 
smerkiančios emblemos plevė
savo virš žmonių juros. Pa
minklai, stulpai, medžiai, bu
vo perpildyti žmonėmis, kaip 
kad pasakiškuose laikuose. 
Garsiakalbiai skelbė oratorių 
kalbas netik plečiuje, bet irv 
visoj respublikoj. Visose įs
taigose, fabrikuose, draugijose 
ir organizacijose tų dienų jau
tėsi moralė demokratijos ga
lybė. Moksleivija ir pažangus 
jaunimas smerkė diktatūrų. 
Nors fašistų centras pasisam
dęs privačius orlaivius iš vir
šaus bėrė savo proklamacijas, 
bet ant rytojaus iš puikios 
Florida gatvės fgavo kraustytis 
užmiestin, Avellanedos užpa
kalin. Jie suprato, kad Argen
tinoje daugiau .negalės įsigy- 
vent jokia diktatūra nė reak
cija. Suprato, kad atėjo laikhs, 
kada turi 'triumfuot luomų -ly^’ 
gybė ir turi būt gobiama 
konstitucinės piliečių garanti-

taip skait- 
politiniaulė 
tūkstančių 

žmonių, dešimts tūkstančių su- 
žiedotinių, šimtas tūkstančių 
seserų ar .dukterų dar neatsi
peikėjo nuo to skausmo, kurį 
turėjo badaudanios kentėti, 
kuomet kruvinoji diktatūra he 
atodairos terorizavo visus lais
ves šalininkus, kurių dauge- 
fftri sveik-atų ir net gyvybę at
ėmė, kuriuos galutinai sunai
kino materialiai ir bado mir
čiai pasmerkė ir vien lik už 
tai, kad tie žmonės kitaip gal
vojo, negu diktatoriai galvoja. 
Organizuotas demokratijos ak
tas pasiliks istoriniu Argenti
nos politinio gyvenimo faktu,, 
įrodančiu, kad diktatoriai be- 
reikalo skečia savo kruvinus 
nagus, bereikalo taikosi tero
rizuoti pažangųjį elementų. 
Susipratusi demokratija dau
giau nedalcis sutrempi konsti
tucijos garantijas, neduos te
rorizuoti laisvus h* dorus žmo
nes.

šiaip taip išsikasėm iš to ne
lemto griovio ir pasiekėm 
Spear Fislf miestelį. Čia papie
tavę leidomės toliau 

’Fourche, Wyo. žibančius kai-, 
nūs, o iš ten tarėmės vykti $ 
Big Horn kalnus. Bet šiai die
nai jau užteko, nes padarėme 
apie porų šimtų mylių kelio
nės. Nutarėm nakvoti ten, kur 
rasime patogių vietų. Aut ryto
jaus trauksime Yellowstone 
linkui, kuris ir taip jau buvo 
nųpertoliausia.

Laikas čia ir Chicagoj sky- 
riasi ,2 valandom. Savo laik
rodėlių .mes nenustatėm sulig 
vietos laiku, tai sulig musų 
laikrodėliais, saule leidosi pu
sė po 10-tos. Ryte, kai kiti 
,dar miegojo, mes pirmieji .iš-, 
važiuodavom (iš stovyklų. Be 
to, mums reikėjo skubintis, 
nes musų atostogų laikas biH 
vo ųprubežiuotas,—po liepos 4 
reikėjo būti Chicagoje. į

Mes spėjome suprasti, kad* 
visų čia esamų įdomybių ir. 
gamtos įvairumų, su viena ar 
pora savaičių pamatyti veik 
negalima. Bet visgi mes daugį 
apvažinėjom ir daug -naujo, 
•nepaprasto ir nesitikėto pa
matėm. Kad pamatyti visus 
.Čia esamus parkus, kurių,* 
apart Yelloxvstone, yj?a bent 
pustuzinis,— mažiausia reikė
tų praleisti bent mėnesis lai
ko. Paskutinėmis , dienomis, 
galima sakyti, nuo saulės iki 
saules vaŽinėjom> kad nors 
paviršutinai pamatyti ir susį-

musų organizacijas, darbinin
kų mases nepasiliks indifiren- 
tiškos. — Tokia vyriausia 
mintis buvo Generalės Darbo 
Konfederacijos centro sekreto
riaus, Luis Getutti.

—Legalumas savaimi yra 
.didelė pareiga draugijos ge
rovės išlaikymui, — kritikuo
damas reakcionierius pareiškė 
-Entre Rios provincijos atsto
vas nacionaliame kongrese, 
Miguel A. Aguirrezabala.
—Kas konspiruoja prieš 

konstitucijos garantijas, ttas 
konspiruoja prieš pačių Argen- 
-tinų. — Tokioj prasmėj kalbė
jo 'kongreso narys nepriklam 
somų socialistų frakcijos, Dr-. 
Federico Pinedo.

—tPati liaudis užtikrina sau 
laisvę, kuomet remia demo
kratijų
kalbėjo senatorius Dr. Frah- 
cisco E. Correa, vardu demo
kratų .progresistų.

—Visi sunkumai privalo būt 
•išųpręsti musų konstitucįjos 
ribose

;tAomep. a *. į
John Hughes Guntis, kuris 

įtapo pi^ipažtotog kAhu .Už slė
pimų Lindberghų vaiko kidna-

Ahelnas įspūdis.
Vyriausiai čia metasi į akis 

neįmanomus gamtos įvairumai 
-ir kolosalis kalnų didumas. 
Klimato škiriumas ir oro 
pastovumas čia yra paprastas 
dalykas. Birželio 25 d. mes bm 
vome dar So. Dakotoj, bet 
jau arti Wyomingo. Oras bu
vo gan šiltas ir giedras, o tuo 
Įpačiu laiku Ralnier National 
Purk buvo tiek daug šviežio 
sniego, kad vietomis pusnys 
sieke net iki 20 pėdų gilumo! 
Mes, žinoma, ten nebuvome, 
bet iš vietos laikraščių matėm 
pranešimus ir iliustracijas, 
kaip automobiliai sniege mau
dosi. į

Labai charakteringai atvaiz^ 
d no j a kad ir Mt. Rushmore 
Amerikos prezidentų veidai tų 
vakarinių valstijų didingumų; 
ir neįmanomų gamtos įvairu
mų. Pavyzdžiui, Black Hills, 
N a t ion ai Park auga įvairus 
Lietuvos madžiai1 'k. v. pušys, 
elgės, beržai ir kt., o Yellow- 
stone Na t. Park ■ auga veik iš 
imtinai eglės. Badliands Natio-v 
nal Park of South Dakota, yra 
kadaise buvusių. jurų dugnas, 
kur dabar jokia gyvybe ten 
neegzistuoja.

S. 164u, išrodčm 
nielnyčios išlindę 
baltomis, kaip miltais, dulkė
mis. Kol pasiekėm Chamber- 
lain miestų ir Missouri .upę, 
tai pietų .pusėje vis dar buvo 
matyt Badlands kalnų kai piu- 
klo dantys, bekišančios pa-k 
dangės horizonte viršūnės.

Cheminė' Badlands sudėtis 
yra labai įvairi: druskos, kal
kės ir k. Kartais labai dvokia 
sięra. Smėlio visai nėra apart 
kai jkur ant kelio paberto.

Tai tiek apie Badlands. 
Nors buvo baisus šis pervažia
vimas, bet mes niekad neuž- 
sniršjme.

—M. J. Šileikis,
po aulM griausmingais 
to minios #0o4is-
meni-ais. Ote ri-ipMčią rnnkų 
tie mhaitoriai feMvO

ei Peritido Sorisbafjd’’ 
(°Laii gyvuoją ^oriatoų Par- 
tija1’)} “Atgijo los dietądores”!

diktairitus'’) ■; ‘‘Mejor 
moiTir en la lučfra, ^ue mdįrir 
k dkiadurą!” (derintu nu- 
mirii negu fc&iH&tl dik- 
tątamą*’).

Šis Argentinos demdkliaiijoš 
jėgų i*a®dymas numušė ūpų 
reakdanieriams ir diktato-, 
riams. Jie ir nebandys savo 
galvas kelti, nes gerai Žino, 
kad organizuota demokrati
jos galybe pasmerks ir sutram
dys visus jų bandymus. (

Čia pažymėtas organizuotos. 
Argentinos demokratijos pro
testas charakterizuoja visos 
Pietų Amerikos demokratijos 
nusistatymų, vienok dar ne vi
sur ji gali laisvai išeiti į gat
vę ir kultūringos tautos pavy
zdžiu paskelbti visam 
liui savo idealų. 
Bs. Aires, 
Birželis, 1932.

metėjusio gyvūno žiaunos 
šluotų, O Žmona barškantį ak- 
ihenį, kuriuos užmdkėjom 

. po 15c. ( ' .' <
Kuo toliau važiavom, tuo 

j baigiau mums darėsi. Kelias 
rangėsi kai kokiu revu apie 
kalnus ir kalnelius, kurie, ge
riau sakant, y nė nepanašus į 
kalnus, bet laidau į milžiniš
kų mūrų ar labai didelio mies
to griuvėsius. Vietomis hori- 
iaonbdė? <ų griuvėsių Unijos 
ięriari per kririų o jų 
spalvą atrodo meriai raus-; 

vą^ linijos, — tai
Mftos, w ružcy.os, itąi pilkos. 
Viaa itą spalva,,* nttriUcjiuri į1 

išduoda kokių ttai at- 
w«f<eri>irę šviesų, kw 
dwti oro mėlynė si

b mirgančių pa- 
jtmavnMucrti to- 
mmnciiių, kur 

mdmečia ir

giliaus kelione po pragarų. O 
gal, sakau, čia ir yra ta vieta, 
kurių pragaru vadina? Žmona 
sako: čia yra buvęs pragaras, 
bet dabar, matai, jau išdžiu
vęs. Vietomis yra tokių perplb 
šimų, kad grioviuose lengvai 
pataįpintuni didelį namų. Jo- 
kis medis, nė žolė ten neauga. 
Net vabalų, ne gyvačių, kurių 
kitur važiuojant ant kelio te
ko gan daug suvažinėti 
nesimatė. Tik mudu vieni sau 

‘teyųžiuojam ir tiek 
vjenų-kitų turistų automobilį, 
paskui b vėl yiem,.. Laimei, 
kad -autui kuro buvom pasiė
mę užtektinai; vandens ir^i 
turėjome.

Oras čia ne koks. Dulkės la
bai ėda odų. Musų lupos tiek 
sudžiūvo, kad greitai sutruko 
ir pasidarė labai skaudžios. 
Kai -išvažiavom iš Badlands ir 
pasiekėm Kadokų miestelį, kur 
susibėga 40-tas kelias su U. yra nttUdfngOf

$

^MrAjHjENlO POKILIS reiškia 
įg fc&da jus darote didelius pri-

jus norite Ir gerų pa- 
Vmtkfeite MJDWEISER MALT ir jus 

pasekmes.

■ ^enadmnas
-jųietų paAy
W*ąs gaji 3 svarai 
donatae ikene*—šviesus ąr tamsus.

Ką pasakė oratoriai?
Pietų Amerikos žmonių tem

peramentas yra karštesnis, ne
gu europiečių. Rimti oratoriai 
čia stačiai yra verti pasigerė
jimo. .Demokratiškų partijų 
•vadai yra gyvenimui pasiruo
šę; yra mokslo žmonės, gerai 
pažįsta Argentinos gyvenimo 
situacijų, visuomenes luomų 
susiskirstynlų, ekonominį ša
lies eksploatavimų, socialės 
lygybės štokų, moksleivių jau
nuomenes ir darbo klasės as-

Pakeliui į Chicagų teko va^. 
žinoti per dalį Badlands (apie 
195 mylias kelionės).'Gal bū
tum ir prasilenkę pro tų 
rūsį pasaulį,” bet ne viena in
formacijų stotis ir šiaip asine- ! 
nys, patarė būtinai ’ pamatyti. 
Badlands National Park. Esu J 
butų nuodėmė -tiems, kurie at-‘ 
važiuoja į vakafų valstijas it 
nemato tų . keistų ir k^rtu bau
gių žemės griuvėšių. Bet tuo 
pačiu kartu įspėję, kad jeigu 
butų lietus, tai geriau, visai jeh 
nevažiuoti, nes t>uto>uti, -tyg' 
muilas žepiė, kelius
ir padaro juos labai stidžius įr 
minkštus. Čhėyenne upė, lietijr 
lijant, U^blUstapti ptdČjhnčih 
balta žeibę b ti^abti 
kelių ties Sčemc micstęHb til
tu., f,, pyš-A ' ’ J1

Oras buvo gražus, tai kelias 
buvo sausas, bet vietomis vis- 
tiek labai prastas, — t_____
ir, dar, vienam kabio buvo gi
lius Žviras jr smėlys. Taip gi
lu^, ka^ auto ratai 
kone iki stabulių. Veik šimto, 
anylių ttarpe /gazolino mėgai i m h 
gauti. Vandehs ;čia <visai mėta- 
Nėra ir gyventojų, apart $ce-( 
nic, Intorior ir Kndoka mažų 
.miestukų, -kurie daugiausia «š 
turistų čia yra surikmę. Ga
zolinas ‘ Maug: brangesnis,; ^ęgįi 
?kitur> Kabo, dėlto brangiau, 
kad turistai per šiudš •tyrlau
kius mažai tevažiuoju. Scenijc 

,miestelyj buvome sustoję. įGa- 
zolino stotyje yra “muziejus?* 
kur turistajns galima matyti 
įvairias įš Badlapds iškasenai.’ 

čiaį • yra:; vien jurų r gyvūnų1 
kaulai. lijii ’kurię;’jiį, kaip žep 
viai, dėJijJ žuvys dr
k. yra labai dideli. Vieni suak-

ATOSTOGOS 
RATŲ 
(Tęsinys)

Diena buvo labai 
šitam kantone buvo 
kad nė milžiniški 
miškas saulės 
koncentruoja, 
prie negilaus, 
naus upelio, 
upely j yra tiek šaltas, kad pa
sėmus stiklas aprasoja. Sako, 
automobilistai turėtų buŲ at
sargus su šiuo vandeniu, nes 
pripilus jo į radiatorių, —“už- 
blakiuoja” motorų. Kanionas 
yra tiek siauras, kad, rodos 
esi iš visų pusių uždarytas., 
Kalnas prieky j, kalnas šonuo
se, o viršuj tik siaurutė dan
gaus juostukė tesimato. Vėjas 
pučia šaltas ir mėtųsis (draf-

Visa spauda pažymėjo šį 
milžiniškų demokratijos trium 
fų. Visa pažangioji spauda aiš
kiai pabrėžė, kad Argentinos 
liaudis neužmirš begėdiškos 
diktatūros reakcijos ir neda- 
leis savo respublikų jokiems 
diktatoriams terorizuoti. Gė
riau minti laisvės kovoje, negu 
būt diktatorių nukankintiems. 
Tokia dabar yra Argentinos 
liaudies nusistatymas, tai ir 
spauda pabraukdama pažymi, 
tokia idėja triumfuoja.

Pirmų kartų ' istorijoje Ar- 
gentim^s moterys 
liūgai dalyvaują 
darbe. Dešimts
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Antradienis, liepos 19,1932

Algirdas Margeris._ r

Žmogienos Mėsinyčia
(Tęsinys)

Kai atėjo j urvą pas skrynią, 
Antanas ją atrakino, išėmė į- 
nagius, sudėjo paraką, dinami
tą, pietus ir užrakino.

—Geriau, Rokai, imk mano 
pirštines.

Rokas pažiurėjo į savo ran
kas — paėmė.

Kiekvieną kartą, kai Rokas 
sėmė anglį ir metė į karą, kaž
kokia nevalinga jėga trukčio
jo jo veido raumenis ir po
draug išspaudė ašaras. Matyti, 
kad vakar surėžytų, o šiandie 
bedirbant iš naujo atsivėrusių 
kruvinų jo delnų ir sustingu
sių sąnarių bei muskulų aštrus 
skausmas, nors ir smarkiai 
slopinamas stiprios Roko va
lios, vis dėlto gyvai veikė ir 
paralyžavo jo veidą.

Po dviejų savaičių, ilgų kaip 
du amžiai, gavo Rokas algą. 
Dar neatshigusiais ir nesusiju
siais drebančiais pirštais paė
mė jis mažą voką, ant kurio 
buvo parašyta $24.00. Glaudėsi 
spaudėsi prie šitų kelių dole
rių ne tiktai randuoti, šašuo
ti, išpūtę jo pirštai bei delnai, 
bet ir visa jo būtybė. Jo širdis 
taip smarkiai ėmė trinksėti, 
kad jeigu ne tokia plati ir gi
li jo krūtinė, tai vargu butų 
ten beišsitekusi. Džiaugsmo 
jausmas, tarytum užtvinusi 
upė damui griuvus, užliejo vi
są jo gyvenimą. Apsiniaukusi 
nuotaika, ta šlykščioj! skaus
mų kaukė, staigiai išnyko jo 
veido išraiškoje. Tarytum 
saulė butų užtekėjusi jo as
menybėje, — tokia vaiski gie
dra perkošė visą jo gyvatą. .

Ėjo Rokas namo. Sunkus 
mainieriški batai, tarsi pūkai 
buvo dabar ant jo kojų. Anta
nas turėjo pastanibinti ij pa
greitinti žingsnius’, Hradncatsi- 
likti nuo Roko. Net ir kišeninį 
Rokas laikydamas ranką, ne
paleido iš jos voko su dole
riais. Spaudė, gal būt ir neju
čiomis, voką ir dolerius vis 
smarkiau, švieži jo pirštų bei 
delno rėžiai sprogo, tekėjo 
kraujas ir vilgė voką su — 
doleriais.,.

—Tai bene tik pėdę musų 
Rokas šiandie gavo? —- Visai 
šiltai šyptelėjo šeimininke.

—Taip, po-o-o-niute, taip 
po-o-o-o-niute, — tarsi springo 
Rokas džiaugsmo žodžiais.

Surūgusios nuotaikos šian
dien jis nebeturėjo. Šeiminin
kė, rodos, pirmą kartą tepa- 
matė dideles, tyras bei žavias 
jo akis ir tarp juodų lupų bli
zgančias dvi eiles gražių baltų 
dantų. Ir kai plovė ji Rokui 
nugarą, tai kažkodėl šiandie 
daug daugiau savo minkštais, 
šiltais pirštais bei delnais ja 
vaikštinėjo. O valgant vakarie
nę, tarsi pirmą kartą ji aiškiai 
pastebėjo tikslios bei gražios 
simetrijos Roko skruostus.

—Tai kaip, Rokai, jautiesi, 
amerikoniškų dolerių gavęs.

—Neg-g-g-aliu pa-a-a-saky- 
ti, žo-o-o-džių truk-k-k-sta, — 
mikčiojo Rokas.

Po vakarienes, kada kili py
pkes rūkė, o šeimininkė lėkš

galvojo Ro

mintis
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“Pasiųsiu Kastei” - 
o paskui ją ir kitos: “Kažin 
kaip einasi Elenytei, Antanu
kui, Katrytei, Jurgiukui, Ony-

\RUEW !1GOT

ALL RNI5UED, 
—įBOS^

NEAH
SODAIS, BOSS

tęs plovė ir pasakojo, ką šian
dien girdėjus, Rokas tuoj nuė
jo gultų. Atsisėdo jis ant lovos 
krašto ir, tarytum nusižemini
mo jausmu permirkęs, su dide
le paguodone išsitraukė iš ki
šenės voką su doleriais. Ilgai 
ir širdingai jis jais džiaugėsi. 
Dar ilgesnė eilė minčių veržė
si į jo galvą ir ragino jį gal
voti, svarstyti, spręsti bei nu
tarti, ką visų pirmiausia reikia 
su šitais doleriais padaryti.

—Atsimokėsiu šeimininkei, 
krautuvininkui, o kas beatliks, 
pasiųsiu Kastei

tei? Kažin, ar tebesveiki Jone
lis su Petreliu?” — taip greitai 
kilo ir gyvai veikė Roko gal
voje, kad kitos mintys, tarsi, 
visai pašlijo ir doleriai iškrito 
iš jo rankų. Tik kai už durių 
kažkas subildėjo, tada Rokas 
lyg iš miego pašoko, dolerius 
sugriebė ir kišeniun sukišo.

—Tai dar nemiegi, Rokai? 
—paklausė jį Antanas, atėjęs 
gulti.

—Užsimąsčiau apie Lietuvą, 
savo šeįmelę, — pilnomis aša
rų akimis pratarė Rokas.

—Taigi, Rokai, ir mano gal
voje tos pačios mintys. Reikia 
Petrei pinigų pasiųsti. Gal jau 
rūpinasi žmonelė. Seniai be
si imčiau. Rytoj šeštadienis, 
anksčiau iš darbo pareisime, 
paštas dar bebus atdaras, tai 
abudu nueisime ir pinigų per
laidas išpirksime. Juk ir pats 
siųsi, Rokai? r

—Vargu begalėsiu. Reikia 
šeimininkei užsimokėti, pas
kui juk ir krautuvninkas, gal 
būt, jau belaukiąs. Kiek čia 
man jų beliks?

—Geriau, Rokai, imk ir pa
siusk nors 50 doleriu. Palikai v *
žmonelę su tiek vaikučių. Mu
sų šeimininkė yra sukalbama 
moteriškė. Tik paprašyk gra
žiai ir, matysi, palukės. Aš pa
skolinsiu dešimtį įnamiai su 
šeimininku po penkinę, na, ir 
sudarysime 50-dolerių. Aš jau 
pasirūpinsiu. Tu gali būti ra
mus, Rokai.

Roko nuotaika ir vėl pragie
drėjo, o širdis ėmė šilčiau pla
kti. Juk kiek bus džiaugsmo 
Kastei ir vaikučiams, kai jie 
taip greitai gaus šimtą rub- 
blių?!

Juodu atsigulė. Antanas tuoj 
užmigo. Bet Rokas vis tebe
galvojo, kaip džiaugsis Kašte 
su vaikučiais, gavę šimtą rub
lių? Ką kalbės visas mieste
lis? Pagalios, nusitarė Rokas 
ryto metą paprašyti, gražiai 
paprašyti šeimininkės dar dvi 
savaites palūkėti pinigų. Už
kliuvo jo galvon net ir ta nai
vi mintis, kad šeimininkė, 
veikiausiai, tikrai palukės, nes 
ji taip rūpestingai šį vakarą 
nuplovė jam nugarą, o val
gant vakarienę, su tokios šil
tos šypsenos kupinomis aki
mis net kelis kartus į jį pa
žiurėjo, kad jis, rodos, dar ir 
dabar jos žvilgsnius savo šir
dyje tebejaučia.

Paskui Rokas užmigo, ir 
miegojo, kaip kūdikis, visa 
kuo patenkintas.

—Kelkis, Rokai, — pažandi- 
no jį Antanas. — šiandie bis- 
kį anksčiau darban eisime, 
žinai, anksčiau ir pareisime, 
tai pinigų Lietuvon pasiųsime.

Rokas šį rytą jautėsi geriau, 
negu kada nors pirmiau nau
jame pasaulyje. Sustingę sąna
riai bei muskulai ir šašuoti, 
papūtę pirštai bei delnai, rodos, 
šį rytą ir minkštesnį ir lanks
tesni buvo. Greitai atsikėlė, 
apsirėdė, pusryčių pavalgė, 
vyriškumo kupiną žvilgsnį šei
mininkei metė, kad pinigų už 
“burdą” dar dvi savaites palū
kėtų, ir darban išėjo. (B. d.)
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PIKNIKO ATBAL- 
ŠIAI

Iš anksto rengtasi prie išva
žiavimo. Daugiausiai tam dė
jo triūso p. Jokubienė, didelė 
stora jau senstanti, ale vyrus 
mylinti moteriškė. Ji buvo mo 
tina vieno sunaus, žmona vyro 
ir mylimoji eilės melužių. Ta 
ponia išvirė degtinės ir iš anks
to užsakė mėsinyčioj šimtą sva
rų užkandžiui “šuns uodegų”.

Antru sykiu sutikus ją Sta
sio namuose, ji persistatė tu
rinti reikalą su manim. Išklau
sinėjo mano praeities istoriją 
ir nurodė, kaip aš turiu ateity 
savo reikalus tvarkyti. Prieg- 
tam palietė mano rankų ra u 
menis, apsvarstė aprėdaių ver
tę, išvaizdą ir pati sau nuspren
dė, jog aš neturiu teisės čia lan 
kytis. ; '

Paskui pasikėlė. Pradėjo 
skųstis, kad negalinti žemai Sė
dėti dėliai goršetu, suvaržyto 
leimens. Aš patariau jo nesi 
dėti. BeĮ jas^įjęlis nuo..*, iš
dribęs pilvas "reikalavo tvarkos 
ir ji tą gerai žinojo.

Jos trumpi pirštai suko iš po 
skr y bėl ės ' išsid rAlkiu si u s <pl a u - 
kus. ..kilpoj^* J.t.
piano**1 klavišiai, skambindami 
meilės, užvydo ir neapykantos 
dainą.

Ji sustojo raštinės priean 
gyj. Jos akys blizgėjo. Norė
jau bėgti. Vienok įgavau dau
giau drąsos, nusiraminau ir lo
šiau žinanti tą, - ko nežinau.

—Ar tu pažįsti tą vyrą kirp
tais plaukais ir taškuotu vei 
du?Išvytjį!i :

Aš patikrinau kalbą, ba bi
jojau, kad jos" grėbliai į mano 
nusususius plaukus neįsiveltų.

Ji pradėjo ko tai ieškoti. Iš 
vertė visas šiufledas ir sura
do juodą skarmalą, tinkamą 
batų dulkėms nuvalyti.

—Tamsta, ot, paimk sukar
pyk j j ir užkabink ant langų 
viršaus.

Aš prižadėjau taip padalyti 
vėliau. Ir nenorėdama matyti 
ją paskendusią širdgėlos ju
roj, išlėkiau, lyg perkūno tren 
kiama.

Pikųiko dienoj lijo. Išvažia* 
vimas buvo atidėtas rytojui su 
išlyga, jei bus garži diena.

Nedėlioj bažnyčioj, giedant 
“Pone Karaliau atitolink lietų, 

suteik pakajų, mano žilagalve 
senutė ačiavo gamtai už gau 
šias dangaus ašarėles—už šiltą 
lietų. Ji žinojo, kad daržovės 
geriau augs ir kad jps karvu 
tė, užėdus švarios žalios žolės, 
daugiau pieno duos.

Išaušo rytas. Aukštumoj 
draikėsi skysti debesys. Atro
dė, kad nuo vidurdienio bus 
gražu. ‘ 1
Jokubienė kėlė anksti. Sudėju

si bušeliu kilbasus ir visos vir
tuvės įrengimus nekantriai lau 
kė asmens, vienintelio ir ge
riausio “draugo”.

Jam pribuvus, jos vyras pa
traukė petį, ištempė lupas ir 
mirktelėjo akiu. Supratau, ką 
tai reiškia. Ir iš čia norėjau 
bėgti, tik kuriems velniams va
žiuota?! Kvailas smalsumas ir 
peklon ved. Tad lai ir ved! 
Turėsių_ progps su velniais pa
gyventi !

Girioj, užkviesta patarnauti 
prie užkandžių, sutikau bukas 
mintis ir žvairias akis. Buvau 
viena. Mano, draugė dingo. E, 
aš žinojau, kur ir su kuo. Jai 
patiko Juozast Jis romantiškas, 
daug kalbantis ir apdovanotas 
gamtos njeile. Nebuvo kfe jiems 
linksmų (Valandų užvydėti! '

Emilija sugrįžo, o su ja ir 
Juozas, turintis ką nors tokio 
pasakyti man.’ Mes pasikeitė 
me. Emilija liko nuobodauti.

Kai Jokubienė egzaminavo 
jos gyvenimą, bijodama joje 
rasti konkurentę meilėj, Juozas 
sakė: Kantri Elena, ar aš ga
liu paklaust tavęs?

—Kodėl ne.
—Kokie tavo ryšiai su Sta

siu?
—Geriau užliek tą klausimą 

putoto .alaus stiklu. Lai jis ta- 
vyj paskęsta ir daugiau nesi
kelia. Sakysiu teisybę— neti
kėsi. Meluot negaliu.

Dėliai to Juozo nekaltinau. 
Buvau jam dėkinga. Spaudžiau 
jo ranką už draugiškumą, at
virumą ir teisingumą.

Prie šieno kupsto Emilija 
laukė manęs. Aš atsisėdau ša
lia jos. Pajutau trupančių dieg
lių diegimą ir nuslinkau že
miau.

Priešais mus žalių medžių 
viršūnės siekė skaisčią Rangaus 
mėlynę. Kelių žingsnių atstu- 
moj šokinėjo špokas. -Troli,, po 
kairei, buvo paliktas didmiestis. 
Už nugarų, keturių pėdų t že- 

... . • ' 

mes gilumoj, puvo eilės žmonių 
kūnų. Ant jų snaudė negyvi, 
daug kalbantys paminklai. Po 
dešinei, skersai kelio, valdžios 
girioj, ūžė šios tėviškės vaikai.

Mudvi grįžova.
Juozas stovėjo primerktomis 

akimis viduryj pasiutusio su
kūrio — prisiėdusių ir išsikau- 
šusių žmonių. Jo skrybėlė tru
putį pakreipta. Lupos apimtos 
šypsą. Per jo aįlapuotus marš
kinius aš . paliečiau jo krutinę.

Saulė leidosi. - ,
(Prasidėjo dvikojų lenktynės.

Paskučiausiai bėgo tie, kurių 
karžygiškumas užsibaigė nema
lonumu. Jie susipešė dėl kakla
ryšio. Po to mes apleidome 
trumpu momentu daug pergy
ventą vietą.

Važiuojant namo . Emilija pa
klausė Juozo:

—Ar gali visus mano norus 
išpildyti? x

—Visuomet!
—Tai atnešk man ten tą sau- 

lėlaida nudažytą debesėlį.
Eglės šakia.

i • • » • r » • «

Demokratams pa
stabėlės .

. Ilgąijma, Jkol, pavykstą vi
suomenę įtikinti/kad visų su
tartiname darbe yra galybė.

Kol mokslas, buvo tikybinių 
vadų įtakoje ir žmonėms buvo 
įkalbėtą, kad “marai”, “pa
vietrės” ir visokios “šventuo
se” šaltiniuose gydomos ligos, 
buvo Dievo kryžius už “de- 
Išimtinių” pasilaikymą, “raga
navimą”, “herezijų” ir eretikų 
nuo “Dievo teismo” slėpimą ir 
liaudį “švietė” tiktai kunigai 
tikyba persisunkusiais “pa
mokslais,” relikvijų ir kryže
lių, net “šventose” vietose as
los bučiavimais, tol įvairiau
sios ligos buvo platinamos. 
Taip sudemoralizuota liaudis 
negalėjo mokslo išradimais 
naudotis.

Mokytų žmonių visais lai
kais buvo, bet liaudžiai buvo 
įkalbėta juos raganiais apšau
kti ir pasidaryti sau pramogą 
—šiurpų / spektaklį, kuomet 
eretikas ant laužo deginta.

Taip laisvoji mintis Ir mok
slas per amžius buvo slopina
ma, nes valdovus, civilius ir 
kariškius vadovus, “švietė” ir 
“mokino” magikai (stebukla

dariai), o liaudis buvo prie 
avių lyginama.

Kaip dieną pakeičia naktis, 
taip vienur-kitur žmonių civi
lizaciją naikino tikybinių va
dų išugdytas fanatizmas. Ne 
veltui Kynai (Chinai) savo ša
lį muro siena buvo apsitvėrę.

Žuvus bažnyčios galybei ir 
paliuosavus valstybes iš Ro
mos papos pateptųjų “iš Dievo 
valios valdovų”, pastarųjų ke
lių šimtų metų laikotarpyje 
žmonija prasitrynę akis ir, 
mokslo pagelba, pajungė gam
tos jėgas darban, o žmonija, 
tarptautiniu kooperavimu, ė- 
mė lenktyniuoti, kuri skubiau 
savo šalies liaudį apšvies, ši
ta tautų mokslo žinioms dali
nimosi idėja yra mirtinas 
smūgis visokio fanatizmo ša
lininkams. Bėda tai liaudžiai, 
kur šalies valdininkai savus 
piliečius minties, politikos ir 
ekonomijos vergijoje laiko. 
Tokia valstybė ar tauta turi 
paskui laisvąsias šalis 'sekti, 
ne iš savo kaltės, bet dėlei 
“garbe apsvaigusių” bukapro
čių valdovų trukdymo. Altru
istinės pažangos ir liaudies 
laisvės trukdytojai 20-mc am
žiuje, istorijos šviesoje, bus 
prie Cązario Nero ir Christia- 
no II lyginami.

Mokslo priemonėmis vande
nų srovės bei saulės spindu
liai pajungti darban visą žmo
niją nuo nereikalingo vargo 
paliuosuos. Bus laiko visiems 
apsišviesti. Monai, “tautos 
vadų” šuokalbiavimai tikslu 
pavergti liaudį ir bergždi sro
viniai, vieni-kitų nuo pažangos 
trukdymai savaimi pragaiš, 
kaip tamsa saulei šviečiant. Atdara ketv. ir subatoj iki 8:30 v.v.

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, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pashptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avę. Tel. Crawford 5573

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY 
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Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Amžius ......į

Pilnas vardas ir pavardė ..............Z_____ _______
Adresas

Kam užrąiSote?
Ar giminė? ....

* į*.1L . .• ’ 'jį

T

Vis-Iab įvyks 20-tame amžiuje 
visiem, kas tik žmogumi yra 
gimęs, nuo liuosai (laisvai) 
pasirenkamo mokslo nesulai
kant, bet dar gelbėjant tikslo 
siekti.’ Pryšakin tautos įsiver- 
žią “tautos vadai”, “dvasinin
kai”, militaristai ir jiems lygus 
parazitai bus, it pagonybės lai
kų stabai... nereikalingi. Apsi
švietusi žmonija žinos kokius 
asmenis liaudies priešakio sta
tyti.

Demokratinė valdžia yra 
žmonių kulturingumo vaisius. 
Demokratinė yaldžia pilie
čiams tarnauja, o ne valdo. 
Visuomenė netenkamus valsty
bės tarnautojus pakeičia tinka- 
męsniais. Kaip ilgai lietuviai 
leisis dvasininkams, cenzo
riams ir “tautos vadams” lai
svę varžyti ir prieš pasaulį 
pažeminimą kentėti?

— Tylintis.

MOTERŲ
Skrybėlės

2400 Naujų Skrybėlių 
Pasirinkimui -

Dabar yra jūsų proga nusi
pirkti gražią skrybėlę, ver
tą $1.88 ar jlau-‘ a| Q 
giau, už .......... I VV
Visų stylių, spalvų ir didu- 

ATEIKITE 2 už20C 
ANKSTI.

CHICACO MA1L ORDERCO. 
HARRISON 6 PAULINA STS... .maRSHFIELD l 
CPIM 8 A HMP.M -THURSOAY^SATUROAY'.SPH
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CElcMfo

Dviem mėnesiams 1.25
' Vietotai nKMtaii ____ £...» .16

Lietuvon* ir kitur ulabniuoM

' Metanu u,* *8.00

“118

Savaitei ,lM.„ 18d
Mtaeriui ................ ............ . t , 75c
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ŪNlVĖRSlTKTO PftEzn&ENTAS BALSIOS Už 
SOCIALISTU ĖAftbltlATĄ1

Chicagos Ūriiversiteto prezidentas, Rbbčrt Nfaynard 
Hutehins, pareiškė spaudos atstovams; kad jisai atei
nantį rudenį- balsuosiąs už Soėiaiistiį Partijos kandida
tą į1 Jungtini^ Valstijty prtėzidbrituš; Normai1 Thoihasą. 
Prezidentas Htitchins sakėsi esąs ne sočialistas; bet ji
sai riofrjš šaVo balsavimu už socialistų kandidatą pa- 
rteikšti saVo protestą prieš republikonus ir demokratus.

Didžiausiojo Arfierikds universiteto galva mano, 
įad: “protesto tialsds” nėra nuhiestas balsas, kaip rodo
si daugeliui Anlėrikos žrrionių; Balsuotojai Amerikoje 
paplistai rūpitiaSi būti1 šu tąja puse, kuri faiitii; Bet ši
toks balšavimds tai kaip tik ir yra numetJimhs balso į! 
šalf. Ką laimĄo, sakysime, tie milionai' balsuotojų* ku
rie 1928 m. balsavo už Ėbdverį? Niekė.* Milžiniškas bal
sų Skaičius, paduotų už HooVėrį- parodė tik žmonių ne- 
sugeBėjimą sateartartkikkai' prtOtaūti. Todėlį kai atėjo1 eko
nominis krizis, HbbVėrto adirtirtistVacija rti’ėko nedarė 
žmonių būvio pagerinimui.

prėžidėiitaB Htotčhins ir sakosi nesąs socialis
tas, bėt yi*d' reikšmingas faktas, kad jisai nesibijo vie
šai pripažinti, jogei yra geriau balsuoti už socialistų1 
kandidatą, negu už fėpūbliicdhų arba demokratų. Prieš 
keletą mėtų toks universiteto prezidento pareiškimas 
butų iššaukęs tarpe “gerų amerikonų” didelį nusistebė
jimą ir net pasipiktinimą. Bet šiandie Amerikos ap
šviestų žmonių eilėse yra daug simpatijų socialistams. 
Socialistų neapkenčia tik darbininkų išnaudotojai ir tie 
tamsuoliai^ kurie socializmą įsivaizduoja, kaip kokį1 
“baubą”.

“SffrWS Ž^KSN^ I GEROVĘ?

Prezidentas HooVėriš žada; kaip šiandie, pasirašy
ti kongreso priimtą 2 bilionų ir 122 rililiOrių pagelboš 
bilių. Jisai sako, kad tas bilius esąs “stiprus žinksnis į’ 
ekonominį krašto atgaivinimą”.

“Naujienose” jau buvo išdėstyta, kokiems tikslams 
yra skiriamos sumos pinigų, kurias numato pagelboš 
bilius. Čia tik trumpai pakartosime: 300 milionų dole
rių, kaipo paskolos valstijoms ir miestams, bedarbių1 
šelpimui; 322 rtiilionū dolerių viešiems darbariiš, irt pus
antro biliono dolerių, paskolų formoje, produktingiems, 
pajamas duodantiems ne federalinio pobūdžio projek
tams.

Nėra* abefortėš, kad: tiek pinigų, paleistų’ apyvar> 
ton; turės atnešti nemažai naudos. Bet klausimas, ar 
ši valdžios pagelba neatėjo per vėlai? Jeigu IfooVerio 
administracija ir kongresas butų ėmęsi panašių prie
monių pirmaisiais depresijos metais, tai ekohorninis 
l$rizis, gal; butų’ buvęs jūu seniai sulaikytas. Šiandie, 
kada darbo žmohfų taupmenos yra išsisėmusias ir/ krtL 
da yra užsidarę tūkstančiai bankų, kurie nunešė šinte 
tus milibnų žmonių pinigū, ta prtgelfea gali pa’sirbdytfr 
esanti per menka.

Be to, nepakanka stiprinti biznį namie. Turi būti 
taip pat taisoma santykiai tarptautinėje prekyboje. 
Jungtinės Valstijos gamina daug produktų
pramonės — eksportui. Jeigu rinkų* eksportui’ nėra, 
tai gamyba namie negali eiti pilnu tempu; o kuomet 
yra susitraukusios tos šakos, kurios dirba eksportui, 
tai kenčia ir kjtos pramonės. Taigi kongresas ir admi
nistracija tūrėjo pasakyti, kokį planą jie turi tarptau
tinio kredito sustiprinimui ir tarptautinės prekybos at- 
gaiVdhimui. Bet apie’ tai iki’ šiol* negirdėti nieko;

Todėl’ daug vilties į; tai, kad dalykai’ dabar pradė
sią1 eiti‘ geryn, dėti negalimai Jeigu jie pradės gėrėti, 
tai' grtl tik dėlto, kad jau yra paniektas “dugnas”, ir 
blbgiaū virgiaT grtii būti; negu kad yra dabar:

- ------------ u-------;----- į
ŽIAUBE8 Vokietijoje

tikit) ir

PbrtėitĄ sfekmadifetil įvyko daug girikltiotų sū&irė- 
itiijilty t&Ąte priešingų politinių grupių, jty reziiltatė 
16 žmonių1 BuVo' ūžrtiiušta\ir keletas sdž^istfer. 
giau toki krūvini kotifliktdi neatsikartotų; valgia iš
leidi? dbftfčtiį, (fr^udfeiantj’ VfeSūk masinius mitirtgūk i?

susirtemi' padhtigėjb' nta)
to' 1MW ftSf ^^Idzlav lel&j fifitterio gaujoms viekai dlė-

■_________ W A0 CKlcngo.in.
vėti unifųrmus. Šia vaWlžW loidiffiaš jkvapo; hitlerinin-* 
kams (fdšfeteiš)' dktigidii dl*ųsos. Jie paniate, kad val
džia n?rk; jiethb I)i,ie§ni$tį ir u jiį akyplėšiškumas pasi- 
darė didesnis;

Bet tarti hitlertirtirikiį dk^lSŠiėkurtiūi tėikirt rtibrtl- 
lę paramą1 ii4 kortiūrtistąii kurtie drtžnai sUsiirtušą if si!*- 
sišaudo su uniformuotais fašistais gatvėse. Dėl tokio 
komūfttetų elgėfcib VieSrtjT riėgdli1 būt nukreipta 
vieiV tik prieš faŠfetuši

Jėigū' koniUrtištai šūsivaldytų; tai v&os srovės stV 
si jungtą irt kovotų1 į>rte§- fašistų' smurto žygius; bet ko- 
muništai tą kovą pUrali^iUbjU;

Apžvalgai
4-r* ;.i? ,*-f<y

tATJTtN'I^-ltA'l’ JA'ĖCI'ASF
“A'P&A'Cft’” -“ŽirVa” d^fei'ūg'ihsi’ kad1 ŠĖA\ seime tautininkai su sandarie- čiais, susitarę, išrinko prezidentu Gegužį, kuris buvo gavęs mažiausia balsų visuotinuose bhlšavimuoše. Bet ji nepatenkinta, kdd juodamjftm blokui nėpaVyko pašalinti iŠ iždinirtko vietos Gug| ir “Tėv.” redaktoriaus vietos Vitaitį. Ėašo:“Kaslink Tarailos nėišrin- kijno iždininku buvo kaltė tūlų' Gegužinių ir sahd&riė- čių: jib tik apsidžiaugė kad BačlUniniki slitiko remti Gegužį; bet toliau jau rtžmiršb savo prižadą laikytis išViert...“TaS pats it redaktoriaus klausime. Gėda Vyrams už tokią stoką vyriškumo. Tokiais žmonėmis kitą kartą nebūs galinia pasitikėti.”< Vadinasi, tas fašistų organas pyksta,- kad už pagelbą Gegužiui sulaužyti SLA. įstatus jie negavo prižadėto “atlyginimo”.

PATARIA EITI Į VALDŽIOS 
TEISMĄ 'Sandariečių organas “rimtą” patarimą tiems nariams, kurie piktinasi sėtais 37-to seimo daugumos darbais. Girdi:“Jeigu’ socialistai* ar jaučiasi apgautais ar skriaušfais, kodėl gi jie

duoda' SLA. netei-

ne

kitB nu- ne- . pasinaudoja dėšėtkais padorių priemonių' artinti1 savo teišės? kodėl’, SakysiUte; ViU- . toj kelti' orgatliįadijbj' siliVu-. t‘ą c?\parėifelhiij’a atiduoti' ginčijamu^ klausimiiš į bėšHlišką! tribunolą štA. rybošė arBa’ . į, valstyBirtį teismą; Toks žiriksnis butų taikos žinksiiiš ir niėkaš negalėtų primesti , ‘pažangiem’ šocialištam, kad apart kėlimo reVoliUcijų jie niekuom kitu ricsirupfiia/ Kuomet ŠĖA.* naridi • kuojose .protestuoja jsrieš seimo daugumos atliktus neteisėtumus, tai (tas laikraštis sako, jogei tai .esąs “suirutės kėlimas’* orgarti- izacijoj-. Kur jisai įgijo tokią’ “išmintį”? Argi jau nariai į? kuopos neturr teisės nė pareikšti* sTaVo* nuomonę apie tai, kas dedasi jų organizacijoje,?i Bet jisai sidlo eiti į valdišką •tėitntią! ir iš' ahkšto pasižada žiūrėti1 p tai1, kaip į “taikoš Žinksnį”! Ypatingas' sdpratimaš apie ‘‘taiką”!PVOtešto rezollubija, priimta įkUbftbj’ė, vadinai; yra* “šUird- tė’*,. o' tąsymąsi’ po valdiški teismus tai — “taika”.Jisai, be to, dar siūlo kreiptis j “bešališką tribunolą (J£LA. ribose”. KOks gi trtbimoiaš'SLA. rtbbše gali špręšti apie sėinio riuta'rtmų fėišėtumą arBa1 rtėtei- jsėtumą ? * Saiidariečių drg’ahaš, kuris savo nešvariu pblitikavi’- jftu yra tiell daug prteidfejęb prfe suirtitės sukėlimo SUšiviė?- nijime, šitokiais savo “įtarimais” tik dar kartą įtbdd, lĮad jisai neturi mažiaufeioš jnuo- yokos apie' tdil kaip !&A\*prfc; mtyarl^tis. , , [Viėnintėlis tribunolas,* kuriš trtrt galią Mst’i seimų? ŪŽ' jb’ attiktu^' ntišižengimus, yra' ŠtiAV 
nkriai, kitirt^ sakant, Orgarti^ ’Cijos'nartų’ Opinija. Į jtąx. na®O opini-tautiško” smurto prie*

Antradienis, liepos 19, 1932ųo' gavimo* džiovininkų’ gydy- mąstė. Mašinos’ nemetė tiek darbininkų iš dirbtuvių, kiek jos meta šiandie. Kuomet p. Fordo, kaip samdinio, laikais reikėjo šimtas kitas gabių patyrusių mekanifaų, tai šiandie tas pats darbas atliekama mašinomis kelių ar keliolikosI dVidbSiirtt* (2*^ metu j mergaičių amžiuj' 15-16 metų, ]tt*asiitilio; kai TillneiB v'alstijo- kurios dirba beveik už pusdy- jb itfitdfcttt’ iHfoKallkai' džiovos Gi milionai žmonių neturi librtitiiitiiįsi. littiftiitHl A^Sišvic- kO valgyti, nei kuo’kūnų: pri- !tį žliUMBk 01116 gydytbjunN dengti', ba mašinos Savo išdir- italfaftirt*- Vi»ift! ifegihfetiiVds pa- LystSs neperka, o’plačioji var- 'galba' liesas SanatoHjbS steig- totojų minia, netekusi uždar- idartii’. kiti1 tilė ‘'CHrtštmaS bio; neturi iš ko tų mašinų įsfeafi" — (<ttt: lilMi; ženkle- produktų pirkti, štai ir pro- iliuš)' Ąb-kdmriil' daf ihti' sveiko diikčijos perviršis.(tiygteiHiiib)1 gyvėnirtio' tbisyk- W gal būt geriau, rtei kas *leš vyiHirtdtmUU n* štai' iš 10,- kitas, žino pats p. Fordas; kū- 'ObO'nYirimų am itiekVieno l(KI,- r'd fabrikūbše pastangomis’ foto* gyvent^' ibio* ntetMs, jaupfflfedMi- 1090 ničteis tiiktf temi- ninkaf liUVerčiaiUi yra j titoūif W; Vistų Šitos llgttš’Motojų ribotus, šie darbininkui, pa- obalsiai yra: “per sekančius įdirbį Fordo' fabrikuose po 10- 20 metų visai džiovą išnaikin- ^’Brtbtiį; tikę yfa- til£ ėlgbtUUti, ti Illinois valstijoje.” dttrš dat* metais' ir neBtity' še-Lietuviahis patariama prie "i, bU tbkioše vietose jaii 99 šifoš ligos naikinimo visais ?m°g>l ūebėūori priimti galimais budais prisidėti, ftau- dbrnūi. ...... .įpai (rauplės), typhoid (šilti- Taippat p: Fordai žino, kad nė), seurvy, pelagra, ricketS Jik,‘ UjokėdamUs savo' d'aVbi- dabar visai nepavojiiigbS ligos: ninkams tik algų, jiuts sau'sū- Džiova’ dar lengviau padaryti sikrovė milžiniškus turtus iš' nepavojinga; jeigu viii’— jau- t«l ubagų darbininkų,; kurie ni ir seni — žihdSir SveiRaitti- [šiandie yra išmesti iš darbo. gUhtti taisyklės ilžl'aikyš. šiam ' Bįt štai po’ tų dviejų inži- rašinėliui žinias ir Skaitlines nierių “tėviškų” bedarbiams 'ėibiaUi iŠ Illinois' Health’ MeS- patarimų išlenda’ su savo pata- senger. Vol; 9; No. 23, Dee. 1, rimais trečias asmuo—tai po- W31. sprihgfield, III. nlūtė Vivihn Shirley. ši poniu-—Dr. A. K. Ratkiluskds. tė jlgaihe “SUhfldy Times” _____________________________________ straiĮišriyr užvaVdytumfe “Pre-, I parė for Jbb, Thten Go and Gef
Ar tąi bus trečias

inžinierius?

» Boto sergdiltiš gdli iŠ piVriiO phs gydy- tfeja* nlsilankynl.) gimti visus fėikdliti^' pmii Skirti mtis ir piits pUSikydįMl; jeigu tinka- mbšb sątyįįbše Bčrtl1 rtiHils laiko' gyvčrtH!

ĮšM’ ir ąjieBūojd; O’ ‘‘SM; darą” patarta jiėms, vietoje to; eiti j* tėisriią!
Š^fPAV* PAti ĖoMtjft'iSTtJS1- - <......... • •>ĖieiidŠ' itt. 1^ d! "Laisvi!” idC-' jb' Sfi'aipšilį djiife y febą išMlŠį’. Ihiriš ri«b žinomdš* LiėtdVojb,* kaip valdžios šnipaš ir komlihistų išdk1- vinėtojasl Prieraše prie straipsnio šitokiais žodžiais jspėjama biržiečiai:“Saugokitės Jbhb St'riižO. Jis dar 1023 metais areštuotas išdavinėje ir buvo pft- škelbt'ak ‘Komuniste’, kaip jdddšitis.”Bet paklaUs^kitė apie to aSJ niėhš istoriją iš vėlesnių laikų:“J. Stružas bUVo paskelbtas ‘KohiUbište’ kdip jU'došiuk. Bet pas kairiuosius politi’nlU’s kalirtiU's, tartie šlcaiČiuj ir pdš kelis biržiečius, per daug buvo supuvusio liberalizmo link išdavystės, todėl jie Stružo neboikotavo, ir kada' Stružas 1926 . m. po' amnestijos išėjo laisvėti, jam vėl , pasisekė prisišliet prie komjaunimo. iPo fašistų perversmo J., Stružas buvo nuteistai i (tik ne sušaudymui). Tupėjo Kauno kalėjime. Kada tenai prasidėjo sklokos, fakti- 5 nai nukreiptos prieš Komu- , nistų Partiją, J. Stružas jo- i se aktyviai datyvavo.”Matote, kaip pfcs komunistus įdaroma! Jų ofioinlis organas (jau’ 1923’ m. paskęjbė Stružą esant ”judošium”„ išdaviku. Bėt 1926 m*, komuhislai jį: vėl priima’ į savo organizaciją, ir jisai partijos viduje veikia išvien šii “skloka” (opožičija). Kada jisai susidėjo su “šklbka”, jisai Vėl1 yra apšaukiamas “ju- dpšihni”.' A'r Stružas užsiiniinėjo ko- rtiUniŠtUi išdavinėjimu, negalima' pašakyti; nes tikrų faktų apie fdkią jo “darbuotę” komunistų spauda nepaduoda. Bet įdomu, kaip patys komunistai elgiasi sii tais, kuriUos jie vadina “ju- došiais”. Jie priima .juos. į savo organizaciją ir nieko jipms nesako tol; kol jie moka geruoju’ .sugyventi su partijos lyderiais. Ėėt kaip tik pie ima daryti “skloką” (t. y. kritikuoti vaidus), tuoj aus partija ištrąukia1 iš’ stalčiaus* jų praeities rekordus ir parodo,-kad jie buvo “išdavikai”! ,Jeigu* Stružas nebūtų susipykęs su Lietuvos komunistų vadais, tai niekas nebūtų jam prikaišiojęs jo “j udošystės”, apie kurią buvo (rašyta' ofifcia- lėje komunistų spaudoje dar .1923 m. 1 ‘*4 V v; žodžiu, komunistams yra Vis- jtirti*,’ ar tu esi’ judesius; ,ar tei- singas žmogus. Tik nesipriešink “stąlincų” linijai, ir busi geras!Kada komunistų vadovybė- yra pasiekusi šitokio moralinio supuvimo; tai’ yrą bevelk visai’ negalima, atskirti, kuris pas juos tikrai yra šni$as< o krtris revoliucionierius; ?. ' , - ,-„-.i.,... ..

vIt,” užtikrina bedarbes niergir nas ir moteris, kad darbų esama daugiau, negu reikia, tik jų gavimui reikią vartoti visai naujos metodos.Ji sako, kad dar esama nemažai žmonų, kurie turi daug senų gerų dolerių, bet tie žmonės prie jų perdaug pripratę ir rittlčrtgvdi paleidžia juos į apyvartą. Ir, girdi; jeigli šiems žitibrtėmS įrodysite, kad jie už vieną savo dolerį pakistą apyvarton pelnys du doleriu, tai tikrai jie tą dolerį paleisią apyvarton, o jųš, moters ir merginos, gausite darbą! Vienok pirmiausia’, pagal p-ios Šhfrlėy Veceptą; moterš ar merginos’ bedarbės, kurios norėtų jos patarimu pašinaUdOfi, tiirthčio^ padaryti Štai ką: Gražiui ir švariai apsirengti, VišUOmbt’ dailiai nhŠVeišti savo ri’ėguk, išfaviriti savo balsą tbip; kddJ llalbarit’ su Bosu atrodyti!*, jbgei lakštingalfc čiūlba, ir,’ jei* esi Ofiso drtrBirtirikė, tai ■ dar tUri iŽlavihtt savo darbo spartą (spOCd)’ Itent du kartu tiek, kiek parodo spartos paprasta raštininkė (kad bosas ją paėmę# galėtų
klUr siekti lankant tam1 tikras* mokyklas:Tik bėda, kad Čia poniute nepaSako bedarbėms? kur jbs gali gauti' pinigų gražiems1 pa- rėdams nusipirkti, užsimokėti Už mokyklas ir visą pragyvenimą*.—J. A-la.(Pabaiga bus)

paleisti iš darbo bent porą kitų darbinin- A.). O tai esą galima at-

BRAM ŠfbkER '

GRAFAS
?trmiraiotl DŠtiGiiday, Dotan K O£

Bu’s pbra mtetų* atgal; kadm, pramonei nesiliaujant' smukti ir bedarbei didėjant* vyriausias šalies inžiniertus (p. Hoo- veris)’ davė bedarbiams patarimą, kaip gauti darbo. Pasak j'O, darbas gauti visuomet lengva, tik fėikią žinoti, kaip <ir kur jis susirasti. Jlbai sa-i (Trika)J!6*. y“aslabai j8“ KieK rtnn tėko pa^ebčti, po Iteistar jaiH Htrodiį, '.nes ^nl rfaulčlbidžio Iji' ncužšildikė vi- ’pfadedtį ir išmokstą'kokį aftih-l gaj, ranliai. včliUu;. tilč tfurti- tij, tai paskiau* visg saVo am- Iuilh)i> jos. veiahs. ig6imi. zių ir laikosi-prie jo vS,-mirinib-lyg pavasaris shri^. .■naS 1^,W,1enu!’' PalBl:e bc- gh atčjęs- Įio audringo; lytingo darbiams Štaiik4: Jeigui jie M- Tllo pagailojau,,tenka to dhrbo, kurio buvo iš- k pad-argmokę irjirbb daugel} metų L •(gal po 30 a? 40 metų —A-la), ’ ’ ,WnJulteitai lai išmbksta kitb amatodirbti, o neVUikštinėti be darbo.

PerK A: PtfMf

mum

prieš džiovąfciekviertas ‘džiovą” mirštantis paskui' savęs palieka dešimtį d^iofya džsikrėtusiĄ, busimų

beP kaž kodėl; dabav ntegartu nusikratyti’minties, kati šismp-~J/ . . , a Į sifelškiblbš' turt dhug gilesnęk“* Edii pavWBet klausimas, ai daugelis pa pUVA^š‘, bbt miego rt«- hnofirt. Viėhok tdrtti irtėgirfti irtttsriattštiVrte^ reikia* pagalvoti apie rytojų,* ii*,* aš* beturėsiu !famvmw iki..

išgydyti, ’ jeigu lengvai džiova* Mfofls ligrtriis prisilmko gy- dytojo patarimų bent pėr 8 mėnesius, l^eaniviėštų žtoortių jtW‘e yįa .pašUlydįB įtekąs •gydy to j ų, būtent; kad dėl pel-

sinaudojo tuo patarimu’? Ro-l dosi, kad ne daugelis. Neš nuo to laiko iki Šiai dieniai bedarbių skaičius paaugo' ii* !inrtVwHw7k7'i’ ' ,w'u‘c”uvis didėja;.o ne mažėja. ramumo iki..Netaip Seniai pirmajam į Vėliau: Matyt buvau riu- pagelbą, išlindo antras inžinie- snudęs, nes staiga mane išBu- rius, tai p. Fordas. Gegužėš I diho Minai kuri, nustebusi, iš- 30 d. š. m. dienraštis “Thėįsigaubusi, sėdėjo ant lovoš Ghicago /tribūne” įdėjo ilgąl krašto. Vislią galėjau kuo aiŠ- kelių špaltų su1 Fordu pasikal-Lkiaušiai matyti, nes eidamas bejimą (intervięw), kUrianid gulti nepalikau kambario tam- daugiausią kalbama apie be-įsoje; persergėdama, uždėjo jdarbę. Ir šis inžinierus nė kiek i ranką ant niano* lupų ir vėliau ne* sunkiam bet dar lengvinti psuŠriiBždej o man į ausj.hr riša bedarbės klausimą. J “š$f kas* tai yra koridorju-P-nąs Ford sako* kad jišljęf’i Ėuo atsargiausiai atsikė- pats iki 40 metų buvęs samdį-hliau; perėjau per kambarį iii ,nys. Ir bedarbes laiku jisai pamažu atidariau duris:* ;nelaukęs, kad jam bosas dar-į TuČ tujbau prie slenksčio, iš4 bą parūpintų, alei susirasdavęš jsitiesęs' ant’ niatraso gulėjo pats darbą ir dirbdavęs. Taiį I Kvintas Morris.' Nemiegojo! girdi, kodėl dabar bedarbiai Llškelįs ranką davė suprasti; negalį susirasti sau darbo ii? kad* įteikia tylėti ir tuo pačiu j iemš parūpintų j oP-nas . v ______ _______w“saUša§?, truputį “perdžiūvo” Unas* musų budės čia per visį ir pamiršo, kad kuomet jis bu-[naktį. Mles negalime rankų vo šėrtidiitys, tąf tuobiet bUybjnulėW ir viską rizikuoti!” dar1 19 šimtmetis, 6 dabar ihešF ' Jd’^4ilgšniai ir gestai užgyni gyVeriame’ jW20*šimt'meČid '32 [diskusiįjas, tottęl grįžęs į kam- meluk. Tat daugTaV, karp 30jBarį pasakiart apie tai Minai! metų atgdl, kuomet" inžiiiierius Ji atsiduso it tikriausiai šyp. bttyo kuone Rdmbk paplos vie- L&noS1 šešėlis p toj. It kuomet paprast! dar- išvargusį, išbalusį veįdą. Ap- bimiikai gaudavo apie* 5 dole-| glėbdama mdne rankomis, tartus savaitei',' iAžibie® dte

dirbti, o ne lauktlį kad kas laiku sušnibždėjo:“Nieko nedaryk. Eik atgalFordas, būdamas .į lovą; Viskas tvarkoje. Vie-

uos šašelis praslinko per jos alusį veidą. Ap- amrtne rankomis, ta- i tyliu baisd:“Ačiū įMėVuliui, už tų drą-Mas’ ’ Užsidirbdavo _____ _____________vaitęi pb $65. Reiškia/jis atyi-lstyi kilnių vyrų pagalbą!” imdavo savo dalį, kaip darbi-l'Sunkiai atrtdbsusi'vėl išsitiesė ninko, ii* dat pelh^daVosi ĮlbVdje; SIrtb$ žodžius para* ros dešėtkų dafcbirtįnkų algą; šittU dabm\, ties kaip pirmiau^ as fr^apfe;pi»Otiidtrtjos Wį^i. Bet■ (b^erprotiukčiją) nUžai k agi rėšiu
. . ♦ I. . > ' ■ i

ir vėl tu*

Spalitį 4 d., rytą’. — Dar kartą tą pačią naktį buvau Minda pažadintas, šiuo kartu visi buVome gerai numigę, nes artėjahčios aušros pilkumas skverbėsi į kambarį pro didelius pailgus keturkampius langus;* žiburio liepsna nebuvo šviesos* diskas, tik mažas atmksis geltonas taškelis. Mina skubotai man tarė:“Eik pašauk profesorių. Aš turiu jį tuojau pamatyti”.“Rodei?** palllrtūšihu.“Aš atsiginiau SVarbiį d‘aty- ką. ^fanaU, kad riiirtlis į galvą* atėjo liaktVeS laiUit ir su- Brfendb mart apie tai Visai nieko ne^nUnt. I’HeŠ auštant jrtr turi? mane uŽliirtUBtiiSiibti ir tdonieV aš galėju kalbėti. Skubėk brangusis, IrtikaS greitai Bė'gh;. jau greit pradės aušti.” Nuėjau prte durtį. Artf mht- rašo gulėjo d’r. Sevardas; kuris matie pkmatęs, t'Ubjati ptt- šbk ant kojų:“Ar atsitiko’kak blogo’*, pa-- klausė tyg nUjUtisdUmaS kad .katf ribrs iibgė/aiv“Ne, viskas1 tvarkoj1 kiaw;’tudjau; pąsimtrtyti stt dr. Van HelsinguJ’< “Tuojau j j pašauksiu”, atšaukė daktafaš ir nuskubėjo’ į profesoriaus keiribttrį;Už . dviejų art tVijų' minučių, Vari ĖelšiiVgaš tik naktinilibSe rhBuoše j art BUVo kaihbaryjė; jfrie dtorą atsiradb ir GOdal- įhiiigAk sti RViVitit, kUHe šusi- riiplrtę klausinėjo dr. sevardo kaU MkitiUro: profesorius išmalęs Mirtą ndSištySOjmft - .tikrai nuSišypsOjhnt, nudžiugo ir jb' stiširupinVs veidus išsi- bldiVė; trindkirtUs rMnkaš tarė:
» **“Muhd brangi* ponia Mina, tat bėnt pečmairta. Matai, drduge Jonatbnai, šiandien ’mėsi* jau TUrtmė Savo tarpe senąją AtsimainiUsią ponią* Minų 1” A’tsigręždataias į; ją linksmai tarė:“Ir kuo dš galių bUti naudingas? Paprastai’ šiUo‘ laiku* nešauktumėte malte be reikalo.” (‘Bus daugiau)'

atsa-“tik ponia Mina nori

ausj.hr
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CHICAGOS
ŽINIOS

Mėgins iškolektuoti ne
mokėtas personales .1 

taksas
iPirmadienį prasidėjo nagri

nėjimas pirmosios grupes iš 
10,000 bylų, taikomi; tam, kad 
iškolektuoti $100,000,000 nesu
mokėtų personalių taksų. By
la nagrinėjama Circuit teis
me. Pirmininkauja jai teisė
jas Craig A. Hood.

Nusižudyti neleido
Anthony Spolt, 42 metų, 

8737 Comercial avenue, mėgi
no nusiskandinti Galumet 
upėje prie 92 gatvės.

Jį gelbėti šoko vandenin du 
ugnėgesiai. Upės dugne juodu 
turėjo dar nugalėti saužudį ir 
nugalėję išvilko į vandens pa
viršių. Kada Spolt tapo iš
vilktas paviršiun, tai čia ir vėl 
prasidėjo kova tarp jo ir ug- 
negesių. Vienok ir čia ugnė
gesiai nugalėjo “.priešininką” 
ir išvilko į laivą, kurios ko
mandoj tuo du ugnegesiu tar
nauja.

[Acme-P. H A. Photo]

Nauja Indijos moterų drabužių mada.
—Mgy ■ ĮĮ,I| I II Į. į. II.    Į I «Tflt *!■!■?«*■

Bain žinojęs, kad jo 
bankai prastai stovi

Mėgino nusižudyti
Pas Francis Ditrich, arki-: 

tektą ir buvusį banko direkto-Į 
rių, kuris gyvena adresu 344 
Selbourne avė., atsilankė sve- 
čiuosna jo brolienė su vaikais. 
Moteris paaiškino, kad jos vy
ras išsiuntęs ją ir vaikus pa
viešėti, bet pats pasilikęs na-; 
mie. Francis Ditrichui toks 
brolio elgesys pasirodė keistas.: 
Jisai skubiai nuvyko pas brolį: 
ir rado jį jau be sąmones pil
name gazo kambary. Mėginęs 
nusižudyti vyras tapo atgai
vintas. Pasisakė Vėliau, kad 
turįs finansinių keblumų.

Baino byloj, kurioj jis ir jo 
bendrai yra kaltinami nus- 
kriaudimu publikos $13,000,- 
(XM), teismui tapo įteikta liudy- 
inai, taikantys parodyti, jogei 
jis žinojęs mėnesius laiko pir
miau, negu dvylika jo vado-, 
vau tų bankų užsidarė, kad tie 
bankai randasi labai opioj 
padėty. Ir visgi jis priįminė
jęs depozitus, varęs biznį ir 
garsinęs jį esant tvirtą, kaų> 
uola.

NaminSlė ekspliodavo 
vaikas gali netekti 

akies

Šokėja nusižudė
Hellen Johnson, 24 metų, 

1621 West Jackson boulevard, 
vadinama taxi šokėja, pasiėmė 
taksikebą išėjusį iš salės, ku
rioj šoko, atvažiavo .prie ežero 
ir nusiskandino. Mergina bu
vo šokėja Paradise Cafe sa
lėj, 628 Blue Island avenue. (

Arthur Garritano, 10 metų, 
9320 Luclla avenue,w tapo sun
kiai sužeistas. Sukapota jo 
veidas ir jis gali netekti vie
nos akies. Jis ir du jo drau
gai užtiko gatvėj tuziną bon- 
kų naminės prie namų, ku
riuose gyvena. Jiems ' užtik
tas bonkas apžiurinėjant, vie
na bonkų sprogo ir sužeidė 
vaiką. Vaikas nugabentas į

Mirė teatrų magnatas

Neužtiko banditų
Trys policijos sk.vadai pada

rė užpuolimą ant namo Wil- 
son avenue apielinkėje. Jie 
taikėsi užtikti čia tris pabėgu
sius iš kalėjimų banditus. Ka
dangi buvusieji viduj neįsilei
do policininkų geruoju, tai šie 
pavartojo įsiveržimui gazines 
bombas. Viduj tačiau ieško
mų piktadarių jie nerado. Vie
nas ieškomų yra Alvin Kar
pis, 23 metų, buvęs ebieagie- 
tis, kuris pabėgo iš valstijos 
kalėjimo Flutchinson miestely, 
Kąnsas valstijoj. Karpis atro
do esąs lietuvis.-

Mirė 
viršilų 
rų korporacijos Ghiųagoj. Ji
sai mirė sulaukęs 39 metų.

Max BalabaiL vienas 
Balaban ir Katz teat-

Meras jaučiasi geriau
Pas tanioj u laiku Chicagos 

meras, Anton Cermak, sunkiai 
negalavo. Dabar tačiau pra
nešama, kad jis jaučiasi ge
riau, ir tikimasi, kad artimoj 
ateityj pilnai pasitaisys.

Likimo pranašė įspėjusi
Tąpo nušautas George Carl, 

turėjęs grosernę adresu 2511 
So. Crawford avenue. Polici
jai klausinėjant pmią Cari, 
mirusiojo žmoną, ir jųdviejų 
sūnų, 9 metų bernaitį, paaiš
kėjo, kad moteris buvusi pirm 
trejeto dienų pas likimo spe- 
jikę. Ta spėjikė esanti Mrs. 
Susie Ballow ir gyvenanti 
Lawndale avenue. štai ji 
pareiškusi p-niai Carl, jogei 
josios vyras žusiąs nuo rankos 
galvažudžio, kuris esąs skaito
mas šeimynos draugu. , 
s Policija daro tyrinėjimą. Pa

sirodo, kad nušautasai groser- 
ninkas turėjo $5,000 apdrau-

KLEMENSAS WIDŽIUS

Persiskyrė su šiuo .pasauliu lie
pos 17 dieną, 10 valandą vakare 
193 2 m.. sujaukęs 43 metų am. 
žiaus. gimęs Lietuvoj. Panevėžio 
aps., Miežiškių parapijas, /puče- 
kų kaime. Išgyveno Amerikoje 
27 metus.

Paliko dideliame nuliudime bro
lį Adomą, seserį Doratą ir švogerj 
Joną Jarus, pusseserę Palioniją įt 
švogerį Antaną Barzdą ir gimines 
Amerikoj, o Lietuvoj paliko ‘broŲ 
Lionginą ir seserį Oną Lukšienę 
ir .gimines.

tK urvas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 South 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
liepos 21 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a, a. Klemenso Widžiaus

SMULKIOS ŽINIOS
Walter Gautzas, 4441 South 

Cambęll avenue, 5 metų bęr-’ 
nąitis, pavąlgė • ais-krymo, Už
sinuodijo ir susirgo taip sun-’ 
kiai, kad teko daktaras jam 
Šaukti . Taipjau užsinuodijo 
aiskrymu Laura Skala, 6 me
tų, ir Frank Gautzas. Visi at
griebti.

prastėja, kųd retai kur bclo- 
šjapia ir titląs.

Sakau, kas čia bus?
Žinių rinkėjas. -

..į. 11 į .^Ty, n rrm y— '1  ——  —

Garsinkitės Naujienose
I .......... . v^— ■ ■■.■■ ......  ,, ,

Antano Bunkus, 53 molų, 
4528 So. Paulina avė., sudau
žyta galva ir skaudžiai .užgautat 
ranka.
.ligoninę. .Užgautas jis buvo
ginče su

'Bunkus nugabentas j

kitu vyru.

Mike Bogus, 20 metų, 935 W. 
•85 place, pašautas prie Auburr. 
avejiue ir 35 gatvės. Nugaben
tas j ligoninę. Policijai buvę 
raportuota, kad 'koks ten To- 
ney Wąskas privažiavęs prie 
iBoguso, išlipęs iš automobilio ir 
liepęs pastarajam šokti. »šjs 
atsisakęs šokti, taigi 'Waskas 
išsitraukęs revolverį ir pašovęs’

Olimpiados dalyviai ajt-’ 
vyksta Chicagon ;

r ■' y...... ..

Pasibaigus olįihpiados ruųg-! 
tįnėins Los Angeles .inicsje,’ 
Kalifornijoj, visi olimpiados 
čempionai atvyksta Chięagon,1 
kur jie turės Jcontęstą Karei-’ 
vių Aikštėj (soldiers ficld)' 
rugpiučio 18 d. vakąre. .

Mūsų iBuidgeporjle, (hųndrai. 
jmuut, ne kojele Jąikai. šjai 
pavyzdys. >kuris (nųšyječia da-; 
lykų padėties retumą gerjąu, 
nei kuris kitas: ... į

$enįąu . mėgiamasis kazyrų 
gemis būdavo jppkeriukas. Di
desnis ar mukesnis* Vėlinu,> 
užėjus sunkesniems laikams, 
lošta tiltas (bridge)., kaip pi
giau kaštuojanti pramoga.

Dabar, matyti, ląįkąi tiek su-

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Gydytojai

PATENTS
talkas dane reiškia \MįW\

X>Tį \w \
ailtės "Hptv to Qb- 
taln a Pntent” ir ^Rceord of In* ‘ 
Ventlon*’ .formos. Nieko neimam ufc Ihformacljaš ka daryti. 8usl- 
rallnėjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargas, rūpestingas pa- 
tarnavimas. •

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatęrid Putent Ąttorney 

4?-A Stcurlty Savlnfs & Qommerclai 
Bank Bulldlng

fDIrectly aoroat atreet from Patont Office) 
VVABHINOTON, D. O.

Grabonai

S. M. SKUBĄS.
Lietuvis

GRABORIUŠ IR BALSAMUOTOJAS 
/Didelė ir igrąži koplyčia .dykai 

718W.18St 
T4 7M.1 

—— »' "." "     l

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Oratorius Chicagoj

i«4.« ,w. ««tf>

T. l.fonal !

Boulevard 5203
♦ .» 4 'H* »!'•'

Bpulevard 8413 '

1327 So. 49th Čt.r

Telefonai 

Cicero 3724

<lą. Policija tyrinėja abejo- 
nes, ar tik ne dėl tos apdrau- 
dos groserniųkas ‘buvo (nušau

.giminės, drangai ,ir (pa^įst^pu esat 
nuoširdžiai kviečiami ‘dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį (patarnavimą ir atsisveikinimą.

bĮųliudę liekame,
Brolis, Sesuo, Švogetis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
(filis A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 1 Dr- viELS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Cąlumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

4180 Archer Avenue

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

ir nuo 6:50 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 Iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo mto ofūe patinusias, išsiputusbu 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted StrsH 

Tel. Boulevard 1401

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— B RUSUOS —

Gerai Uetpyiams žinomas per 25 sm- 
tus kaipo patyrp gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris. •

Gydo saugiu ir chroniškas ligas'vy- .
I rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

*7^ metodu X-Ray ir kitokius jilcktroo 
^“prietaisus.

Ofisas 4r Laboratorija:Phone Canal 6122 ~ l02? 18fh St„ netoli Morgan M,

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

Seredoųiu ir nedčliomis pagal tutartj. I DR. CHARLES SEGAL 
Rezsdencsja 6628 So. Rtcbmond Street - 7-L - ■

Telefonas Republic 7868
7r——————— 

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsud Str) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniair pagal ‘ sutartį į ...  : ----- , , , . ...,,-----
. ...... -....-.... -i Telefonas Yards 0994

“dVNAIKfIjs'' l°r- MAME KAHN
756 W. 35th St

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

Nedėldieniau pagal sutartį 
’ . •

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

. nuo 9 iki 11 valandai .1 
nuo 6 iki 8 valandai vai 

upvrf inentsutienio ir heteirtadunio
, natoli įlorgaa U, 

-Valandos: nuo 10—12 pietų L 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tai. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdą Patk 6755 oė Canttal *7464

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Aoe., 2 faboi 
CHICAGU, JLL. ’ 

SPECtALlSTAS DŽIOVOS 
^^Mižr * 

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 fld 4 
vai. po pietų it pub 7 iki <8:20 jypL 
vakaro, Nedėl. jiuo 10 iki 12 y. Jienų. 

Pboue Midway 2880

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 
7 iki 8 vai. Nedėk '
Rez. Telepbone Plaza 3200

I ■ C. ■ ,1,

M 3 ,po pi 
puo JI 0 iki 12

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėar 
taip pataria Lietuvos bankai

Peter Conrad 
iFdtografųoju juaų ’ na* 

mųose ąrba studijoj 
S. Halsted St 

(JjApsen Stpd.) 
•Res. 730 W/62nd St.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GftAftTMUUS

■i • • \ 1

(Pamrnaųja laiddtuvėse įknųpigiausia.
•Rėikale meldžiame atsišaukti, j^usų ' 

dąrbu busite užgapėdinti.
Tej. jRbosevelt 2515 as|>a 45H6

3314 23rd PL, CSUųago
SKYRIUS.: . J

1439 S. Court, Cicero, I1L
•Tel. Cicero 5927

Telefonas Yąrde >1138

Stanley J*. Mažeika 
įGrcaborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Doyąnai 
Turiu automobiline visokiems reika- 

, larąMĮ. ifainA prieinama 

8819 Auburn Avenue 
. ,f. .. CHIGAGO, ILL. 

■ » *I■ Sietu* m «u .... ................... .

... i., ....... .— —Ofiso lei. victory bojo
■- , Rezidencijos TeL Drezel 9191

Dr. Suzana A. Slakis
Čpącįtfiyį Moteroje Vaikų Ligų ‘

4145 Archer Avė. RUSAchirurgasAS 1R
Vai. 10-12 ryto: po piet 4-8 tik u ta r- Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų

K ninkats ir ketvergais. Seredomis ir chronišku liau
nedčliomis pagal susitarimą. ' lOflsas: ' •

S’tJ' hmI’S 3102 So. st

KADŽIUS
LIETUVIS 
CHICRC3OJ

i i T>I||!. »||I!V,'Ą .1 F.V—

l.yi |.l i ..

Nauja .vasarinė .madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina įtik 10 centiį. Užsisa
kykite .ją sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose. 1739 South 
Halstfd šit,, Chi;ago, iii.
. .....y „J , į.,

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAĘORIUS CHICRfiOJ 

Lmdomyiee .patinau- 
IMį ju geriau (fr pigiau

P»8n <khi tod’L kad
Mat priklausau >,prie gra-'V bų Kditoystfi J 

DFISAS: 
MHf 668 W. IRth -Street 

Tel. .Ganai 6:174 , 
SSĮftb SKYRIUS: .nSF 3238 S. Halsted St.

Phone Bpnleyard 4139 
A. MASALSKIS 

MtMų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
<kale visuomet uti aąži- 
tiinj^ jr nebrangus to- 

(<|el, > kad $n'V*ripie il- 
Įaidtą ^laikymui ^ky-

3307 Aubimn Avė.
CHICAGO. U-L.

eres

Tfl. 4088

JARUSH

# MIDWiFB

6109 South

■' 1 T'"1*"1' ".‘fg1* y—jai! JJiy'II4UUJ, 1 ' .1 U f * • ‘■*'xM * * *

Seniausia ir Didžiausia
" LI® t p¥IV

GRAflORUĮ [STAIGA
• ,v. i L., • f , ,■'» ■ '■? "V* :EUDEIKIS ir Vėl nustebino pUbhką «avo nupiginto-1 

mis kainomis už aukštos pušies paląidojimą. Mes nieko 
lierokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto -dalies.

Reikalui eąųMit, muąų automobilius apvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j mysų .įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa-1 
•tarnavimą jums -visai -nieko ^nereikės .mokėti, nežiūrint 
I tai/ai jųs/kų pirksite, ar ne. / t

yra vienatinis lietuvių graborius, Kuris 
.teikiu ąmbulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškus Koplyčios JJėl 
Šermenų. .Pašaukite EUJ1EIKĮ pirm negu kreipsitės kiny 
kito 

nMSKMtaB m —■ bhmiwwmtw . JMp ■■ '? S H 8 h H S EU 1JP|XI
JŪSŲ

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

Albany Ay.
Phone 

Hemlock 9252

Duokite -savo akis išegzaminuoti

Or. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

|k Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ana, 

/ Tek Boulevard 6487 -

DR- KARL NURKAT
Akiniai pritaikomi 

moksjįšl$u b«da

69th St2437
Tel, GrovehįU 2242__________

T«l. Yards 18,29

DR.G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

^tetikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

NriiUomi. ,nno 10 3U 12 .

K. Kliauga
Kttve^lr Sobaromi 

»ttf Rd. aeti fflutern Ao.

P.acdlllai.. St™------ - C- »—
. 1821 So. H«W.d 6l,«Į

Valandos: 10-11 ryto, 2 iH 4 po piet. 
7 Jki 9 vakaro. NedėHomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
 ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dėarborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411

DR. P. Z. Z AL ATGRISI y’knd“! 4 *
3323 South tialsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 jki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą

A, MONTVID, M. D. I g*-■
West Town State Bynk Bldg. JįDhll KUChlIlSkaS 

2400 W. Madison St. _ _ • a
Vai.:' 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. | LdetUVl^ AdVOk^taS 

Tel. West ŽS60
/Namų telefonas Brunaivick 0597

DR. T. DUNDULIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų.
4 ir .6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

2 iki 
10

0036

Rex. 6600 $ąuth Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofbo Tel. Canil 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1^21 So. Hulited Strut 

CHICAęO, ,UJL

Arti Leavitt St.
Telefonu Canal 2552 

Valandos 9 ryto ;iki 8 .vakaro. 
Seredoj Ir Picnyčioj .nuo 9 iki 6DMISTRIKOLIS

(AYDA’TOIAS IR CHIRURGAS
■ Ojr I 8 A S: ‘ | . •. z, « ZM

4645 S. Ashland Avė., AL'A SI A KIS
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo .6 Iki I - . **• Kj a* *

8 vai. vak. NedėUomls pagal sutarti ‘ A
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 AUVOKataS
Namų Tel.: Prospect 1930 | Miesto Ofisas 77 W. W<uhington 6f.

—■  -------- - -------------------:   —— • Room 905 • Tel. Dėarborn 7966
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hydc Tark 3395

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

Tel.

VALANDOS:

Lafayettc 4146

nuo 9 iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakarunuo

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. ;2359 Sp. Leavitt St. Canal 0706 
Qfūo valandoj: 2 ,įki 4, 7 iki 9 

-Nedėlioj pagal ąotartj

DR.AL.YUSKA
2422 W. Marguette Rd. 
arpas 67th Jt Artesun Ava.

Indo: fiup 9 iki 11 lyto, nuo ,2-4 
M po pietų, seredomt po .pietų it 

nedėtoms pagal ftuitadmą

DR. A. J. GUSSEN
LIBTUVJS DENTJSTAS 

Valandos: JW» » iki 9 vakarę,
nedeltomls pagal sutarti.

• 4B4V jtfift Mth Street,

X-R?y...iPhont ęlcero ,1260 
.. ■!'!!"i, 1 11 ............... . .. -i- ",

Hemlock 8151

DR. V.-S. NARES

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

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolpb 6727 

Valgusis ;2151 -W. 2tnfl St. nuo 6-9
Tdephone 9090

Namie *8-9 ryte Republic 960Q
..................— — ' .»"■■'■■ ■!?■<? J‘ .!.!»"Į.Įlgi11*

JOSEPR J, filHSH 
Lietuvis Advokatas

4631 So. AMaod Ąue.

iRm. M15 to. koduoti 
Td. IUp»bUe

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

52 Ę. «107th’,St. — ,prii 
Tai. Pullman 595 

4600 S. Wr»od Rt. — 
TtL ‘Lafayette

4,60 N. tLaSalle iSt. — pagal sutartį
, .r .t ium*uiS "fV

t'HAS.A, PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N..CLARK «T* Room 1205 
-VAKARAIS: ^Yl^S.6Union Avė/’

* Tel.' Victurr 22.13 ?
Arba; 1800 W. 47th Sę Laf. 8490 

Pagal sutarimą

16 ADVOKATAS
ėst 69 Street
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Universal State Ban
kas receiverio ran

kose
Valstijos bankų auditorius 

O. Nelson vakar paskyrė * re- 
ceiverį užsidariusiam Univer- 
sal State Bank, C. E. Herrod. 
Kiek teko patirti resyverio ad
vokatai bus iš Litsinger, Rcid 
ir Hcaly advokatų firmos.

Receiveris Herrod kalbėda
mas su musų atstovu pareiškė, 
kad dabartiniu laiku jis nieko 
negalįs pasakyti apie banko 
stovį, kokias rekomendacijas 
darys ir kiek depozitoriai gali 
tikėtis atgauti pinigų. Bet su
tiko suteikti “Naujienoms” 
pareiškimų už dviejų ar trijų 
dienų .

Universal State Bhnko orga
nizacijos narys p. Šukys pa
reiškė, kad vakar vakare tu
rėjęs įvykti banko direktorių 
susirinkimas tikslu studijuoti 
auditoriaus O. Nelsono raportų 
apie banko stovį ir nutarti kas 
daryti. Smulkesnės žinios bus 
pateiktos vėliau.

■ j'i' ■ i"' • ■ j .. i ' . ■' i. ? ' i.!’. ' .; .. - .

Nuo užsidarymo, Universal 
State bankas išbuvo au
ditoriaus Nelsono rankose,, 
kuris darė apyskaitų apie sto
vį. Užbaigęs darbų ir susipa
žinęs su padėtimi, rekomen
davo receiverį. Vakar tai vie
tai paskirtas C. E. Herriod ir 
perėmė įstaigų į savo rankas, 
patalpino savo darbininkus ir 
pradėjo likvidacijos darbų.

Bankas turi apie 11,000 de- 
pozitorių. Depozitų bendra 
suma išneša $781,000. Yra 
dar ir kitų skolų, o turto spė
jama, kad yra tarp $400,000 ir 
$600,000.

Bridffeportaš
Automobilio nelaimėje lie

tuviai

kaltina apsileidimu ir neveik-!jau dabar jam ruošiasi, ir pa- 
hnnu jaunajų kartų, žinoma,‘tyriau, kad dabar vieni kepa 
ne visa, toli ne visa jaunoji kumpius, kiti verda dešras ir 
karta pasižymi tokiu veiklu- kopūstus su karštais šuneliais, 
mu, koks čia pažymėta. Bet j Taigi galima numanyti, kad 
reikia’ tik arčiau pažiūrėti, o §iįas $LA. 178 kuopos piknikas 
patėmysime bent pas nemažų bus nepaprastas. Taipgi teko 
jos skaičių didelio veiklumo, girdėti, kad dalyvaus piknike

.Raidas.

Pronskus dirba Lie 
tuvos Žiniose

bu-
re-

P-nas Juozas Pronskus, 
vęs Amerikoje “Sandaros” 
daktorius, o pastaruoju prieš 
išvažiavimų į Lietuvų laiku 
“Naujienų” redakcijos narys, 
kaip praneša “Lietuvos žinios”, 
įstojo į to dienraščio redakcijos 
štabų.

Daugelis amerikiečių lietu
vių dideliu pamėgimu skaityda
vo p. Prenskaus raštus, 
abejonės, jis bus rimtai 
das ir “L. ž.” redakcijai.

Linkėtina p. Pronskui 
mingai darbuotis.

----------------------------

Lietuvių radio va 
landa

dideli svečių būriai iš Chica
gos ir Roselando ir visos PulL 
mano apielįnkės.

♦Iš pasikalbėjimų su B. Wa- 
lantinu, veikėjų komisijos pir
mininku, ir su kitais komisi
jos nariais, Balčytis ir Karzin- 
ski, patyriau, kad keleto dienų 
bėgiu tikietų išparduota 500.

Visų kviečiame t dalyvauti. 
Kas atvyks, tas bus patenkin
tas. Kurie pasižadėjote su 
mumis dalyvauti, tiems ačiū.

Kuopos darbuoto  jas.

Be 
prie

lai- 
Rep.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties WGES. įvyksta 
nuolatinė antradienio radio 
programa, kurių leidžia Peop- 
les Furniture Co. krautuvės, 
4183 Archer avenue ir 2536 W. 
63rd st.

Teko pastebėti, kad progra- 
mo dainų dalį užpildyti stro
piai rengėsi ponia E. Bartush,' 
A. Čiapas, J. Romanas ir kiti. 
Taipgi garsusis Peoplcs Due
tas ir Trio žada pavaišinti 
klausytojus gražiomis naujo
mis dainelėmis. Apie sveikatų 
pateiks įdomių kalba Dr. T. 
Dundulis. Nepamirškite šį 
vakarų užsistatyti savo radio.

XXX.

Town of Lake

Marųuette Park
Ginduvėms paminėti pokilis

Liepos 16 dienų įvyko graži 
parė p-nios Pocienės name 
adresu 6425 So. Western avė. 
Parė buvo surengta jos duk
ters Anelės gimtuvėms pami
nėti.

Svečių buvo daug ir visi 
linksminosi iki ankstyvo ryto. 
Buvo ir muzikos ir svečiai 
smagiai šoko lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

P-nia E. Pocienė užlaiko cit 
garų ir šaltakošės bei limona
do ir užkandžių krautuvę. 
P-nia Pocienė taria ačiū 
siems pokilio dalyviams.

vi-

Lietuvos Dukterų 
dr-tės išvažiavimas

Dienraštis “Chicago Tribū
ne” paduoda tokių žinių:

Mirtinai tapo sužeistas .au
tomobilio nelaimėje sekmadie
nio vakare nežinomas asmuo 
prie Archer ir Avers avenue. 
Sužeidė tų žmogų automobilis 
Stanley Jučus, 24 metų, 3239 
So. Halsted st. -

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad sužeistasis buvęs 
Clemensas Vydžius, lietuvis. 
Jisai išlipęs iš, gatvekario ir 
Čia jį užgavęs automobilis. 
Perskelta jo galva. Vydžius 
mirė. ' ■

• Žiūrint į šios kolonijos pilie
čių judėjimų, galima spręsti, 
kad gyvename republikonų 
prosperity laikais, o ypač kad 
biednuomenė paliesta jos.
, Eidamas gatve žmogus už
tinki suvargusius, šeimos iš
mestos į gatvę — Dievo valiai. 
Kai kuriems ten priseina iš
tisos naktys nakvoti, o kartais 
ir savaitė ir dvi — nežiūrint 
koks oras butų.
» Kiekvienų savaitę mes mato
me tokių nelaimingų šeimynų 
skaičių augant. Ir taip ' jie 
vargsta per cjienas ir. naktis 
gatvėj, kol koks geraširdis juos 
priglaudžia drėgname skiepe 
laikinai.

Aš nemanau, kad ir kitos 
kolonijos yra liuosos nuo šių 
prosperity laikų, tik gal ne 
taip skaudžiai paliestos.

Raulas.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartų Lietuvos Dukterų Drau
gystė rengia nepaprastų išva
žiavimų su dovanomis, lenkti
nėmis sunkiausių moterų, etc. 
Išvažiavime įstojimas, draugi- 
jon veltui. Bus tikra lietuviš
ka muzika.

Kalbamas išvažiavimas įvyks 
liepos 24 d. p. S velninio dar
že, prie Tautiškų kapinių, 
Justice Park, III. čia jau pa
matysite iškabų ir patį išva 
žiavhnų.

Visi ir visos esate širdingai 
kviečiami atsilankyti ir savo 
drauges atsivežti. O Dukterų 
draugijos valdyba ir komite
tas užtikrina smagius ir gerus 
laikus tyrame ore. Bus smagi 
muzika, dainos, užkandžiai, 
lenktinės sunkiausių moterų 
(kuri bus greitesnė, gaus do
vanų). Įstojimas į draugijų 
veltui tik laike išvažiavimo 
moterims, nesenesnėms kaip 
40 metų.

Nepamirškite liepos 24 skait 
lingai atsilankyti. Atsilanky 
siu ir aš. A. D—nė.

declaring her aš an “unemploy- 
ed school teacher”. We’ll ad- 
mit we don’t know about that. 
A'nyhow, the best of luck, 
Estelle.

Our esteemed leader (Pro, 
as Kenosha calls him) came 
aeross with another good one. 
It seemš the- bass-section was 
discussing base-ball during re- 
hearsal when they, were jump- 
ed on with. a “that’s enough. 
now, you bass-ballęrs”. Did that 
bąli us over! ,

Looking back at the past wėz 
sce that first it was “Tenors, 
don’t do tins”, or. “Tenors, do 
this”. Next it was the basseš. 
And now — would you believe 
it? — it’s the sopranos! Oh, 
you naughty little sopranos. 
Arcn’t you ashamed of your- 
selves? What would,your dear 
mothcrs say? Wliat would 
your grandmothcrs say? What 
would they think? That’s itK 
girls, hųng your heads in 
shame and proinisc to never, 
never do it again and then 
maybe you may be able to 
smile as the aljo? are being 
tonguę lashed. |

Christine, almost burst into 
tears when \frir, Jokubauskas 
announced that there won’t 
be any more rehearsals this 
season., At first we thought 
he meant we were good 
enough without them, būt we 
learned differerįt. So that’s 
all there 4s and there ain’t no 
more until thę first Friday 
after Labor. Day. You figure 
out the date yourself — I’m 
too sleepy.

Song Festival
Thank you Mr. Donelly —• 

what a day it was! The stin 
shone bright būt the merry 
twihkle in many eyes shone 
brighter.’ What a day? No, 
even more than that. What a 
morning!
"“T1"'11

(By this time you should have 
gathered that it was a nice 
day Sunday).

Pirmyn chotus turned out 
in suffisient numbers to fili Mr. 
Mittskus truck , and leąve a 
few passengers for Mr.včepu- 
levičius an<| the ' Stephens. 
Though not even. half of the 
chorus showed Up, Pirmyn 
made a good showing as f ar 
as singing was concerned.

1 j t '• r ' *,

No less than four games 
were played. . Results of the 
girl’s, games: \Vaukegan beat 
Pirmyn; Waukegai> beat Ke
nosha. Of the boys: Pirmyn 
defęated Kenosha;* Waukcgap 
City ehaifipš defeatcd Pirmyn. 
Anyhoyr our boys farcd better 
than.our girls.

There also was a tiig o’war 
between Kenosha and Wauke- 
gan. We can’t deside who 
won. Far a ipoment Wau- 
kegan had Kenosha at onc crid 
of the field, and then the 
positions would be reversed. 
So we can’t say whb Von. -

All in all, everybody had a 
good time.

This ,Nt That
Don’t anyb'ody be alarmed 

by that very red, red nose 
that John Miller is going to 
carry around for a while. It 
is sun-burnt. Yes, sun-burnt. 
We won’t vouch for Pus-Pint, 
though... Sani actually wanted 
to ump our game. Węll, at 
least his got nerve. Haven’t 
you Sam?... Where was Jack 
Sunday. Was he in Wauke- 
gan?... And where was Geno? 
Wc didn’t have tlie horse that 
we promised her, būt wouldn’t 
a cow have done? Onuks is 
very good as a yell provoker 

(herself, būt what if shc ever 
decided to incorporate with 
Teklė of Kenosha? Smiles and

What an evening! Art proved that they can also

play bąli besides a cornet and 
sax. L-

With a hesitating hand these 
lašt few lines are being writ- 
ten. Hoping you do not mind 
my getting serious, būt it’s 
been a pleasant year with a 
pleasant vcrowd. I am sure 
most of us feel that way about 
it. And so this season ends. 
Būt soine guy with the Irish 
name of Bercovici »had some- 
where said that “What does 
not die has never lived”. We 
adrnit there was plenty life 
during the lašt several months. 
And so, adiOs until a new- and 
even better season.

Jacąues Grandmesnil.
Whose discovery for 

week was that some
the 

m c n 
acųuire that tircd feeling froni 
looking for an efisy job.

MADOS MADOS MADOS

2624

PRANEŠIMAI
Ciceras Lietuvių B-vės dalininkams. 

Ciceros Lietuvių Liuosybės Namo Ben
drovės dalininkų pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 20 d, savpj svetainėj, 
1401-3 S. 49th Ct. Cicero. III., 8 v.v. 
Visi dalininkai prašomi dalyvauti susi
rinkime, bus pranešta Bendrovės finan
sinis stovis, taipgi suteikit naudingų pa
tarimų dėl Bendrovės labo. Bukit visi 
laiku, kaip 8 vai. vakare. Direkcija.

Lietuvių Tautiikų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visuotinas 
pusmetinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, liepos 21 d., Liet. Aaditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare, 
ant pirmų lubų. Jūsų atsilankymas į 
šį susirinkimą būtinai reikalingas dėl ap- 
svarstimo bėgančių reikalų.

Kapinių Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

.ff:, ' į- ' .

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

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitas miestas. 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

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

1547 W. 47th St.
JUNGT. VALSTIJŲ 

IR KANADOS
ŽEMĖLAPIS IR 

KELRODIS
Naujienose galima gauti 
naujų ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visų Amerikų ir Kanadų, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina
Tik OOC

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

1739 S. Halsted St.'
' Chicago, III.

MOTERYS le^rgava 
Pasidaryti 

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- . 
žės Kultūros, kuri L 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį | 
metų. Dieninės ir g 
vakarinės - klesos. ’ 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų."

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS '
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

stogų rynas

METAL

St.

tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą. 

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Busai parenduojapii piknikams 
Važiavimams už žemas kainas, 
ąkaiėiavimai mielai suteigiami.

SOUTH

it 1U-
Ap-

Šaukite Worth 148
WEST TOWNS BUS 

lųc.
ir Harlem Avenue. Worth, III.

LINE,

109 St.
Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 

gatvių į Palos Park.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
labai tinkama vieta; puikus 4 kambariai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai.

939 W. 33 St.

Ąutomobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

For Rent

Town of Lake
_____________ _____ f

Nekaltos mergelės

Be visokių sosaidžių ir parti
jų čia randasi viena ytin įdo
mi sosaidė — tai nekaltų mer
gelių. Jos tikslas yra saugoti 
nekaltybę, nors ir naktimis ne
miegoti tektų.

Narė gali būti bile mergina 
Virš šešiolikos metų. SosąidČs 
narės prisilaiko savo įstatų 
gan “strietly”. Įdomaujant 
tiems lengva jos patėmyti, o 
ypač kai anksti rytų eini į 
stok jardus darbam Mataį tuo
met, nors ir nenorėdamas, 
kaip jos tarpdury arba jėloj 
laiko glėby jaunų bernelį, ar
ba ir ne taip jaunų, bfle pasi
laikantį finansiškai.

Matote, vienai yra nuobodu. 
O jeigu bernelis randasi kar
tu, tai jau šiur nekaltybės iš
laikymas yra užtikrintas. Ret
karčiais galima pastebėti, kaip 
policijos skvadas privažiuoja 
prie nekaltybės saugotojų ir 
kų tai jiems pasakoja dar pir
štais pagrūmoja. Dažniausia 
nekaltybės saugotojai pasišali
na, bet kiek laiko praslinkus ir 
vėl pasirodo.

Dabar patys spręskite, ar 
teisingai seni musų veikėjai

Mt. Greenwood
Kur važiuoti rugpiuėio 14 

dieną

Alano supratimu, norėdami 
turėti daug smagumo ir links
mai laikų praleisti geriausia 
padarys tie, kurie atvažiuos į 
SLA. ,178 kuopos piknikų^ Šis 
parengimas įvyks Wasbington 
Heights ųžuoline prie 107 gt.!

Ęiknike bus gera muzika. 
Visi atvykusieji galės fatsišbk- 
ti iki sočiai, o norintieji balia- 
voti galės linksmintis iki vė
lumos.

SLA. 178 kuopa kas metai 
savo išvažiavimais atsižymi. 
Taip ir šis išvažiavimas bus 
šaunus: giria graži, oras tyras, 
draugai paliks malonių jums 
įspūdžių.

Tarp kitko išvažiavime bus 
dovanų laimėjimas. Ir dova
na bus radio 26 dolerių , ver
tės; nauja, garantuota.

Valgių nesiveškite, nes Mt. 
Greenwoodiečiai aprūpins vi
sus skaniais užkandžiais ir gė
rimais. Mt. Gteenwo6diečiai 
šiam piknikui rengiasi, kaip 
pasaulinei parodai. Nors 
mėnuo laiko iki pikniko^

dar 
bet

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Well, well, they always come 
bačk: Friday as werę oceupy- 
ing a remote and shęlterihg 
corner at Meldažis Hali, ,we 
espied a personage who resem- 
bled our departed (not dead) 
Louie very muCh. In fact he 
resemb»lėd him too much.' By 
golly, it was Lohie! Yepj Lotiie 
returnęd to CĮri and. even 
brough his bfothęr j Al ’ ųlongi 
Nice feJla, Al. We all do rėgret 
that Louie is here for a short 
time before agairi retuming to 
W. Virginia and this first love: 
putting Blue\Jay on other far- 
mers’ corn. We suspect he came 
back for another send-off, būt 
he’s out of luck 
to him already.

Another Pirmynite in the 
lime-light. (They always are.); 
This time it’s Eštelle. Estelle, 
hailed again and again by the 
Singing Fool as our swiiti 
chanip, has been entered in the 
beach heauty contest, if we are 
to believe the Daily Times 
where we found a lovely pic- 
ture of her, with a wrįtę up

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

3327 SO. HALSTED ST. 
Tel. YARDS 4669

2912

we’re wise

t ... * V’ • •

2624—Išėjimui suknelė. Tinka iš lengvos vienos spalvos arba kviektkuoto vua- 
liaus. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

2906—Paprasta namie dėvėti suknelė su žiurstu. Sukirptos, mieros 16, 18, taip
gi 36 3Š, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

2912—Su siutu dėvėti bliuzka. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blari- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę jr adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos. Pattetn Dept., 1739

J’ulbLed StM Chic&gb, UI.

NAUJIENOS Patena Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI

Čia (dedu 15 centų ir pralau «•
i - ", r ■ ... .

siųsti man pavyzdi No

Mieros ••••••• *<|««ooO«ooo«oob'd« per kratine

(Vardas ir pavardė) <

(Adresas)

fMienaa ir vaht.) 

naa aaKirnii aaian-gKMi ■" -iruli lt?

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.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui .

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

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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 ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
(mulkmemi telefonaokite

TEL. ROOSEVELT 8500




