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Von Papen pasiryžęs 
pasilikti Vokietijos 
valdžios priešakyje

Polit'niai ekspertai gyvena į 
vairiais spėliojimais apie ga
limas partijų koalicijas.

Berlynas, rugp. 2. — Vokie 
tijos kancleris Von Papenas, 
vadovaująs dvarponių ir mo- 
narchistų kabinetui, komentuo
damas ’apie s^madienio rinki 
mus, pareiškė, kad jis yra pa
siryžęs pasilikti vietoje ir rei
kalui atėjus, naujai išrinktam 
reichstagui pasipriešinti.

Jis davė suprasti, kad kabi
netas pasiryžęs ir toliau valdy
ti Vokietiją, neturėdamas jo
kios partijos paramos. Be to, 
Von Papenas, pridūrė, kad jis 
ir apsaugos ministeris gen. Kurt 
von Schleicher, kuris faktinai 
vadovauja kabinetui, reichsta 
gui patieks konstruktyvių dar 
bų programą. “Pažiūrėsime ar 
reichstago nariai išdrįs mus 
prašalinti, žinodami, kad dabar 
Vokietijoje būtinai reikalinga 
‘nepartinė* valdžia.”

Fašistų partijos vadas Hitle
ris tuo tarpu susikibo su Von 
Papenu. Pareikalavo Von Pa- 
peno pasitraukti ir jam užleisti 
kanclerio vietą. Hitleris savo 
partijai reikalauja ir vidaus 
reikalų ministeriją. Padėtis Vo
kietijoje neaiški, todėl politi
niai ekspertai gyvena įvairiais 
spėliojimais. Dauguma tikrina, 
kad Hitleris sudarys koaliciją 
su katalikų ccntr^<u'_V«n Pa 
peno-Schleicherio kabinetą nu
vers.

Paraguajaus kon
gresas paskelbė 

mobilizaciją
Asuncion, Paraguay, rugp 

2.— Paraguaujaus kongresas 
autorizavo prezidento rekomen 
daciją paskelbti generalę mobi
lizaciją ir pasiųsti kariuomenę 
į Gran Chaco, kur Bolivija jau 
užėmė tris Paraguajaus for 
tus.

Kimi sukilėliai Mand- 
žurijoj’e tebekovoj’a
Harbin, Mandžurija, rugp. 2. 

—Nors kinų sukilėlių vadas 
gen. Ma Ghan-Shan žuvo mū
šyje, jo būriai nepakriko ir tę
sia kovą prieš japonus. Smar
kus mušis įvyko prie Chang- 
chun.

Kanados bedarbių ar
mija maršuoja j Ottavvą

Ottawa, Kanada, rugp. 1.— 
700 Kanados bedarbių armija 
traukia j sostinę Ottawą, kur 
planuoja maršuoti j parlamentą 
ir ten • pasikalbėtu su Kanados 
premjeru R. B. Bennett. Vadai 
tikisi, kad į trumpą laiką ar
mijos narių skaičius padidės 
iki kelių tūkstančių.

ORR
Chicagai ir apielinkei tedera-

našauta: į/
Giedra; kiek šilčiau; viduti 

nis šiaurvakarių vėjas.
i Vakar temperatūra buvo 66
14 laip.

Saulė teka 5:44; leidžiasi 8:

Kaina 3c

W. Waters paskelbė 
patariąs veteranų 
armijai išsiskirstyt

Veteranų organizacijų atstovai 
ir giminės iškilmingai palai
dojo Vincą Jušką

Annapolis, Md., rugp. 2. — 
Veteranų bonų armijos vadas 
Waters paskelbė,’ patarsiąs ar
mijos nariams išsiskirstyti, šį 
pareiškimą padarė po ilgos kon
ferencijos su Maryland valsti
jos gubernatorium A. C. Rit- 
chie. Waters pridūrė, kad ve
teranai negalės apsigyventi pa
dovanotam 25 žemės plote prie 
Annapolis, dėl kokių ten lega
lių keblumų.

Washington, D. C., rugp. 2. 
—šiandien veteranų armijos va
dai ir veteranų organizacijų iš
kilmingai, su militarėmis apei
gomis palaidojo policijos nu
šautą veteraną Vincą Jušką. 
Laidotuvėse dalyvavo Vinco bro
lis Kazimieras, 11 metų duktė 
Loretta ir buvusi žmona p. 
Kriwenka. Kelias valandas prieš 
Juškos paguldymą i amžino 
atilsio vietą Arlingtono kapinė 
se, mirė kitas policijos pašautas 
Rockfordietis v tcranas Eric 
Carlson.

Johnstovvn, Pa., r”~p. 2. — 
Į vietinę veteranų stovyklą at
vyko federaliai agentai su va- 
rantais išimtais prieš 20-30 ve
teranų, kurie kaltinami pavogę 
vyriausybės paskolijhtas pala
pines ir pridarę “daugelį kitų 
šmugelių”. Kiek tame tiesos 
nežinia. Stovykloje miršta vie
nas veterano kūdikis, kuris už
sinuodijo nuo ašarų dujų. Vie
nas veteranas susirgo šiltine. 
Visi veteranai bus čienyti.

Federale reservo siste
ma teiks paskolas pri- 
vatiškiems - biznieriams

Washington, D. G., rugp. 2. 
—Federalio reservo taryba au
torizavo federalio sistemo ban
kus teikti paskolas privatiš 
kiems biznieriams, korporaci
joms ir bendrovėms, kurios ne
gali pasiskolinti pinigą Iš kitų 
bankų, bet gali sutikti su fed. 
sistemos bankų reikalavimais. 
Paskolos bus teikiamos šešių 
menesių terminui.

Italija grąso nedalyvau
ti nusiginklavimo konf.

Rymas, Italija, rugp. 2. —Ita
lijos atstovas Genevoj įvykusio
je nusiginklavimo konferenci
joje pareiškė, kad Italija ne
dalyvaus žiemą prasidedančio
je nusiginklavimo konferenci
joje sesijoje, jeigu valstybės, 
kaip Francija, Anglija nemes 
savo veidmainišką ir klastingą 
elgesį ginklų klausime. Italija 
su Rusija ir aštuoniomis kito
mis valstybėmis atsisakė pasi
rašyti rezoliuciją, kurią konfe 
rencija priėmė prieš išs.iskirs- 
tydama.

London, Anglija, rugp. 2.— 
Londoną, Anglijos sostinę, štai, 
ga užklupo nepaprastai smarki 
liūtis. Aapie penki žmonės nu
trenkti griaustinio.

Mirė anglų diplomatas 
Johnstone

London, Anglija, rugp. 2.— 
Anglijoje mirė žymus ,diploma
tas Sir Alan Johnstone, Penn- 
sylvania gubernatoriaus Pim 
chot giminaitis. Savo laiku 
atstovavo Angliją Washingtone.
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Paraguajaus respublikos kareiviai rengiasi karui su Bolivija.

Kanados darbiečiai 
ir ūkininkai įsteigė 
socialistinę partiją

Ofiicalis partijos vadas yra “ko. 
operatyvė visuomenės fede- 
racija; pirmininku išrinktas 
J. S. Woodsworth

Galgary, Kanada, rugp. 2.— 
Šiandien Kanadoje gimė socia
listinė partija, kurią po trijų 
dienų konferavihio įsteigė dar; 
biečiai ir ūkininkai. Partija 
oficialiai vadinsis “co-operative 
commonwęalth federation” — 
“koperatyyė visuomenės fede- 
deracija”.

Naujos partijos tiksiąs yra į 
vykinti Kanadoje planuotą so- 
cialės ekonomijos sistemos re
forma.

Partijos; pirmininku išrink
tas Winnipego atstovas žemuo
se Kanados rūmuose J. S. 
Woodsworth, sekretorium — 
Norman F. Prieštly, Alberta 
United Farmers vice-pirminin- 
kas.

Kinija rengiasi siųsti 
kariuomenę prieš 

Japoniją
Shanghai, Kinija, rugp. 2.— 

Kinų ir kitų valstybių agentū
ros praneša, kad maršalas 
Chiang Kai Shek, Kinijos dik
tatorius, tariasi su komunistų 
vadais tikslu sudaryti laikinas 
paliaubas, kad jis galėtų iš
traukti kariuomenę ir pasiųsti 
ją į Jeholą ir šiaurinę Kiniją, 
nes kalbama, kad Japonija ren
giasi pulti. Japonai kaltina, 
kad Kinija prasižengė Shanga- 
juje sudarytai paliaubų sutar 
čiai vėl boikotuodama Japoni
jos produktus ir slaptai mobi
lizuodama armiją.

Meksiką apima nacio
nalizmo banga

Meksikos Miestas, rugp. 2.— 
“Meksika dėl meksikiečių” yra 
obalsis nacionalistų, kurie pas
kutiniu laiku pradėjo smarkiai 
veikti ir randą daug pritarimo 
gyventojų tarpe. Prisibijoma, 
kad gręsia pavojus Amerikos 
kapitalui ir interesams Meksi
koje.

Meksikos Miestas, grup. 2.— 
Gen. Abelardo Rodriguez pa- 
skirtas Meksikos karo ministe- 
riu. Prieš tai užėmė prekybos 
ir pramonės ministerio

Francija ir Belgija pa
sirašė prekybos sutartį

Paryžius, rugp. 2. — Belgija 
ir Francija pasirašė prekybos 
sutartį, kuri paliuosuoja Belgi
jos žaliąją medžiagą ir paga
mintus produktus nuo 4 ir 6% 
muitų mokesčių. J. V., Ang
lija ir kitos valstybės ir dalis 
Fra nei jos fabrikantų pradėjo 
prieš sutartį protestuoti. Su
tartis pasirašyta 8 mėnesiams.

i_______________

Mirė Austrijos krik, 
socialės partijos va

das Seipel 
’r

Viena, Austrija, rugp. 2. — 
Vienoji mirė jėzuitas pralotas 
Ignaz Seipel, buvęs Austrijos 
kancleris ir krikščioniškos so
cialus partijos vadas. Jis buvo 
žinomas, kaipo griežtas socia
listų partijos , priešas ir didelis 
atžagareivis. Jo prestižas nu
puolė, kuomet pasipriešino Vo- 
kietijos-Austrijos muitų sąjun
gai.

Sandino varo rinkimi
nę agitaciją su 

šautuvais
Washington, D. C., rugp. 2. 

Nicaraguos sukilėlių vadas Au
gustino Sandino. kaip praneša
ma, vėl pradėjo siausti šalyje. 
Keliose vietose milicija ir ka
riuomenė susidūrė su jo pase
kėjais. Sandino paskelbtame 
manifeste sakoma, kad jis sten
gsis neprileisti gyventojų bal
suoti ir tuo budu rinkimus 
nulifikuoti.

Suimtas Al Smitho gi
minaitis už žmogžu

dystę
New York, rugp. 2. —Polici

ja suėmė buvusio New Yorko 
gubernatoriaus Al Smitho gi
minaitį šerifą Vincėnt Glynn, 
kuris kaltinamas nužudęs tūla 
Walter E. Webel, Jr.

Pradėjo darbą prie 
Marseilles tvenkinio

•šianOttawa, III., rugp. 2 
dien darbininkai pradėjo dirbti 
prie federales valdžios statomo 
tvenkinio Illinois upėje, prie 
kurio dvi savaites atgal įvyko 
susišaudymas tarp unijistų ir 
neunijistų darbininkų. Visi dar 
bininkai unijistai.

Niagara Falls, N. Y.
2.—-Į Niagara krioklį nvAoko ne 
žinoma moteriškė ir žuVo atsi 
mušusi į uolaSe

rugp.

šeštadienį Illinois 
kasėjai balsuos algų 
sutarties klausimu

Illinois Mine Warkers pirmi
ninkas Walkeris ir Lewis ra 
gina angliakasius sutartį pri
imti

Springfield, III., rugp. 2. — 
Illinois United Mine Warkers 
prezidentas John H. Walker, 
kalbėdamas Nokomis mieste į- 
vykusiame angliakasių susirin
kime paskelbė, kad šeštadienį 
įvyks referendumas naujos al
gų sutarties klausimu. Tris 
savaites prieš tai, didele didžiu
ma balsų angliakasiai atmetė 
Walkerio ir kitų unijos atstovu 
ir kasyklų operatorių priimtą 
$5 dienos algą. Naujoji sutar
tis mažai kuo skiriasi nuo at
mestosios: “company men”
gaus po $5 į dieną, g kasėjai 
po 68 centus nuo tono.

Walkeris ir United Mine Wor- 
ker of America prezidentas, J. 
L. Lewis, važinėja po anglia 
kasių miestelius, agituodami 
naują, sutartį priimti, bet jie 
randa mažai prielankumo.

J. V. iždas liepos mė
nesi turi $263,290,620 

deficito »
Washington, D. G., nigp. 2. 

J. V. vyriausybė užbaigė pir
mą šių fiskalių metų mėnesį su 
$263,290,620 deficitu, kurisyra 
$62,000,000 didesnis už pereitų 
metų trukumą. Įplaukų buvo 
$87,76^206, >cį išlaidų—$351,- 
054,827.

• 1 .
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Brazilijoje sukilėliai 
operuoja 4 arsenalus

.—■» I .—f. - —.

Sao Paulo, Brazilija, rugp. 2. 
Sao Paulę valstijos sukilėliai 
turi keturius arsenalus, kurie 
gamina amuniciją 50,00 arųil- 
jai, kovojančiai prieš preziden
to Vargas kariuomenę. Iš Pa- 
ranos praneša, kad federalė ka
riuomenė užėmė miestą ir pa
ėmė 300 sukilėlius nelaisvėn. 
' • ■ • ' ■ ' ' ’ 'i-
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' Iš Sao Paulo fronto, 
1 Brazilijoje

Janeiro, Brazilija.
Vyriausybe skelbia,

Rio De 
rugp. 1. - 
kad federalė kariuomenė susi
kirto su Sao Paulo sukilėliais 
ir suėmė 126 nelaisvėn. Suki
lėliai tuo tarpu per radio sklei
džia žinias ,kad mūšyje (vieta 
•nenurodyta) i su sukilėliais kri
to 800 valdžios kareivių
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Lietuvos Naujienos
Sutvarkyta pasienio Sovietai gyvai veda 
prekyba su latviais derybas su Pabaltiju
Pasirašius prekybos sutartį 

su Latvija, sutvarkyta smul
kioji pasienio prekyba. Pasie
nio susisiekimas su Latvija 
gana didelis — 500 klm. Su
tarta, kad nebūtų techniško 
pasienio prekybos trukdymo ir 
dėl šios prekybos nuostatų.

Sutartyj numatyta, kiek ku
rių prekių lietuviai galės per
vežti pereidami per sieną. Vie
tos gyventojams gabenant pre
kes per sieną nereikės certifi- 
katų (prekės kilmės liudijimų), 
tik latvių muitinėj reikės gau
ti kvitą, kad paskum galima 
butų išvežti pinigus, gaūtus už 
parduotas prekes. Tačiau kiek
vieną kartą nebus galima dau
giau išvežti, kaip 120 latų.

Kiaušiniai ir kitos smulkios 
prekės, parduodamos pasienio 
susisiekimo zonoj, nebus įskai
tomos į nustatytus kontigen- 
tus.

Negavo leidimo steigti 
kapines

Alsėdžiai. — Pernai buvo 
čia įsisteigęs Etinės kultufos 
laisvamanių skyrius. Buvo iš
dirbti skyriaus įstatai ir vei
kimo planas, bet šių įstabu 
apskrities viršininkas netvirti
no. Buvo numatyta vieta ir 
kapinėms; kaip tik gražioj-vie- 
toj, prie kelio, p. Každailio Že- 
mėj, bet' ir- dfef VfefBlTldfe* 
bono įvairių kilpų, kapinių ati- 
daryti neleido. >

Vietos laisvamaniai laukia 
geresnės progos, kada galėtų 
turėti savo kapines ir skyriaus 
veikimo niekas netrukdytų.

. . ’ i • ■ *

Pabaigė rekonstruk
cijos korporacijos 

reorganizaciją
Washington, D. C., rugp. 2. 

—Ohio demokratas Atlee Po- 
merene ir republikonas iš New 
Yorko valstijos Charles A. Mil- 
ler buvo prisiegdinti ir užėmė, 
vienas finansinės rekonstrukci
jos korp. direktorių pirminin
ko ir kitas prezidento vietas. 
Korporacijos turtas siekia $3,- 
800,000,000.

Tarauto, Italija, rugp. 2. — 
Staigiai mirė admirolas Ettore 
Rota Italijos laivyno skvadrono 
vadas. 
———————

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan' 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre * " S'

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs ,. j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

No. 182

Esą susirūpinta tranzito 
reikalais

SSSR atstovybe Kaune susi
rūpinusi tranzito ir prekylx>s 
reikalais Lietuvoje.

Užsienių spauda rašo, kad 
p. Karskis, lankęsis Klaipėdoj 
ir ten matęsis su gub. Gyliu, 
seimelio pirm. p. Dresleriu, 
uosto vadovybe, — buvo nuvy
kęs ir Liepojon. Rašoma, kad 
Sovietai norį, padidinti per Lie
tuvą tranzitą.

Kaišiadorių visuomenė 
rūpinasi mažyčiais

Kaišiadorys, Trakų aps. — 
Jau porą metų, kai Kaišiado
ryse, p. Grigaravičienės rupes
niu,. yra įseigtas Kūdikių Gel
bėjimo d-jos skyrius, kuris 
daug veiklumo yra parodęs, 
šio skyriaus buvo ruošiamos 
paskaitos, koncertai, vakarai ir 
kitos pramogos. Liepos m. 10 
d. skyriaus rupesniu, buvo su
šauktas Kaišiadorių moterų su
sirinkimas su tikslu įsteigti 
“Vaikų Darželį”, kas ir pada
ryta. Į “darželį” įsirašė daug 
vaikučių.

Ūkininkų ekskursijos 
pas ūkininkus

Žemės^ukio rūmai ir šiemet 
yi%* paskyrę lėtų ūkininkų eks
kursijoms pas ūkininkus, šie
met manoma padaryti, ekskursi
jų daugiau atsilikusių kampų 
ūkininkams ir parodyti gerai 
gyvenančius. Tokių ekskursijų 
į gerus krašto ;ukius bus pa
daryta ūkininkams nuo admini
stracijos linijos, iš Kretingos 
apskr. ir kitų labiau atsilikusių 
vietų. Ekskursijas organizuoja 
vietos argonomai, o žemės ūkio 
rūmai duoda pašalpos.

Šiuo metu Klaipėdoj įsire
gistravusių bedarbių yra per 
600. Vasaros metu toks be
darbių skaičius yra rekordi
nis. Apie 50* proc. iš šio skai
čiaus yra moterų^ Trečiadienį 
apie 100 bedarbių buvo susi
rinkę prie direktorijos, prašy
dami direktoriją pasirūpinti jų 
likimu. Toks žymus bedarbių 
skaičius susidarė dėl to, kad 
lentpiuvės atleido per 100 dar
bininkų ir kad dėl lėšų stokos 
direktorija nevykdo nusausi
nimo darbų.
■...i——■. t 'i |.4'iį»i»ii. IĮ I11'
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KORESPONDENCIJOS
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Binghamton, N. Y
Mirč T r kli CižttuskiehP

Liepos 6 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu draugė Teklė 
Čižauskienė, SLA. 50-tos kuo
pos narė, taipgi per daug me
tų priklausė pžte LSS. 33-ios 
kuopos ir daug veikusi visuo
menės labui moteris. Velionė 
Teklė mirė dar gana jaiiftd; 
vos 10 ihetų amžiaus.

Gimusi ji buvo Lietuvoje. 
Gyveno Rygoje it Petrapilyje, 
o paskui atvyko į šią šalį, kur 
ir užbaigė savo amžių. Drau
gė čižauskieriė ; Įnivo tiėna 
energingiausių ir pavyzdin
giausių moterų. Ji, savo vyrui 
Broniui padėdama, sukorė sa
vo nUdsavą kampelį ir buvo 
pdvyždinga šeimininkė. Iš
auklėjo Simų Bronį, kuris me
tai atgal baigė su geriausiais 
pažymėjimais civilio inžinie
riaus mokslą, ir dukterį Ele
ną. Velionė džiaugėsi ir tikė
josi geresnio gyvenimo sulau
kti, bet jau pereitą rudenį d. 
čižauskienę ištiko nemaloni 
Fga — paralyžius atėmė vie
nos kunti pusės vai ’ymą ir 
kalbą. Bet dėdaftt pastangas, 
daktarai šiaip taip ligonę bu
vo beveik pagtdę. Jautėsi ga
na tvirta Ir atgavo kalbų; bu
vo manyta, kad jau patojtiš 
pHėjO. Ji pati, jausdartiosi 
gana stipri, vieną gražią die
ną mtėjo į kapines, kad pa
puošęs savo i 
gerokai pavargus, 
pasilsėjo, 
staigiai apsirgo. Paralyžius 
pasikartojo ir Staigios ligos 
suimta ji mirė, palikdama di
deliame nuliūdime vyrą Uro- 
nį Čižauską, sūnų Bronį, duk
relę Eleną, brolį Feliksą Vai
tekūną, seserį Varkulienę ir 
dar vieną seserį, kuri gyvena 
Lietuvoje.

- ‘ ‘S.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
velionė buvo labai darbšti ir 
apsišvietusi moteris, skaitė vi
sokių pakraipų laikraščius, 
priklausė prie organizacijų Ir 
jose darbavosi, ypatingai LSS 
3.3 kuopoj. Taipgi daug dirbo 
naudai Lietuvos draugų so
cialdemokratų dažnai parem
dama juos materiališkai, taip 
gi ragindama Ir kitus draugus 
bei pažįstamus prie tos dar
buotės.

Dr-gę Čižauskienę pažinojo 
ir daugelis musų laikrašti
ninkų; kalbėtojų ir Visuome
nės veikėjų. Kada tik jie atsi
lankydavo į Binghamtone su 
prakalbomis, tai pas draugę 
Čižauskienę visuomet buvo 
apsistojimo vieta ir malonios 
vaišės.

Tad mes binghamtoniečiai 
netekome malonios ir darbš
čios visuomenės veikėjos.

Gailisi jos namiškiai, gailisi 
los giminės, gailimės ir mes 
visi jOš idėjos draugai bėi pa
žįstami. Tad 
drauge, lengva 
metė.

apinesi kad pa
brolio kapą. Tori 

afsisė 1 s 
o pagrįžus dūmu 

Paralyžius

fę dirba pu keliąs yąUindaįi, 
kapojamą algds.

Nors musų miestas ir nedi
delis, vienok bedarbių 
pusėtinai daug. Ištekliai 
derbiams šelpti juo tolyn, 
labiau traukiasi. Mieštas 
Vcdusiems bedarbiams 
mėnesį dumia tik po $10
pragyvenimo. Kaip žmogus 
gali iš tiek pinigų pragyventi, 
—patys spręskite. Blogiausias 
dalykas yra taš, kad ir la 
metiką pašalpa gali užtrukti, 
jei nedarbas dar ilgai prasi
tęs.

yni 
bei 
tup 
rre-
per 
ant

Vnšardš laikd, kaip it įiftp- 
f ašiai; darbuotė drmtgijOšfe 
žytitiai stiiiiažėja. Judėjimas 
ėlhri tik tarp Susivienijimo 
ttarių. Nariai su didžiausiu 
pasipiktinimu perskaitė “Tė
vynėj** tilpusį p. Gegužio pa
reiškimų. Kai kurie tiek įtū
žo, kad net tą “Tėvynės” nu
merį suplėšė. Tokie pareiški
mai; jie sako, gali tik mažus 
vaikus įtikinti. Kadaise Ge
gužis buvo narių gerbiamas, 
bet šiandien jis tiek nusipo
litikavo, 
jį tiek 
“amžiną 
ną.”

Gaila, 
įvyko...

jog dauguma narių 
neapkenčia, kaip ir 

Smeto-prezidentą

labai gaila, kad taip

Rehosbos lietuviams tikrai 
sriidgu, kad drg. Jonas Mar
cinkevičius — Martin socialis
tų tikictu tapo nominuotas į 
“Assembly”. Mes turime did
žiuotis, kad iš mUsų tarpo at
sirado žmogus, kttris gali tą 
vietą užimti. Vietos laikraštis 
galia prieldftkiai rašo apie 
Marcinkevičių ir pažymi, kad 
jo vyriausias tikslas bus ko
voti už darbo žmonių reika
lus, jei jis bus išrinktas į no
minuotą vietą. Laikraštis taip 
pat mini, jog per paskutinius 
vienuolikę metų , Marcinkevi
čius vertėsi “real estikte”“- ir- 
apdratidos bizniu, teikdamas 
žmonėms tinkamą patarnavi
mą.

Mes visi letuviai privelėtu
mėme remti Marcinkevičių ir 
balsavimo dienoj paduoti už 
jį savo balsus. Jei mes vie
ningai dirbsime, tai gal mums 
ir pasiseks pravesti į “Asscm- 
blv” savo žmogų.

Beje, turiu praneši!, kad 
rugpiuČio 15 d; pas mus at
vyksta kalbėli James Mau- 
rer, socialistų kandidatas į 
vice-prezidentus. Jo prakalbos 
prasidės 8 vai. vakaro. Keno- 
shiečiams tikrai bus verta 
nuvykti ir pasikt 
prakalbų. —C. K. h.

Kenosha, Wis*

jo

Musų gyvenimo navtilnyb&š

lai huną fait, 
šios šalies že-

Velionė tapo palaidota lie
ptos 8 d. GlehtVbdd kapiiiėsė, 
dalyvaujant beveik didžiumai 
Binghamtono lietuvių. Karsto 
nešėjai bifVo SLA. 50 kp. ba
riai. Vainikų buvo labai 
daug; — nuo šeimos, giminių, 
pažįstamų ir urgariizaeijų. 
SLA. 50 kp. pirm. p. D. Char- 
no kapinėse teikė atsisveikini
mo žodį.

—P. B. Balčikonis.

Kenosha, Wis
Sis tas iš musų kolonijos

Apie darbus šiais laikais 
nebe užsimok a nei kalbėti,— 
kas dieną jie eina prastyn. 
Negana to, kad nuolat vis 
daugiau ir daugiau datbirtift- 

atleidžiama iš darbo, bet 
dar ir Gema, kurie per savai-

tį gdiyė). ^tą ŽĮpri,
kfid, nitu to aųtomobnio’ <yiši 
yatdi humdiįtį, — Vadinasi; 
kąiįttikie vagiliai nakties tai
kų -pdšfdarbaytt;^ Židhnblė 
bč niekur nieko ir drebia gas- 
nądmimts dtlfešti: girdi, nė 
pe reikalo man žmonės sakė, 
kąd neik ten gyventi. Reiš- 
fcUi. tą dievobaiminga žmone
lė galia nedviprasmiai įtarė 
gaspao.orių, kad jis tą darbą 
at|ikf& Apie ta prišiikVinaj 
km) tmikta kalbėti tmteišy- 
bę apie artimų saM; ta žmo
nelė yisiškiti pamiršo.

Vietidš pampijimas man 
skundėsi; jog klebonas nuolat 
rągiiid žmWS; kdd jHj itiekd 
nepirktų; 0 taupytų pinigus. 
Bet kai jam parapijohai nu
pirko siutų už $ėtl, tai jis visai 
nieko nesakė; mg reikta pini
gus taupyti; vadinasi; nerei
kia nieko pirkti sau, o jei kas 
perkama ‘MvAšiškam tėte
liui”, — lai Visai klioks rei
kalas.

Prieš kiek imko mirė vieno 
pa ra pi jono šUliUš. ĖlėbtiOU 
tuo laiku nebuvo namie;—jis 
labai jf tidErtif
kcišiną;” .1o tiMą tižftriC kiiž- 
koks žokuninkas iš cbieagos. 
Nueina parapijonas pas kle
bono pavaduotoją ir sako: no
riu, girdi, sūnų palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis, bet 
neturiu pinigų. Pavaduotojas 
atsakė: “Kiek duosi, tiek biiš 
gerai.” Tbkio dalyko parapL 
jonai riiid klebono triekuornet 
negirdėdavo. Tasai ‘‘kiek duo
si” nepasitenkina, aie reika
lauja savo; — Zuikis.

Getokaa jau laikas praėjo, 
kaip musų kolonijoj du vei
kėjai organizacijų susirinki
muose vienas kitą kritikavo. 
Kartais tos kritikos persikel
davo į laikraščius. Tų veikėjų 
vardų neminėsiu, — daugelis 
skaitytojų ir taip dasiprotėS. 
Viends jų ypač pasižybiėjd 
tud, kad biėgo niekinti ir plū
sti kitus. Bet dabar ir jis pats 
susilaukė didelių 
rrrij, taip Sakam, 
Nuo savo žmonos 
kė “divorso” ant

nemalonu- 
“pirties”.

jis susilaii- 
visados, o 

jo brolis išvarė iŠ savo narni}
brolienę su dvejetą vaikučių. 
Matote, kokiais pavyzdingais 
darbais pasirodė; tie didvy
riai! Pasirodo, jog kitus kriti
kuoti daug lengviau, negu 
tvarkyti savo asniertišktis rei
kalus. .

Žmonių gyvenįmas yra tik
rai “Havatnas”. Pasitaiko taięt, 
kdd laįjai dievobaimingi žmo
nės labai negražiai apjuodina 
bitus; štai vienas atsitikimas: 
gytėiiO pas vieną žmogų lo
bai dievobaiminga šeimai ku
ri laikė automobilių per nak-

Toronto, Ont,
Garbes Irokštuntieji' “rašyto

jai”. — “Darbininkų Žodis”. 
—K o m tini si ų žioplumas.

Paprastai kiekvienas žmo
gus Stengiasi pasirodyti ko
kiais riors savo gabumuais, 
stengiasi pralenkti kitą mok
sle, politikoj ar kurioj nors 
kitoj srityj. Tačiau toli-gražu 
ne kicky^eųą;^,-teįgk pavyksią 
padaryti. Susidaro“ iiaug įvai
riausių kliūčių, kurios pasiro
do nenugalimos, tad daugelis 
turi pasitenkinti tuo, kad pa
silieka paprastais žemės va
balais. Bet yra žmonių, kurie, 
kaip yra sakoma, turi už do-

amunicijos. Pas tokius žmo
nes paprastai nėra nei reikia
mų gabumų, nei reikiamo ži
nojimo, vienok jie nori būti 
vadais ar kuo nors kitu pasi-

Tokių garbės trokštančių 
asmenų pas mus randasi bent 
keli, ypač tarp komunistų. 
Viends kitas jati spėjo pasi
rodyti Savo ‘‘gabumais”,

• \ 1 f 4v—te

~ • f.’/

w'R W
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Rcišltiiųj fflas-

J ^i° 
menesio pabaigoj žada pasi
rodyti. pirmas fb laikraščio 
numeris. Na, pažiūrėsime, 
kdip atrodys tas “žodis!” 

Rodosi, “Vilnis” ir “Laisvė” 
teikia maskviniams pakan
kamai “dvasiško peno”, bet 
visokie Jonylos nori ir savo 
gabimtalš “Šviesti” kanadie
čius; — nork kad jų niekam 
nuvertus rašius skaitytų Ka
nados iiėiuvmk tad trumpoj 
ateityj iš musu maskvlmų bus 
lupami būni keli kailiai, — 
'laistė kuiekUms sum “vil
nis* sau; u “ttarbinmkų žo
dis* sau. Gai tai iv gerai, — 
kuomet atsiras tiek daug ša- 
ehar-mauburiU; tai gal snkiai- 
dmti darbininkai; ant galo, 
prasikrupštys sau akiš; kx.

du ltiikr<į 
kviftt«i va 
nirttcŲ krtiedoti etįtitiik.

{Antne A. Pbatsį
lit — tlHUisias 

ŠtėvSH Šttttoh, feilfis btiVd jtilfa 
tinsi HtiiitttiM UiU UHtjistU 
ir mtiijistty fMty iiii- 
ittis ivbtffeittitt. J| tittšovj 
rtfetitiijistiis;

NAUJA® UKAŽUS

CHICACO MAIL ORDER OUTLET VER
TYBES ŠLUOJA CttlCAOA JV RUGPIU- 

CIO PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIME
Šis iUpdrdavimas pasiuto didžiausidt tetono barbenus it tęsit iki vitdt vasa

rinės prekės bus ii parduotos.
ATEIKITE -------------------- -----------

Mėtery Dresės ir
Eiisembliai—

Moterų Kautai —

KIEKVIENĄ DIENĄ.
Visiškai naujos dresės visų di
dumų, spalvų ir audeklų. Gra
žus ^tyliai. Vertės iki $5.95

99c 49c
Nepraleiskite šios
progos. Vert, iki $9.95 | w w

MOTERŲ IR MERGINU SIUTAI IR ŽAKIEtAI ....................... J... $1.00
MOTSAU Ir MERGINŲ MAUDYMOSI SIUTAI ...............   99c
MOTERŲ IR MERGINŲ GRYNŲ VILNV SVETERIAI, visų spalvų ir 

didumų .......................... ................ ».......................................................... 49c
Kitų dalykų tblyĮįidi tentacingoc vertėt patialomot Vituose departamentuose

CHICACOMAIL ORPER VO.
■ ■'As KM ■ 6. a ii r•ST3, > j\>HAP3HFiELD L

Sankrovos valandos: 8 iki 6. Atdara Ketv. ir Sub. vak,. iki 8:30,

akimis žtiirint tas veikainš 
yra labai inėnkos vertės ir 
turi didelių trukumų. Jis ne
pasižymi nei savo vaizdingu
mu, nei savo siužetu, — oi, 
kažkoks keistas mišinys. Pir
mas veikalas nėva vaizduoja 
Toronto užmiesčio bedarbių 
gyvenimą, o atltras veiksmas 
jau atsiduria f Ghicagoj, kur

Vei
kalų ir eilėraščių rašymu, 
štai prieš Įdėk laiko tūlas Jo- 
nyla parašė dramatinį veika
lą “tiedarbiai.” Tas veikalas 
jau kartą buvo suvaidintas ir 
susilaukė nemažai kritikos iš 
tų pačių komunistų. Visiems 
žinoma, kad varnas varnui į 
akį nekerta, — taip buvo ir 
su tais kritikais. Jie stengėsi 
viską švelniai apglostyti, pa
stebėdami tik stambiausius; 
trtikiltims. Ačiii tditi išėjd 
taip, kad Jonyla pas komu- 
histiis staiga patapo didėliit 
rašytoju ir jį maskviniai ėmė 
į padanges kelti.

Aš nepretenduoju būti di
delis kHtikaš, tačiau ihano

mų. Kažkoks komitetas išneš
tus baldus vėl suneša į vidų. 
Pasirodo, kad Jonyla neturi 
mažiausio supratimo apie vei
kalų rašymą, idilei pas jį ir 
išėjo s kažkoks komunistinis 
jovalas. ’ ;

Antras Veikalas buvo spau
sdinamas “Laisvėj”. Auto
rium pasirašė Rl. Svirtinėmis. 
Literatiniu atžvilgiu tas vėi- 
kdlaš bei kiek npgetesnis Už 
“Bedarbius;” — paprasta ko
munistinė ..agljfeįja ir dar 
kilų šmęižįnias, Komunistai 
iškeliami į padanges, ę visi 
kitokių pažValgij įmones iš- 
riit'klhanii. Tai ir ^visds veika
lo “nuopelnas.”

Tie musų komiinįstiški ra
šytojai pastaruoju Jėiku pa
sidarė labai ambitiški, — jie 
užsimanė Kanadoj, tapti va
dais. šiaip ar<taip; jiems da
bar tenka skaitytis su Bim
ba bei Andruliui Vadinasi, 
maskvinių akyse ( jie antrą 
vietą užima. Tai.puldo tų 
garsių rašytojų attlotitėtų. To
dėl jie dabai* stim^hė Kana
doj įsteigt šfiyb laikraštį. Jau 
liko šUdrgahižuota if “Ddfbi- 
nibkiį žodžio” drdugijdį ktirl 
rūpinsis lėisti tUb pdčiti vdf-

Baby Gtarid |g ISA
Ratilo .......... I
Jus galite pirkti mokant po 

$1 į savaitę;
10 lubų Radio gražiausia-

X“*.. *39.00
Jos. F. Bodrik

, tNCORPORATED

3417 Šo. Halsted St
Telefonas BOTJLEVARD 4 705 

CHiCAGO. ILL. ..

Nuolatinis Radio Progra
mas iŠ Stoties WCFL 970 
kilocyclės ,AUP 1 iki 2 vai. 
pd piet dalyvaujant’ orkest
rai ir dainininkams.

J riį'rr“ -1 irti it <ii»ri tftiMii'r i Vinn iaw ■ .iWi t ■<faiTifc. ■■

■1 .‘M '
||t<IIIH>.i ..................... IK

u. •M?

l TMV-Jlln} \'i iiifį

. •

i

■ v b

\ reVl &&&/
X r v tąsi ihb2p 

Z1' • i

Buy g lovos with 
# suves

. , .« . t •» t« «

whot

“*

TO0TH pašte

Miišij ,14-ias; Metinis. gailių Iš- 
pardkviilias ^pąrpdb» lea®J&M '•4e*' 
lei iniisįį jšlarhpvihio vienoj 
vietoj tięk ilgų\įaikų..j‘ibps-zapsi- 
mokės ateiti if ąpŽiurŠO inustj 

, pasiiilbntiiš .. .vė^bęs,,'. .?'
, Atfes taipgi. dWpįtte .vsoįit$ pa-

taisymus
’mėrtėsį mes vis ddf inlame‘ tik- 

, tai Vasaros kainas. . « .‘Aįr-'-f. *

co.
'jįjį Ve.

Daktaras
Ka^iton^t

Pasauliniame kare
i ■ . ■ ; ! i " ■ ,■

GYUd VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽ$ISEN£JUSIOS ir NEIŠ* 
Specialiskai gydo ligas į>i!vo. pi

toje, kosėjimu gerkles skatidejimį it pashpttngas ligas, 
kalėjo jus išgydyi. atėikiU čii ir persitikrinkite ką jis ji

WISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos ,

r PER 27 METUS 
jGYDOMOS jos yra 

___ . plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijim) krau
jo, odds, Ilgis, žaizdas, reuttfatrzm*, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosčji04( gerklės skaUdėjim) ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, atėikltl čii ir persitikrinkite k^ jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė lukStanOus ligonių. Patarimas 
'dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5*8 talaridai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki l vah 

kamoas Keeler Art. Td. Crastford 5$73

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS RATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti $t. Loniš Avė. Tel. Kedzie 8902 

Va Bos, lietaus it draskos vanos, 
svimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
serėdomis iki 7

--i

Naujas Oscar Ariieringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
A . 4 >>•;’' K ■ ,

t * • ’

Kovingas Darbininkų Orgarias. Gyvai, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenurrierata metams $1, arba 60c užsirakant kartu penkiems at daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN.,.........
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.
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bus puikiausias. Tempkite

ir 79 ST.
tolimesnius pranešimus.



reciadienis ugp. icago,

Rašo Nemunas

Garsinkites “N-nose”Trečiadienis

Bridgeportas
•OI t

Marųuette Park

piet—tr»-

Pereitais

FLIS.

užsirašyti saugioj

A

atei 
vie

per- 
kitų 
atei-

Atvykau į Suv. 
m. ir apie tą 

neatsimenu, to- 
jaunas buvau.

tas, nes įstatymas 
sugryžimą ateivių, 
turi reikalaujamų morališkų 
kvalifikacijų.

Garsinkites “Nonose”

Surb- 
tik 20 metų am- 

Pats jaunystėse žydėj i- 
Visos apįelinkės vaikinai

nes ir pažįstami, bet 
šas Barškių Pranas 
mergaitę. !1;,

Trečia valanda po

toj visus faktus apie savo pir
mas ir antras popieras, kad 
jeigu kada nors Reikėtų tų in
formacijų, tai tupėtų jas.

I FLIS.

KLAUSIMAI ir AT 
SAKYMAI

' H .
■ ....... .... ■ <--------------------

Aplankymas Kana
doj

Klausimas.—Ar legališkai į- 
leistas į Suv. Valstijas ateivis 
gali aplankyti draugus gyve
nančius Kanadoj ? Ar gali va- 

., žiuoti be sugrįžimo leidimo, ir 
. koki dokumentai reikalingi yra 

jam sugrįžtant?
Atsakymas.—Sugrįžimo leidi

mai nereikalaujami iš Amerikos 
gyventojų, kurie svečiuojasi 
Kanadoj. Bet jeigu yra laiko 
išgauti tokį .leidimą, tai patar
tina jis išgauti. .Kuomet žmo
gus grįžta iš* Kanados, iš jo 
reikalaujama duotĮ darodymus, 
kad jis gyvena Suv. Valstijose. 
Pranešimas nuo darbdavio, ban- 
kos knygute, rendos kvitos ir 
panašus dokumentdi parodo, kad 
žmogus gyvena šioje šalyje.

*

Bet kartais imigracijos 
. žiūrėtojas reikalauja dar 

darodymų iš sugrįžtančio 
vio, kuris buvo legališkai
tas Į Suv. Valstijas. Ateiviai 
įleisti po 1928 m. turi registra
cijos korteles, kurios jiems bu
vo paduotos, kuomet atvyksta. 
Galima tokias korteles parody 
ti imigracijos valdininkams. 
“Pirmos popieros“ (kuomet 
legališkas jleidinias pertikrin
tas) irgi priimtos pilnu daro- 
dymu. Kituose atsitikimuose 
ateivis, grįždamas iš Kanados 
turi būti gatavas įrodyti tikrą 
atvažiavimą į Suv. Valstijas, 
kaip ir vardą laivo, kuriuo nuo
latiniam apsigyvenimui atvažia
vo. Kur ateivis negali gauti 
rekordo legališko įleidimo nuo
latiniam apsigyvenimui, tegul 
tokis neapleidžia Suv. Valstijų 
be sugrįžimo leidimo.—FLIS.

“Be pertraukos” ap
sigyvenimo reika

lavimas
" I I ■ ■ * *•.

-Klausimas.— • Gyvenu * Suvie
nytose Valstijose nuo 1914 m. 
ir trys metai algai išsiėmiau 
“pirmas popieras“.
metais išvykau Europon su su
grįžimo leidimu. Sugrįžau ke
turiais mėnesiais vęliau. Ar ta 
kelionė sutrukdys mano natu- 
railzavimą, nes įstatymas rei- 
kaaluja be pertraukos reziden
ciją Suv. Valstijose per pen
kis metus.

Atsakymas.—Gali paduoti na- 
duoti natūralizacijos peticiją. 
Trumpas išvykimas iš Suv. Vai. 
neeprtrauks “legališką reziden
ciją“. Tik kuomet pilietystės 
aplikantas išbūna užsieny su- 
virš 6 mėnesius klausimas apie 
“be pertraukos” rezidenciją pa
kils.

Kuomet ateivis, išgyvena už
sieny vienus metus arba dau
ginus, tai jo rezidenciją yra per
traukta, ir ateivis turi laukti 
kitus penktus metus prieš tap- 
siant Amerikos piliečiu.

—FLIS.

Pametimas Natūrali 
zacijos Certifikato
Klausimas. Pamečiau savo 

“antras popieras“ ir neatsi
menu išdavimo dienos; netu
riu nė certifikatę numerio. 
Ar galiu gauti certifikato du- 
plikatą?

Atsakymas. Iš Natūralizaci
jos Biuro gauk form 2600. Ją 
išpildyk ir pasiųsk Y)istrict 
Director of Naturalization. 
Bet turi pasiųsti dešimtį do
lerių su aplikacija. Jeigu ži
notum dieną išdavimo ir cer- 

' tifikato numerį, tai neužilgo 
tau butų išduota kopija natū
ralizacijos certifikąto. Bet ne
žinant, kartais ima labai ilgą 
laiką. Ir tau nesugrąžins tų 
dešimties dolerių, jeigu Natū
ralizacijos Biuras negalės ras
ti rekordo tavo natūralizaci
jos. Patartina visiems

i viams i

Kuomet atvažiavimo 
certifikatas reika

lautas
Klausimas.

Valstijas 1905 
kelionę nieko 
dėl, kad per 
Del tos priežasties mano pi
lietybės aplikacija atsakyta ir 
man įsakyta legalizuoti mano 
buvimą. Ar turiu tą daryti?

Atsakymas. Sulig nauju įs
tatymu Kongreso priimtu ir 
Prezidento užgirtu, atvažiavi
mo certifikatas nereikalauti
nas aplikantų, kurie atvyko į 
Suv. Valstijas birželio 29 d., 
1906 m. Tokiu budu gali pa
duoti kitą aplikaciją. FLIS.

Išdeportuoti ateiviai 
dabar gali prašyti 

leidimo
Klausimas. Ar teisybė, kad 

sulig nauju įstatymu ateivis, 
kuris buvo išdeportuotas iš 
šios šalies, gali sugrįžti į Suv. 
Valstijas?

Atsakymas. Naujas įstaty
mas, kurį turi mintyje, auto
rizuoja Darbo Sekretorių 
duoti leidimą išdeportūotiems 
ateiviams vėl prašyti įleidi
mo į Suv. Valstijas. Bet įsta
tymas pilnai sako, kad toks 
leidimas turi būti duotas Įik 
ateiviams gero morališko bu
do. Toliau, sugrįžimas gali
mas tik po vienų metų išde- 
portavimo.

Kuomet ateivis išdeportuo
tas dėl mažo techniško per
žengimo imigracijos įstatymo 
arba dėl fiziško trukumo, ku
ris dabar pataisytas, ir ne dėl 
nelegališko įleidimo, jeigu 
ateivis vyko pas vyrą, žmoną 
arba gimines, tai galima sa
kyti, kad leidimas vėl sugryž- 
fi yra. duotas. .Antra vertus, 
nei vienas ateivis, išdeportuo
tas dėl kriminališkų diirbų 
arba turintis kriminališką re
kordą, arba, kitu budu negeis
tinas gyventojas, nebus įleis- 

draudžia 
kurie ne-

Įleidimas sugrįžtan 
čių ateivių

Klausimas. Kuomet imigran
tas sugryžta iš kelionės už
sieny su sugryžimo leidimu, 
ar jis esti išegzaminuotas su 
kitais ateiviais kai sugryžta? 
Ar tokį imigrantą veža j Ellis 
Island? ♦

Atsakymas. Ateiviai su su
gryžimo leidimais, nepaisant 
kokioj kliasoj sugryžta, būna 
peržiūrėti ir išegzaminuoti su 
pirmos ir antros kliasos pasa- 
žieriais, ty .y ant laivo. Juos 
neveža į Ellis Island,. išėmus 
tai, jeigu rasta koks nors ne- 
reguliariškumas kaslink su
gryžimo.

Tarp; Ghicagos 
Lietuvių

Septynių dienų nuo 
tikiai

Graži, kaip rožė, buvo 
lių Elzytė, 
žiaus. 
mas.
mylėjo Elzytę, ji tokia manda
gi, gražiai išauklėta, moka su 
visais apseiti, pakalbėti. Netik 
jauni, bet ir senesnieji gerbia 
Elzytę. Kaip sakoma, Elzytė 
tinkama ir prie tanciaus ir 
prie ražančiaus. Elzytė susi
mylėjo su Barškių Pranu. Pra<- 
nas padorus vaikinas, gerų tė
vų vaikas. Draugavo Elzytė su 
Pranuku— nusitarė apsivesti. 
Bet laikai blogi, reikia palaukti. 
Laukia Elzytė ir Pranukas, bet 
laikai negerėja.

Elzytė kalbina Pranuką grei
čiau apsivesti. Pranukas atsi
kalbinėja, kad reikia laukti ge
resnių laikų, gausią darbą, tu
rėsiąs pinigų. Kas tai pataria 
Pranui, kad Montanos valstijoj 
prie rudos kasimo eina darbas 
gerai, galima gauti darbo ir ge
rai uždirbti. Važiuoja Pranu
kas laimės ieškoti, bent taip 
praneša Elzytei. Elzytė nusi
mena. Mano, kad PranUkaš nuo 
jos pabėgo, jos nebenbri.

Pranukas nuvažiuoja, gauna 
darbą, bet į trečią dieną 
jį sužeidžia, žaizda pavojinga. 
Guli Pranukas ligonbuty, kovo
ja su m.r**: u. Elzytė, pasihku 
si Chicagoje, verkia, kasdien 
ašarose maudosi. Nieko negir
di iš Pranuko. Jis tikrai ją 
užmiršo. Ji už mėnesio kito bus 
motina. Sarmata, gėda, ką pa
sakys kaimynai, kur eis, kur 
dings Suž’uo tėvai Elzytės pa 
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dėtį, pragarąš ;namie, o nuo 
Pranuko nėra žinios. Pranukas 
dingo, taip tikrai dingo — jis 
jos daugiau nebenori. Prakeik
tas Pranukas, suvylė ją, sumy
nė garbę ir jaunystę. ,

Pranukas ligonbutyj sveiks
ta, kompanija pasiūlo Pranu
kui aštuonis šimtus dolerių už 
sužeidimą. Pranuko liga leng
vėja, jam rupi tie aštuoni Šim
tai, rupi grįžti greičiau į Chi- 
cagą pas Elzytę. Elzytei bus 
tikras “surprise“, kad jis su
grįš su aštuoni ais šimtais dole
rių ; jie tuoj apsives, bus lai
mingi, gražiai gyvens, viens an
trą mylės. Pranukas vargais 
negalais grįsta —išsiperka bi- 
letą Chicagon. Nors sveikata 
dar nekokia, bet ilgiau būti 
Montanoj negali, ba Elzytė jo 
laukia.

Trečiadienio rytas. Ūkanota, 
saulės nesimato, gal bus lietaus. 
Surblys, Elzytės tėvas, šiandie 
į darbą neina. Bosas sakęs, 
kad pradėsią dirbti už poros 
savaičių, i Elzytė—bedarbė: jų 
dirbtuvę uždarė šešiems mėne
siams. Elzytė guli lovoje, bet 
nemiega. Surblys iš pat ryto 
pradeda moterei kalti, kad gir
di, ot išauginai dukterį šiokią 
ir tokią, mums daro negarbę, 
jau visi kaimynai žino. Aną 
dieną Kukilų Jonas man tie
siai į akis drėbė: sako, noriu 
būti kurnu.

Tie žodžiai varsto Elzytei šir
dį, ji girdi kiekvieną tėvo žodį, 
ji girdi ir motinos ašarotus žo
džius, kuriais įtikinanti tėvą, 
kad Elzytė nėra tokia prasta. 
Taip. FVytė jautės kalta, tėvo 
žodžiai buvo teisingi. Pranu
kas, veidmainys jis dingo, nė
ra. jai tikslo gyventi. Visi jos 
nemyli, visi pajuokoj laiko.

Ne, taip ligiau būti negali. 
Viskas turi užsibaigti. Elzytė 
paima nuodų. Verkia tėvai, 
giminės ir pažįstami. Elzytė bu
vo gera mergaitė—kalba gimi-

tas niek- 
pražudė

čiądienį. Elzytės kūnas pas 
graborių, policija daro tyrinę j i- 
ną/JHiri mirties'priežastį. Pra
nas' šlubuodamas1, vargais nega- 
ais sugrįžta Chicagon. Išsi
gąstą namiškiai pamatę Praną 
sužalotą. Pasako Pranas savo 
kelionės tikslą, savo vargus, sa
vo meilę Elzytei. Verkia tėvai 
Elzytės verkia ir seni Prano 
tėvai. Bet ašaros Elzytės ne
prikels. Elzytė negalėjo pakęsti 
žmonių kalbų, negalėjo pakęsti 
sielos kančių. Elzytė mirė — 
Ptąup, sąžinės ir ligos kauki- 
įamas, vėl apleidžia Chicagą, 
išvažiuoja, bet kur?...

(Bus daugiau)

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą penktadie
nį, rugpiučio 5 dieną, 7:30 v. 
vakaro Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Visi na
riai malonėkite laiku pribū
ti. Yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime ap
tarti.—/?. 5. Kuneviėia.

Naujas lietuvių atletų kliu
bas organizuojama šioj kolo
nijoj, adresu 2506 West 63 st. 
šioj kolonijoj yra labai reika
linga toks kliubas. Kliubą or
ganizuoja žmonės, kurie su
pranta tokios organizacijos 
svarbą.

KliUbo sumanytojai yra J. J. 
Bagdonas, Joe Bancevičius iri 
keletas kitų ristikų. Apsiima

Laivakorčių Agentas
JUMIS TINKAMAI APRŪPINS

A' ' w •
merikos JLietuviai

“ X _ T ■ £-
■ i'ii

būti instruktoriais Felix Jakai
tis,, Dan t Bložis, gerai žinomas 
ristikas, Jr turime, jau 4Q, na
rių, kurie pasiryžę yra remti 
kliubą ir dalyvauti visose iš
kilmėse. '

Kliubas yra organizuojamas, 
kad mankštinti kūną, subuda- 
voti gerus muskulus. Lietuviai 
bukit drutuoliai, nes pasaulis 
reikalauja daugiau lietuvių 
čempionų. —P. Gahkis,

VIDURVASARINE 
EKSKURSIJA

Lietuvą
Iš New Yorko Rugp. 13

SGANDINAVIAN AMERICAN LINE
— Visas—Kelias—Juromis—

Per Kopenhageną į Klaipėdą
—Paranku—Švaru—Patogu—

Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

Mes taipgi pasiunČiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadon, Argentinon ir i kitus kraštus. 

»

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Statenjam ^.^otterdani 
Volendam ❖ Veendam 

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

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
HoIIand-America Line 

40 N. Dearborn St.. Chicago
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KALBOS APIE “REVOLIUCIJĄ”.

šiais laikais neretai girdėt žmones kalbant apie re
voliuciją. Daugelis sako: jeigu depresija tęsis ilgiau ir 
valdžia nesistengs padėti badaujantiems bedarbiams, tai 
“kils revoliucija.”

Pranašavimų apie revoliuciją ypač pasigirdo daug, 
kai valdžia pavartojo ginkluotą jėgą prieš karo vetera
nus Washingtone ir vienas jų buvo nušautas, o keletas 
kitų sužeista (vienas tų sužeistų veteranų dabar mirė).

Bet ar eks-kareivių maršas į Jungtinių Valstijų sos
tinę buvo revoliucinis? Ne. Jie ėjo į Washingtoną ne 
nuversti valdžią, o tik gauti pinigų Už savo bonus. Jeigu 
kongresas butų nutaręs išmokėti pinigus ir prezidentas 
butų pasirašęs po tokiU nutarimu, tai veteranai butų lin
ksmam upe išvažinėję namo.

Susikirtimas su valdžia ir net kraujo praliejimas tai. 
dar anaiptol ne revoliucija. Revoliucija gali būti tiktai 
tenai, kur yra tikslas nuversti valdžią, o toks tikslas 

. kyla ne iš piktumo arba pasikarščiavimo, bet iš įsitiki
nimo, kad esančią valdžią negalima pataisyti.

Amerikoje yra tokia tvarka, kad, jeigu žmonės ne
patenkinti valdžia, tai jie gali ją pašalinti taikiu budu 
ir pastatyti jos vietoje kitą. Šitą progą žmonės turi, ka
da ateina rinkimai.

Tiesa, daugelis sako, kad rinkimais negalima nieko 
pasiekti, nes rinkimus laimi tie, kurie turi daugiau pini
gų. Bet jeigu žmonės nesupranta savo reikalų ir per rin
kimus balsuoja už savo priešus, tai argi jie mokėtų, nu- 
vertę valdžią^ geriau siitVarkyti dalykus, negu kad jie 
yra tvarkomi dabar?

Susipratę ir susiorganizavę žmonės Amerikoje galė
tų be jokios revoliucijos pakeisti valdžią. Bet valdžios 
pakeitimu nedaug kas tebus pasiekta, jeigu pasiliks sena 
ekonominė sistema. O ekonominę sistemą pakeisti gink-' 
1U arba kitokiomis jėgos priemonėmis begalima. Žmonės 
ttifi suprasti sistemos ydas ir turi žinoti, ką jie nori tu
rėti jos vietoje.

Taigi tuščios kalbės apie “revoliuciją” nieko nepa
gelbės. žmonėmis reikia apšviėtos, ypač ekohominiuOse i 
klausimuose. Ir reikia organizacijos.

Kanadoje tapo įsteigta hauja politinė partija, ku
rios galutinas tikslas yra įsteigti “planingą socialinės 
vkortbmijos sistemą prekių ir patarnavimų gaminimui 
ir paskirstyttihi”.

Šis tikslas yra grynai socialistiškas, ir naujoji par
tija todėl yra socialistinė partija. Bet savo steigiamoje 
kohvencijoje, Calgary mieste, Albertos provincijoje, ji 
niitatė priimti vardą “Kooperatyvės Federacijos”. Jos 
vadUS yra senas darbietis J. S. Woodworth, iš Winnipeg.

tuo budu jau ir Kanada dabar turės organizuotą 
socialistini judėjimą. Iki šiol Kanados darbininkai ne
buvo atskirai susiorganizavę politikoje. Darbininkų 
reikalus politikoje gindavo Unijų astoVUi.

Bet tas fašistiškas judėjimas nugązdino dalį bur
žuazijos. Praloto Seipjelio įtaka, galų gale, ėihė pulti, 
kai iškilo klaUsimUš apie Austrijos sąjungą su Vokie
tija. Seipelis tokiai sąjungai buvo priešingas, tuo tar
pu kai milžiniška dauguma gyventojų Austrijoje mano, 
kad j nesusi jungusi su Vokietija, Austrija negali gy
vuoti. Seipelis rėme nė savo šalies gyventojų nusista
tymą, bet Frahcijūs militaristų politiką, kurios tikslas 
yra helėišti Vokietijai sustiprėti.

Dėl šitų priežasčių SeipėliUi prieš dvėjetą metų te
ko pasitraukti iš vadovybės klerikalų partijoje. Jisai 
paskui dar bandė atsigriebti ir buvo pakviestas suda
ryti ministerių kabinetą, bet neturėjo pasisekimo.

Seimelio asmenyje pasitraukė iš politikos lauko pik
čiausias Austrijos darbininką priešas.

Paėmus ViSuš faktus kariu 
ir šupčatūš kiek tos rųšiteš 
lUbkyklU gali prisidėti prie 
ūkio kUltUrbS pdadgŠtinmib, 
reikid pasakyti, kad mažai 
kuo galima ją pagerinti.

Ddbar grįžkime prie Lietu
vos reikalų. Kadangi Dolna- 
vOš Žriiiės tildo akademija 
yra beveik pačiame Lietuvos 
viduryje, prie jos turėtų būti 
suorganizuotas Lietuvos Že

mes Vkio Kuhuros Centras. 
Iš ėkbnoihiiiio atžvilgio to
kiam darbui negalima rasti 
kliūčių. Tokio centro įstėigi- 
niiii gali pasipriešinti tik tas,

kUHam nferupi gėHėSbe Li'elU- 
vds ateitis. Laikui bėgant, 
prie centrb butų galima įstei
gti ir tdUlhi naudinga tyrinė
jimo stotis. Ir, be to, centre 
įvedus praktiškus ūkio mok
slo šajtų kursus, šūsi'darytų 
ne politinių grupių lizdai, bet 
kultūrines ūkio organizacijos, 
kurios suteiktą progą profeso
rėms sUkviešti ūkininkus 
nors kartą į metus ir pranešti 
apie progresą, padarytą kiek
vieną ūkininką liečiančiose 
žemės ūkio šakose.

—D. JL PratapcK, 
agrohomas.

mokslo 
su 

teorijomis, 
dauguma 

tarp gerai 
apgraibu- 
mokyklų.

vedamų Valdiškų dvarų, kū
rinos tos mokyklos tvarko. 
Visūs tas mokyklas uždarius 
ir išnubmattis dvarus gbrieinš 
ūkininkams, valdžia pajėgtų 
niokinius pasiųsti voltui į ge
rai įrengtas mokyklas ir dar 
tūrėtų atliekamų pinigų iš 
dvarų nuomų. Panašiai galvo
ja ir daugelis kitų agronomų, 
kurie beht kiek susipažinę 
su dabartiniu žemesnių že
mės ūkio mokyklų vedimu.

Visų pirma, žemės ūkio mi
nisterija valdo apie 49 dvd- 
rtiš. tarp jiį nevienas dvaras 
gtažtiš, sU ptiikidiš Sodnais,, 
gražiais dvai’b runrais, bžerb 
dr upėš pakrantėje. Graži 
viola gyventi. Antra dabarti
niu laiku Lietuvos agronomų 
gyvenimas yra palyginamai 
skurdūs. Rusų laikais, dgro- 
ttotnas dirbdathas prie tlvarb 
ar Valdžiai, galėjo aprūpinti 
netik savu gyvenimą, bet ii* 
višoš ŠOiūiyiioš. Bet dabar, 
prie dvarų vedimo agrononlų 
niažai kaš tešaiiidb. Valdžiai 
dirbąs agronomas vargu gali 
aprūpinti ŠOlniyhą . Man pa
čiam teko tarnauti valdžiai 
virš metai laikb. Jeigu ne iŠ 
J. V. paršivežti doleriai, butų 
reikėję Vaikščioti apdrisku
siam ir gyventi Kauno ar kito 
niiesto užkampyje. Apie šei
mynos užlaikymą nebuvo ga
lima ir pagalvoti. Tokiu bu
du, agronomai grižę į Lietuvą 
turėjo ieškoti pragyvenimo 
šaltinių. Dabh?thliš iliinište- 
fių pirmininkas. ( Tūbelis irgi 
yhi agronomas. Sąlygų ver
čiamas turėjb piešti agrono- 
ją ir ieškoti prągyvenimo ki
toje srityje, ^atlašiai padarė 
ir kiti agronomai’. Žinoma, bu- 
vb didėlis skaicTiiš ir tokių 
agronoūių, kurie įvairiais bū
dais mėgino įsiskverbti į val
džios valdomus dvarus.

Mokyklų ir žemdirbystes 
ūkio pakėlimo kiaušiniai bu- 
Vb nagrinėjami beveik kiek
vieną dieną. Netrukus kalbūs 
ir planai virto tikrenybė. 
Tuomet tam tikros agronbnių 
klikos dėjo pastangas, kad 
toms mokykloms būtų atiduo
ti minėti 
tūnomas, 
patyrimo 
gaudavo
į talkininkus. Pridėjus prie to 
dar sekretorių it* valstybinį 
kontrolierių, susidarydavo Va
dovaująs mokyklos štabas. O 
prie to reikėjo dar ir keletas 
iūokytojų. Tuojau susidarė 
virš dešimties ašmeiių grūpė, 
kuriai reikėjo mokėti algas, 
duoti užlaikynią, ■ ktiihbariŪš, 
glaistą if šilumą. Tokiu bŪHii; 
prie valdiškų dvarų susidary
davo kiek daugiau apsitrynu
sių žiiibiiių gritpė pb “žriiiėš” 
ūkio mokyklos priedanga. 
Bet laikui bėgant pasirodė, 
kad tos mokyklūš yra be, kąs 
kita, kaip tik pblitlhėš tVįrto- 
yės; kurias paląityo ir gina da
bartinė Žemės Ūkio Ministeri
ja..; It Lietuvoje yta daug į>p- 
liįiHių klikų, kurios žūt būt 
nbri valdyti.

*Grįžtą‘nt prie praktiškų ūkio 
niūkykių reikalo, reikia pa^ą- 
kVti, zk&d getaiyįrengtos žeriUš 
ūkio Mb^ykjos įsteigimas lū
pai brangiai ątseii^ą.'. Tiirmt 
diiiehyjė' visų tų ? Lietuvoj ė 
pateigtų žfcmės ūkio mb- 
kyklų biudžetas, aišku, kad 
jų pprife pavyzdihgU mokyklų 
itolį grįažū negalima priskaity- 
ti. Dėl š&iies geMvėsj dėl !<•, 
bo W j antim kiltis tikisi p-

[Acttie-P. 8 A. Photo]

Olga Djuritch, laimėjusi vi
sos Jugoslavijos gražuolių kon- 
testą.
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Vienoje tik-ką pūšiiiiirė Austrijos klerikalų 
pralotas Ignaz Seipel.

Jisai buvo jėzuitas ir, kaipo toks, laikėsi taisyklės, 
kad “tikslas .pateisina priemones”. Po didžiojo karo 
ir revoliucijos Austrijoje, Seipelis atsistojo priešakyje 
•krikščioniškai socialės” partijos, kuri radikališkomis. 
fHžėmis stengėsi patraukti save pttsėn riiases, bet. pfak-, 
tikpjė Veikė kartu, sii .otriausiais atžagareiviais. Seb’ 
pfelibi pavyko sujungti p& savo Vadovybe ktidriė vteįįi 
Austrijos buržuaziją. JisOi kfeletą kartų buvo Auįtri- 
jbs kancleris (ministetis pirmininkas) ir vedė atkaklią 
kuVį priėš* sedlaliątus; Jafft ypač tupėjo atirtiti iš so
cialistų kontrolės sdstiHę Vieną. /

feeb jdih tai nepkv^kb. Desperacijbje; pralotas Sei-į 
pfelis ėniė Črganizuoti Paštetus Austrijoje. Tapo įsteig
ta ginkluota milicija pb vkPdu VHęimWhr^ (natnįį sar
gyba). tl rengė dfeiilbhstira^ijas ir užpiildiiiejo brga- 
nižtibtus dOrbihinktiš, — panašiai, kaip Hitlerio gaujos 

. kad daro Vokietijoje; Koletą kartų ta bHstišta ttli&i 
cija fcrftim fflaršuoti į Vfeną ir fifthlo 
tvafkį^ Austrija fife sykį vos-rifcVbs lšveti£ė kriAVfeb 
piilMifflb karo,

Lietuvos Žemės 
Ūkio Mokyklos

i __________

‘‘Musų Rytojus” 50-taih nu
meryje phddoda šokančio tu
rinio štrtBstikoš žinutę dpib 
Lietuvos žbiiiės ūkio mokyk
las: išviso žeities ūkio nibky- 
klU Lietuvoje yra 26. Višbs 
tos iiiokyklos yra fiiianšudja- 
moš Žemės Ūkio Miiiisterijos. 
Iš tų iiidkyklų 8 yra privati
nes ūkio ėkonOinijos mokyk
los, 5 augštesnes mokyklos ir 
Dotnuvos žcinėS ūkio akade
mija. Likusios yra žemesnės 
ūkio mokyklos.

Ne vienam teks nusidžiaug
ti tokiu dideliu Lietuvos ūkio 
mokyklų skaičiumi. Mokslas 
tobulina žmogaus protą. Bet 
kas supranta žemės ūkio mo
kslą; tas nesidžiaugs mokyk
lų skaičiumi, bei jų kursais ir 
jų išleistais abiturientais. Pa
čioje
pradžioje tenka susidurti 
gamtos mokslo 
Jau šiais laikais 
įkainuoja skirtumą 
ir iierupešiiiigai, 
mis vedamų ūkio
Besimokinant žemes ūkio ihb- 
kslų negalinta išvengti sūši- 
durti su gaila giliais ganitbs 
mokslų klaūSimaiš.

Kyla klausimas,, kaip dėsto
mi kursai žemesniosiose ūkio 
mokyklose, kurių mokiniai 
daugumoje tik baigę prddihes 
mokyklas? Vienas mdkyntb 
būdas yra — aiškinti jaUnulti 
vaikui apie grūdo įsigiihhiio 
paslaptis, apie komplikūbtą 
kvalifikacijų perdavimo pro
cesą į kitas generacijas; dilt- 
bas inokyind būdas, yra, pav., 
paėmimas gerų ir blogų gru
dų pavyzdžius ir mokyihas 
jauno vaiko juos išskirti; pa
žinti bloguosius grudiiš ir 
geruosius. Panašiai galima 
iliustruoti gytuliU; paukščių 
ir kitų ūkio gyvulių teorijos 
dėstymą. Čia lengvai galima 
suprasti kbks mokymo bū
das yrd naudingesnis žemes- 
niose ūkio mokyklose, žmo
gus turįs mažai supratimo 
apie pedagogiją pasakys, kad 
tos rųšies 
mokinius 
vyzdžiais.

Kalbant 
mes ūkio
pasakyti, kad man pačiain te- 
kd nėriiažėi įšigiliiiti į mbterų 
vedamą mergaičiiį ūkio mo
kyklą Karmėlavoje, apie 7 
kilometrus nuo Kauno. Ištic- 
sų tos mokyklos vedė j oniš rei
kia atiduoti kreditas už nepa
prastai vykusį įstaigos vedi
mą. Teorijos labai mažai dė
stoma, bet praktiško darbi) 
visai pakankamai. Tuo laiku 
mokykla dar nepriklausė prie 
žemės ūkio ministerijos.

Su žemesiiiomis ūkto lild- 
kyklomis dalykas visai kitaS. 
£%klūusus kas galima tos rū
šies mokyklose dėstyti, plč- 
mds atsakynias yra ~ ieoHĮĮk 
Vieną tų niokyklų teko dp- 
lankyti Fredoje, prib pat 
fcdūno, kur yfca ir nevd šodL 
iiihkystės mokykla ždHėš 
ukid ministerijos priežiūroje. 
Tub laiku buvo 9 moĮdhidi ir 
6 ipt&y&ųai. \ Negalima apsi
lenkti ŠŪ teisybe pašakiUš; 
kad VieiiaS agtobomas per 
radio daug daūgiau išmokys*, 
negu visos žepiešp^s žemės 
ūkio mokyklos sudėtbš k
(Viso 17).

’ klausytojas

silikti prie ūkių ir tuo tikštu 
lanko ūkio mokyklas, Lietu
vos vyriausybė turėtų centra
lizuoti visrtš žemąsias žemės 
Ūkio mokyklas į vieną augštą, 
pavyzdingą žemės ūkio moks
lų institutą. Dvariis, kuriuos 
dabar valdo menkutės ii? nė- 
pavyzdingos mokyklos, reikė
tų išiiuomuoti tiems agrono
mams, kurie pageidauja dirb
ti valdžiai, o visas geriausias 
mokslo spėkas sukviesti į vie
ną mokslo įstaigą, kaip yra 
daroma kultūringose Šalyse.

< ■

Čia norš trumpai išdiškin- 
siU kaip žemės ūkio mokyklų 
rbikūlai yra tvarkomi JubgtL 
nešė Valstijoje.

Paimkime, pavyzdžiui, pa
garsėjusią agrikultliHnę val
stiją Wisconsirt. Prie Wiš- 
consin e universiteto yra pri
jungta žemdirbystės kolbgi- 
ja. Apie naujus metus toje 
kolegijoje duodami dešiintieš 
dienų praktiški kursai vi
siems atsilahkiusieins Ūkinin
kams. Kursai Vedami parodų 
formoje. Prie javų, paukščių, 
galvijų ir triobėsių parodų 
pridedama ir kelios bendros 
teorijos pamokos.

Prie kolegijos yra vedami 
dviejų metų kursai, kiekvie
nais metais, po , (Ig savaičių; 
Pamokos prasideda rudenį ir 
pasibaigia pavasarį. Čia svar
biausią rolę lošia praktiškas; 
darbas ir pavyzdžiai. Iš tų 
kūfrsų išėjęs jaunas ukiniri- 
kaj, įleistas į arklių, karvių 
ar kiaulių būrį, be jokio var
gti išskirs gerinusį vieno ar 
kito būrio gyvulį. Pristatytas^ 
prie kelių maišų grudų, leng
vai išrinks geriausius pavyž- 
Užius. Apie teoriją jis mažai 
ką težino.

Be to, kolegijoje vedanti 
platiįs dviejų metų ‘ bendri 
dkib kurstai. Yra dar keturių 
|1’ šešių metų kursai. Pieni- 
hirikystės kursuose teikiamoj 
praktiškos sūrių ir sviesto dir
bimo pamokos, nusitęsiančids 
apib šeštus menesius ir visdš 
kitos nuodugnesnės pieninin
kystės mokslo šakos. Be^pie- 
liihifikystės yra dab pi-riktiški 
šešių iriėiitesiU pridkščių ad- 
gihibio kiirsąi. 'i

Prie kolegijos yra prijung
ta tyrinėjimo stotis ir didelį 
tyrinėjimo laukai. Prie std- 
ties dirba kiekvienos ukib 
mokslo šakos specialistai;.' 
Jie taipgi sudaro augštųjij' 
kursų kolegijos profesorių 
sąstatą. Prie kolegijos yri 
tam tikros ūkio organizacijos, 
priklausančios prie bendros 
visos valstijos ūkioorganiza- 
cijbs. Į tas organizacijas ne
priimami ūkiHitikrii nelankę 
žehiės ūkio ihūkykių. Jauni 
ukihiiiklį vdlkai višubmet 
praUHdifįi prie tų organizaci
jų, prigulėti.

Prie tos kolegijos . yra ir 
taih tikri štabai, įktirlę Nuro
do ūkininkams, kur įU gali, 
iitifeipirkti geriausios rųšies' 
šėklų, veisllrigų gyvulių ir 
taih paii^atUiejt^LteiĮcįGi: 
pagalbą $ Ūkininkais,kurią; 
gyyuliai šušergg arba kurių’ 
javus aptrikšta kokios hbrš Ii-. 
go$. Be to, kolegija špausdida 
įvairias brošiūrai, kurios siuį- 

> tinfeaųios veltui vteiėttts rėtį 
Kalaujantlėms ukininkaffiš

*?T>
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Pttmtottefe beta* U Co.

V«tt A.

(Tąsa)
kūOinet Šiąnakt nuėjome 

pds ją, ji atrodė gerokai su
varžyta ir turėjo visas išori
nes vidujinės kovos žymes. 
Apsireiškimą išaiškinau jos 
siliUrkioinis pastangomis pa- 
siliuosuoli iŠ tos nematomos 
jėgos nugų, bet netrukus, už

savo kontrolę; tuomet mostelė
jusi, ranka į Jonataną atsisės
ti šalę jos ant sofoš, kurioje 
ji buvo pusiau atsilošusi; ki
tų paprašė prinešti kėdės ir 
atsisėsti šalę. Paėmusi Jona- 
tano ranką, Mina tyliai pra
dėjo: M :

‘‘Mes čia esame visi laisvi, 
bet turbut jau paskutiniu kar
tu! Aš žinau, brangusis; aš 
žinau, kad jūs visi busite prie 
manęs ir mane ginsite iki pat 
galo.” Tie žodžiai buvo ski
riami jos vyrui, kurio ranka, 
kaip mes pastebėjome; trupu
tį smarkiau suspaudė jos silp
nučius pirštus. “itytoj išva
žiuojame savo darbą pabaigti 
ir vienas Dievas težino kas 
kiekvieno inusų ten laukia. 
Jus busite užtektinai geri ir 
manė pasiimti šū savimi, fesu 
tikra; kad jus padarysite vis
ką, ką kilnus; drąsus vyrai 
turėtų padaryti vargšei, silp
nai moteriškei,. kurios siela 
jau žuvo — ne; dar nežuvo, 
bei kuri yrą dideliame pavo
juje; Bet jus Visi turite at- 
siminti, kad aš dabar nesu 
tokių pat ypatybių, kaip ir< 
jus. Mano kraujuj, ntano* 
šlfeidjė yrū ŪUbddi; ktiriė gUli 
laikui bėgant mane pražu
dyti; kurie neišvengiamai ma
ne pražudys, jėigu kas nors 
neateis miuiis j pagalbą ir jei-; 
gu mes iicatsiekšinie savo. 
Mano brangus dritagai, juš vi
si, kaip ir aš gerai žinote, kad 
ihano šieia yra dideliame pa
vojuje; ir nors ąs žinda; kad 
man yra vienas kelias išsigel
bėti, nei jus nei aš neturime 
juo nahdotis!” Pradėjusi nito 
Jonataiio ir juo baigusi Bei
liui pažiurėjo į mUS visus liu- 
dhbtiiis, maldaujančiomis aki
mis.

‘‘Koks yra- tas keliaš?” dre-
1 balsu paklausė proce

sorius Van Helsingas. ‘‘Kokia 
yra išeitis, kuria mes neturi
me, neturėtume pasinaudoti/* 

miiftfe. PkdMfyti 
sau galą ai* mirti nuo kieno

“Mūrio , miHfe.

kito rankos pakol dar nuodai 
jięspėjo visą mane užnuodyti. 
Aš žinau ir jus žnote, kad 
man miruš, jiįš galėtumėte ir 
greičiausiai paliuosuotumėte 
nihiio nertiiriingą sielą, pana
šiai* kaip JUS padarėte su ne- 
Himihga liicija. Jeigu mirtis 
arniiriies balliiė nebūtų pas
tojusi mdh kelio, aš nesvy- 
HlbčlriU itiitti Čia, dabar, tarp 
drriūgų, kurie visi mane bran
dina it iA Bet mirtis dar 
dėdiškais. AŠ negaliu, tikėti, 
kri'd mirtis, šiame ’ atvėjyje, 
kUbftięi prieš i$us tebėra viltis 
it reikia atlikti didelis dar
bas, yra Dievo lemta.

jotihiinią ir sutinku eiti į 
ateities ūkaną; kur greičiau
siai gludi tamsiausi ir biau- 
riausi .šio pasaulio ar pože
mio pasaulio sutvėrimai!”

Visi tylėjome, kaip apmirę, 
r ės nežinojome, kad tai tik 
įžanga. Nei vieno susirinku
siųjų veide nesudrebėjo gys
la; Harkerio veidas, tuo tar
pti, išbalo kaip Šmėkla; gali 
bud, kad jo nujautimas buvo 
geresnis ir jis nuspėjo kas 
įvyks. Mina ięsė toliau:

“Štai kuo aš galiu prisidėti 
prie Šio “mišinio”. Negalė
jau praleisti nepastebėjęs na- 
sktdinį žodį; kuris keistokai 
apibūdino reikalą ir kurį ji 
ištarė kuo rimčiabsiu baisu, 
“kūo-gi jus galite prisidėti? 
SavO gyvybėmis;” skubiai tę
sė lotiab, ‘*i)el lai palygina
mai leiigva užduotis drąsuo- 
liahis. Jūsų gyvybės priklau
so Dievui ir jus galite jdm at
gal jas atiduoti; bet kas pa
lieka mari daryti?” Ii vėl 
pažiurėjo į mus klausiančio
mis ūklfaiš, bet šiito atVėju 
vengė Joii&tarib Veido. Kvin- 
tąs lyg ir suprato; jis linkte- 
rėjo gaivu. Mina nudžiugo. 
“Aš jrittis aiškiai plAsakyšiu 
kę aš noriu tikėtis, nes da
bartinėje dalyko stadijoje tarp 
musų negali būti vietos abe
jojimui; netikruindi. Jus tu
rite hiąn prižadėti, kaip vic- 
nafc, taip ir visi, — ir tu ma
no brangus Joną tanai — kad 
jeigu ateis tam laikas, juš ma
ne nūžudvsite.”

“Kaip žinosime, kuomet ' 
ateis tas laikas?” Tai buvo 
Kvintų balsas; bet keistas, Že- 
nias ir įtemptas balšas.

“Kuomet jus įsitikinsite, kad 
aš tiek persimainiau, jog mir
tis bus išganymu, vartais į 
tikrąjį gyvenimą. Kuomet aš, 
geriau pasakius, mano kūnas 
?atšiškirs su šiuo pasauliu, ne
atidėliodami nei valandėles, 
jūs turėsite įvaryti smaigą į 
mano širdį ir hupiauti mano 
gdlv4; tdrėsite padaryti viską, 
kad UžtikrinUS man 
atilsį!5’

Po ilgos priūžos, 
pirttiūš prabilo. Jis 
pė prieš Miną ir paėmęs 
rarikų tafė dMtalHčia brite

* “Aš ešU ŠtbržiėVis, kbris ne- 
gyVbH'ū kaip Žhiogiis, kuriam 
turėtų tekti toks didelis dar- 
kriš, Bbt aš bučkiu, viskuo 
kftš ATča ibaii ŠVfchU ir bran
gti, kad lalkbi atėjus, aŠ

\ i* 
gŪS, UŽ kurią mės bušimė

JHŽridū, kad visų piFiiią mė- 
IhsiU Įlebšitikrinti. Bet jėi-

siu, kad ji
(Pūs driūgiau)

gU, kari laikui atėjus, aš ne- 
iitėgittŠiU iŠMIŠUlcti htio parfei- 
gŪS, UŽ kurią nifes bušhnė 
jums, atsąkomingi. AŠ taipgi 

ą mė- 
_ JĮ jėi- 

gU tik pradėsiu abejoti, žirib- 
Slu, kad jau atėjb laikas,”

ir reikia
tias, yrriVĮHHHĮĮĮĮIIi
TSdėl Iš s a v o pusės, 
nenoriu dahgiau 

Hapio ilffižmd atilsio
galvoti 
ne-abe-

“NAUjieme” gįliina gau
ti UhlgUajaUS, Pietų AtttOi 
rlfcoj; Ifetttvhį laikmatis:

(J(0. 5)
«Tribtihib (No. 4) 
Kalba kiėkviehb.



Lietuviai Gydytojai

Eain liudininkų suole

Palaidojo Pollaeką

Ofiso vąjando* nuo 1-3

Oną ir žentą

Vaikų Ligų
Tel. Calumct 3398

Graboriai
MINNIE

treet

r>to

Vakarais

»ric Michigan Avė.

Woodstock, III

Paocdėl

MMM

sūnų 
Marle,

Chieagoj laukiama pa
garsėjusio aviatoriaus

Sjrabo- 
efonas

šiandie laukiama atvykstant 
Chicagon pagarsėjusio vokiečių

kapt. 1 
Gi’Oiiau

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nito 8 V. ryto 
iki 8 vkli vak. Nedėldieniais 
nuo 9 vi ryto iki 1 v, p. p.

tonu 
vrrt At>

595 
nuo

Telefonai
Bouievard 5203

Bonlevatd 8413

MilWtttikee aventifcp 'Palikom 
partijai dirbsi it lietuvių agen

756 W. 35th St.
'Cor. of 35th 8 Halated Sta) 
įso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti

naujausi 
i elektros

penktadieny 
vai. po pie- 
nulydėtas

Miesto Ofisas
Room 905

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Trys banditai padare holda- 
pa Rbyal Croivii kompanijoj, 
229 West VVashington st. Su
guldė ant grindų 17 kompani
jos samdinių, pasišlavė $2,500 
ir pabėgo.

LIETUVIS ADVOKATAS
W. Adanti St., Room J 642

- ■ - - - -------- 5

1 VV. 22nd St. nuo 6-9 
tone Roosevelt 9090

Gordon Stewart, 25 metų, su
sipažino su pora jaunų vyrų. 
Jisai sutiko pasivažinėti su 
jais savo kare. Du nepažįsta
mieji surado dar porų savo 
draugų. Galų gale nepažįstar- 
mieji atėmė iŠ Stewarto jo au
tomobilį ir dar $5 pinigų. S te- 
wart gi turėjo grįžti namo iš 
Nilcs Center elevatorių.

Room 1205 
1 6166

S. Unjon Avc.

Laf. 8490

Legionieriai pasmerkia 
vyriausybę

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvi. Advokatas 

4631 So. Ashland Ava. 
T*l. Boulitart 2*00 

Jt*». 6519 So. Roekttull St. 
Tel. Republic 9723

Sutuokė 3,000 kitų, da 
bar pats ruošiasi 

vedyboms

Pavežė nepažįstama 
pats turėjo sugrįžti 

elevatorių

CHICAGOS 
ŽINIOS Auto nelaimėj žuvo vie

nas, sužeista moteriškė

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virgin!* 0036

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, 3 dukteris -
14 m., Zofiją 12 m., Florence 7 m., sūnų Albertą 6 m

— Franciškų ir brolienę Emiliją. Aleksandrą ir VIa-
_ _____ Marijoną Milašienę. Zofiją ir švogerį Pranciškų Ber-

Kazimierą ir Švogerį Matcušą Chaps. švogerį Jeronimą Kukanauską

oriaivlnhika 
voh Gfrondlb Gi’bnau jo į- 
gula jau tretį kartų perlėko 
Atlantikų. Aviatoriai atvyks 
Chicagdn iš Detroito. Grmiati 
pareiškė, kad jis planUojųs lėk
ti pėt' Pacifikų, kai apleis Chi-

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik tttar- 
ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 

nedčliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 TV. Madison St.
Vii.: 1 iki 3 ptf pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namą telefonas Brunswick 0597

Indianos policija sekmadienį 
areštavo 40 automobilistų, kurie 
važiavo Sand Dunes vieškeliu. 
Areštuotieji kaltinami neboji
mu kaip jie važiuoja. Veik visi 
areštuotieji buVo chieagiečial, 
išėmus tik keletu, kurie gyvena 
Indiana valstijoj.

Holdapas apdtaudos 
<jfise

DR. A. t. YUSKA 
242Ž W. liuouitu Rd, 

kampas 67tb ir Artcsian Ava.
Telefonas Grovebill

Valančio! nuo 9-iki U ryto, 
it 7-9 po pietų, seredoms po pietą lt 

nedėliom* pagal susitarimą

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Samuel Harrison, Evanstono 
79 metų taikos teisėjas, savo 
gyvenime yra davęs daugiau, 
kaip 3,400 šliubų. Dabar jis 
pats rengiasi savo vedyboms. 
Jo žmona busianti Mrs. Emma 
Christensen, 41 metų, 1033 
Wesley avė.

Kathryn Shamet 
PO TĖVAIS WURTZINGEH

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 dienų, 9:45 
valanda vakare 1932 m., sulaukus 28 metų amžiaus, gi
mus sausio 10 d., 1901 itl.< Woodstock, III.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Juozapų, 
Juozapų, motinų Elizabeth, tėvą John, seserį’ 
broli Frederick, švogerį J. Wallace, brolienę Hazel ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 S. 49 Court, Cicero, 
Tel. Cicero 3794.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugpiučio 4 dienų, 
8 vai. ryte iš koplyčos į šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos: pamaldos už Veliones sielų, 
o iš ten bus nulydėta į Calvaty kapines, Woodstock, III.

Visi a. a. Kathryn Shamet giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunua, Tėvai, Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gtabotius Eudeikis,. Tel.

Duokite Šato akld ilegzdmlnddtl

Dr. A. R. BLUMENTUAL 
optoMetrist

Praktikuoja viri 20 m.
& Athtarid Aite.

< Tek Botilevsrd 6487

DR. J, J.KOWARSKAS 
24W.WffWteC 

Tel. Prospecį 10Ž8
Rei. 2359 So. Leavitt St, Canal Q706 

Ofisd valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

IGN. J, ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Grftborius Chicagoj

8307 Auburn Avė.
CHICAGO, iLL.

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Bouievard 8483

Amerikos Legiono inžinierių 
13 skyrius priėmė rezoliucijų, 
kurioj pasmerkiama vyriausy 
bės ataka prieš Bonų Armijų ir 
nutarta pasiųsti žuvusiojo Juš
kos šeimai užuojauta.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, ilsipntuslas 

f blaugdą gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 f. 

Nedilioffiis nuo 10 iki 12.
c 3343 South Htitted Street 

Tek Bouievard 1401

, r Hemlock 8151

DR V. R NARES 
(Naryaucitas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Ūartįutih Road

Valandos: 9—12. 7—9, Antradit&l ii 
Ketvirtadieni, vakarai^ pagal sisitarimą. 

Phofte bouievard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS
Dantistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Antradienį advokatai pašaukė 
patį senį Balnų liudyti byloj iš
keltoj jam ryšy su uždarymu 
12 bankų,- kuriems jis vadova
vo ir kurie uždarė apie $13,- 
000,000 depozitorių pinigų. Baili 
pasakojo savo “istorijų”—kaip

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRAfiORIUS

Patarnadja lalddtuVCse kttopigiaueia. 
Reikale meldžiame atsilaukti, o x-«u*ą 

darbū bdšifę užganėdinti.
Tel. RooiėVdt 2515 it&t 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago 
Girvb it te,

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 592/

A. A. SL A KIS
Advokatas

77 W. Wasfilhgtdn St. 
Tel. Deatbotn 7966

Naktį iš pirmadienio į ant
radienį automobilis, kuriuo va
žiavo moteriškė ir vyras* kirto 
į Cicero avenue gatvekarj ties 
Thomas gatve. Automobilis už
sidegė. Bet važiavusieji juo 
moteriškė ir vyras buvo iš
traukti ir nugabenti į ligoninę. 
Ten vyras mirė, o moteriškė 
randasi pavojingoj jos gyvas
čiai padėty. Moteriškė diškina, 
kad užmuštasis buvo žinomas 
jai tik vardu Joe.,

6109 South 
Alhany A v.

Phoni
Hemldck 9252

'„"j iN<iį<>il|i>^ll4ĮR

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 31 st Street- 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2 
Nedčliomis it šventadieniais 10

kei. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Pfdspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

P» Z* ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL.

nedėliomis pagal sutartį.

^ERO, ILL, 
Bone Cicero 1260

fcid banditai padare boldapų 
American National Insurance 
CompUny ofise, kuriame užtiko 
12 agentų ir ofiso menedžerį. 
Banditai pasipelnė $696. Kalba

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuna* Borden)

Room 1642 
Telephone Randplph ^6727

Roosevelt 9090
Narni* 8-9 ryte Tel. Republic 9600

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

, Tel. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valanda* Vakare

Stanislovas Žvinakis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiuČio 1 dieną. 1 valandą ryte 1932 

metais, sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Tauragės apskr.. Kal
tinėnų parap.. Kanapinckiškių kaime. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Stefa- 
mątihą

Įvairus Gydytojai 
•^^W*^W**«^^***WWWW**l******W*^«***^WWWW*^*W^***^.W

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* Vy
rą, moterą ir vaiką pagal i_ 
metodus X-Ray ir kitokiu* 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ŠSth St., netoli Morgan Sa 

Valandos: nuo 10—12 pietą k 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ffgde Park 6755 ar Central 7464

t D J» i • n 
ADVOKATAS

52 E. 107tH St. — 
Tel. Pullman

4600 S. Wopd St. — fetvąrdo fak. 
TU. Lafayette 6393

160 N. LdSalt* $t. —’ pigai subirti

Ofiso ii R«. Tel. Bonlevatd 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35ih 8 Halsted Sta) 
nuo 6:30-8:30

Nedlldienlais pagal sutarti

Ofiso įr Rez. Tel. Bouievard 5914

MICHALINA 
SCHLINSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 dieną, 1 valandą ryto 
1932 m., sulaukus <17 metų am
žiaus. gimus Chcrry, III.

Paliko dideliame nuliudime tė
vus, seserį Anną, brolį Franciškų 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 932 
W. 19 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug 
piučio 4 dieną, £:30 vai. ryto iŠ 
namų į Dievo Apveizdi)* parapi
jos bažnyčią, kurioje Atsibus ge
dulingos pairidldoS už vėliohės sie
lą, o iš t<ri bus nulydėta i šv, 
Kazimiero kapines .

Visi a d. Minnie—Michalinoj 
Schlinski giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse it Sutik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinintą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminei.

Laidotuvėse į 
rius S. M. S 
Roosevelt 7532

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

Nm. Tel. H,d. Pirk 3J«5

DR. A. 1 GUSSEN 
LIETUVIS DBNTISTAS 

Valandos: ndo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedčliomis pagal sutartį. 
4847 Meti ftth Street,

X-ttay.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST

Tehfond* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Gtaborius h? 
Italžaihuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

įadia. Kdlna prieinant*

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PRANCIŠKUS PAVILONIS

Persiskirė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 2 dieną. 3 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Gilvydžių kaime, 
Viešintų parap., Panevėžio ap. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko didėliame nubudime 
pusbrolis Grigalius Černius ir 
pažystami.

Laidotuvėms rūpinas Grigalius 
Černius.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 5 dieną, 2 
tų iš koplyčios bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Pavilio
nio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Grigalius Černius ir Pažystami

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

mją
Marijoną. 3 brolius 
dislovą. 3 seseris — 
tash. f .
dėdę Joną Radžiu, aunukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 655 1 S. Talman Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugpiučio 4 dieną. 8 vai. iš ryto 

iŠ namų į Gimimo Paneles šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos UŽ velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv, Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Žvinakio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskdtinj pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. * '
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Motina, Broliai, Seserys ir Giminės. 

Laidotavcse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Bouievard 4139.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterių Vyrišką įrVaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedčl. nuo 10 iki 12 v.

Pbone Mideray 2880

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su šatro nupiglnto- 
ityis kainomis už aukštos tųšiės palaidojimų* Mes niėko 
nerokuojame už atvežimų mirusio ŽinogaUs kurto į musų 
įstaigą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kttr galėsite pamatyti di- 
džiausį pasiririkimą grabų ir kitų feikmėriiį h rtž tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti^ nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksitė, rtr i|e.

EUDEIKIS yra vienatinis Metrtviiį gnrtborius, kuris 
teikia rttttbulattce patarnavimą sii ėkspėrtU lietrtviti pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Bermertų; Pašaukite EUDĖIK1 pihrt rt^gu kkėip^ 
kitur.

-♦--.-M ‘ r ■ - » • ■ ' ' ' ' I - - -.i 1 • *’ > C -lA. ■ ■ ,<•* 4, #

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piel 

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

JUOZAPAS YUKNEVIČIA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 dieną. 4:15 valandą 
po pietų 19 32 m., sulaukęs apie 
57 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje. Tauragės apskr.. Gaurės 
parap.. Cegelnės kaime.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime su- 

nQ Juozapą it marčią Marijoną. 
2 dukteris 
taną Grimailius. Petronėlę ir žen
tą Juozapą Zigmantus it gimi
nes Amerikoj. Lietuvoje dukterj 
Prancišką, sūnų Antaną ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
rugpiučio 5 dieną. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Yuknevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Dukterys, Marti,
Žentai ir Giminės. * H

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis. Tel. Bouievard 
4139.

Phone Bouievard 4139
A. MASALSKIS

Musą Patarnavimą* hi- 
dotuVėse ir kokiame rėi- 
kdiė vlšuonief esti *ąii- 
iiid^i Ir nebradguf td- 

> dėl, |dd hrturime il- 
laidą užlaikymui ikf-

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

Tel. Lafayettd 4146 

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

pigiausias uBtųvis 
GRABORIUŠ CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
'i BOk g«rtau ir pigtiu 

n^?’1 k®*1
priklausau. prie gra- 

ildirbystės 
OFISAS:

668 W,. 18th St:;- 
Tel, Canal 6174 

SU SKYRIUS: 
■Br 3238 S. Halsted St.

Tel. Vidury 4088

PRANCIŠKUS GENIS
Persiskyrė ?u šiho pasaulin 

rugpiučio 2 dieną, 9:25 iralandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 39 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio ap.. Raguvos parap., Užu- 
nėviČių kaime. Amerikoje išgy
veno 22 ihetus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Lučlją, 2 podukros —— Lhči< 
ją ir Marioną, 2 brolius — Mi
kolą ir Vincentą, 2 pusseseres —• 
Veroniką VaiČidkonienę ir Vince 
Develkk’hę ir gimines Amerikoje-. 
Lietuvoje 2 seseris — Leosę ir 
Selerhona ir gimines

Kuhas pašarvotas randasi Ma
salskio kaplyčioj, 3307 Auburd 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
rugpiučio 6 dieną, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėta* į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Genio 
giminės, draugai ir pažystdmi 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutirtį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Motėtis, Podukrės, Broliai, 
Pusseserės ir Gtmlnėš.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riu* A. Masalskis, Tel. Bouievard 
4139.

Joe Pollaeką nušovė jo žmo
na. Pirmadienį buvo jo laido
tuvės, kuriose patarnavo grabo
riai Sudeikiai. Dvylika tūks
tančių žmonių susirinkę kapi
nėse, kaip sako “Daily News” 
reporteris. Tie žmonės labiau- 
isa norėję pamatyti ne pačias 
laidotuves, bet Pollacko žmo
na, dabar našlę.

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0 K I 8 A S:
4645 S. Ashland Avė., 

bfhid valandos nuo 2 Iki 4 Ir huo 6 Iki
8 vai. vak. Nedėlionjis parai sutarti 

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1930

jfgang .jis seniau buvo plumberis, kaip mas bfisas randasi adresu 767 
vėliau užsidėjo real estatinin- 
ko biznį ir kaip pagalios tapo 
bankieriumi.

UDEIKIS
JVŠtf Gh'ABOBlVS'-1■ ' ,!j'; 7 ■.'

Didysis Ofisas

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

VAKAR
Arba: 1800%/^? St?

____________Pagal sutarimą __________

William C. Mitehell
LIETUVIS ADV< 

2656 West 61
Tclephon* Hamlpck 1323 

Valandos: 9 ryte iki 9 vAtftd 
Ncdilionis pagal intirtj

Tel, Yards į 829

M G. SERNER 
lietuvis akių Specialistas 

^tyfima* 
Komplikuotuose 

Atsitikimuos*

Ofisas ir Akinių Dlrbrovi 
756 West 85th St. 

kampas Habttd St;
Valandoj, nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėllofflla huO 10 iii 11 

-II i I iiiiiĮ iiiiirt iM ilii I i.įli <il II 4^1 k in 'I I Ii h i Į  

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga

Phbn* Heiufock 7828 „ t 
' mis ir Pėtnyčio^ įfl 

lalifed Stftei

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

miesto ofisas
127 V. Dearborn St., Roųm 1113 

Telefonu Central 4411
Valandos: tino 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
332? South Halsted Strakt 

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

▼skarą, išskyrus ketvergą 
Nedėti o j nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

_________Grąboriai_________

S. M. SKUDAS
, Lietuvis

GRABORlUS IR BALŠAMUOTOJAS
Didelė lt graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
TA k-M-lt 75M

Petėr Conrad
FotogtafddjU jU,n ai- 

muose arba studijoj
6023 Si Halsted St.

(Jansen Stud;)
R... no w. št.
Tel. BhglevoUd 3840

...įtoiiįiiiiiiĮ     .Mi.ia.oa

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Ivantadienlo it ketvirtadienio
. Pbone Onai 6122

JLr Jlw« iSJLJljZdJLc)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telsfona* Republic 7868



Trečiadienis, Rugp. 3, 1932

Tarp Chisagos 
Lietuvių

Washingtono karžy
giai ir Bonų Armija

Universal State 
Bank depozitorių 

mitingas

1917 metų 
registrą c i.* a 
iki 31 mc- 
paskelbtas

Gerbiami Universal State ban
ko depozitoriai!

Jau buvo pranešta per radio 
ir spaudoje ,kad ateinantį penk
tadienį, rugpiučio 5 d., 7 vai. 
vakaro, bus šaukiamas Univer
sal State banko depozitorių vi
suotinas susirinkimas. Taigi 
tas susirinkimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted

šito susirinkimo tikslas yra 
išrinkti pastovų depozitorių ko
mitetą, kuris galės veikti visų 
depozitorių labui. Taip pat bus 
bandoma patirti, ar mes galime 
surinkti 2/3 depozitorių para
šus ir perimti banko likvidavi
mo reikalą iš resyverio rankų. 
Tam depozitorių išrinktam ko
mitetui banko direktoriai turės 
pasiaiškintu dėl kokios priežas
ties tapo bankas uždarytas.
’ Į visuotiną depozitorių susi• 
rinkimą penktadienį mes kvie
čiame taip pat banko preziden
tą p. J. J. Elias ir kitus ban
ko viršininkus, kad jie atvyktų 
ir paaiškintų apie banko užda
rymo priežastis ir ką mano di
rektoriai toliaus daryti. Jie 
žadėjo šaukti depozitorių mi
tingą ,bet iki šiol nešaukė. Taip 
pat p. Elias pereitą savaitę šiam 
laikinam depozitorių komitetui 
tvirtino, kad jisai turi planą 
apie banko perorganizavimą 
arba naujo banko atidarymą. 
Dabar jisai turės progos 
savo planus išdėstyti.

Taigi, nesulaukdan 
pranešimų iš uždaryto
viršininkų, mes nutarėme dau
ginus nebelaukti, bet tuojaus 
šaukti visų depozitorių mitin 
gą, kuris įvyks, kaip aukščiaus 
minėta, penktadienį, 7 vai. va
karo, Lietuvių Auditorijoj. Vi
si gerb. depozitoriai, kurie tu
rėjo pasidėję Universal State 
banke pinigus ant Savings Ac
count arba ant Checking Ac
count, yra prašomi atsinešti į 
susirinkimą banko knygutes, 
nes pašaliniai žmonės nebus j 
mitingą įleidžiami. Taip pat 
yra prašomi atvykti ir atsinešti 
banko knygutes atstovai tų 
draugijų, kurios minėtarųe ban
ke laike savo pinigus.

LAIKINAS DEPOZITORIŲ 
KOMITETAS:

V. M. Stulpinas,
3400 So. Emerald Avė.

Stanley Daugelaviczia,
3251 So. Emerald Avė.

Jonas J. Kulis,
3259 South Halsted St.

Felit Lutz,
3501 So. Union Avė.

Mes gavome groma 
tą iš valdžios

sako moteris.

mums

jokių 
banko

Nau jas Amerikos pa 
/ sažierinis laivas
Pirmas pasažierinis laivas, pabudavo- 

tas Amerikoje per 35 metus, tapo už
baigtas ir prisiruošęs pirmai kelionei per 
vandenyną. Tai United States Lines 
laivas Manhattan, kuris yra skirtas plau- 
kiojhnui tarp New Yorko ir Hambur
go,' su sustojimais Anglijoje ir Fran- 
cijoje. Jis yra didžiausias ir stipriau
sias laivas, kokis ikišiol buvo Amerikoje 
pabudavotas.

Manhattan buvo pradėtas budavoti 
gruodžio 6 d., 1930. Už metų laiko 
buvo nuleistas vandenin. Tai bus la
bai puošnus it gerai įrengtas laivas, pil
nai pritinkąs "Amerikos gyvenimo stan- 
dardui". Jo ilgis yra 705 pėdų, yra 
24,000 tonų įtalpos ir galės vežti 
1,250 pasažierių.

Pirmas jo išplaukimas bus rugpiučio 
10 d. Antru išplaukimu rugsėjo 7 d. 
yra rengiama didelė lietuvių ^ekskursija. 
Rengia ją "Naujienos” ir Liet. Laiva
korčių Agentų Sąjunga. Laivakorčių 
kainos šiai ekskursijai bus nupigintos.

" SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos banl®

darbininku

turėtų žinoti, 
išnaudojimu

žiaurumą, jų

kareiviai; bet nekreipdami 
dėmesio į daug didesnį kitų 
bedarbių skaičių jie eina vie
ni į Washingtoną, nešdami 
vėliavas ir giedodami šalies 
himną, prezidento malonės 
prašyti.

ši bonų armijos kelione 
primena man kitą įvykį—Ru
sijoj, sausio 9 dieną 1905 m. 
Ir tuomet minia rusų darbi
ninkų ėjo, vadovaujama šven
tiko Gapono, pas carą malo
nes prašyti. Tie Rusijos alpi
niai , vergai susilaukė daug 
skaudesnio smūgio, negu da
bar bonų armija Washingto- 
ne, nes Peterburgo gatvės bu
vo pasriuviisios 
krauju.

Bonų armija 
kad kovai su
reikia visų darbininkų vieny
bės. Kad eidami visi petis 
prie peties ir reikalaudami 
apdraudos nuo nedarbo, dar
bo valandų sutrumpinimo ir 
abelnai pagerinimo gyvenimo 
sąlygų, tik vienybei! susibū
rus galima bus priversti vald
žią skaitytis su darbininkų 
reikalavimais.

Aš norėčiau matyti, kad vi 
si kareiviai gautų bonų išmo
kėjimą artimoj ateity. Reikia 
tačiau neužmiršti to fakto, 
kad tie keletas desetkų ar 
šimtų dolerių greitai vėl išga
ruos. O kas tuomet bus, jeigu 
nedarbas vis dar siaus?

štai kodėl yra reikalas vi
siems darbininkams bendrai 
veikti, kad iškovoti apdrau- 
dą nuo nedarbo. Tik bendrai 
kovodami susilauksime tokių 
pasėkų, kokių norime.

—Senas Petras.

Senas Petras pas 
Happy Bill

buvo liuos- 
ne rekrutas

į karinome- 
tai

Birželio 5 dieną 
įvyko šioje šaly 
jaunų vyrų nuo 21 
tų, nes jau bir o 
Vokietijai karas ir reikėjo mi
lijoninės armijos, kad pasi'ii- 
ti ją vokieč ų mi.’itarineni’i jė
goms sutr iu^ki'ui ir laim-'ti 
karą. z

Nors Amerikos piliečių da
lis, ypač iš darbininkų klasės, 
buvo karui priešinga ir žino
jo, kad karas siūlo nuostolius 
darbo žmonėms, apkrauna 
juos sunkiais mokesniais, ir 
kad iš karo turės naudos tik 
maža turčių klesa, bet ta dar
bo žmonių dalis neturėjo jė
gų karui sulaikyti ir registra
cijai pasipriešinti. Nes buvo 
pas daugelį net darbininkų 
pakilęs dideĮią “patriotiniam” 
karui ūpas. Buvo ūpas eiti į 
kariuomenę ir sumušti vokie
čius: išlaikyti “laisvę” ir “de
mokratiją.” Mat, dieną iš die
nos Amerikos spauda rašė 
apie vokiečių
niekingus žygius; spauda agi
tavo už karą.

Mažas nuošimtis nesiregis- 
travo ir pasiliko slekeriais ar
ba, užsiregistravę, dėjo pas
tangas išvengti tarnybos ka
riuomenėje, kad nepatekti į 
tą skerdynę “už laisvę*’, ku- 
kioj reikės žudyti darbininkui 
darbininką — niekuomet pir
miau nematytą, nieko blogo 
žudančiam nepadariusio; žu
dyti jį, kad parūpinti kapita
listams daugiau rinkų.

Tose dienose kariuomenėn 
stojo daugelis vyrų liuosno- 
riai. Kurie gi buvo priešingi 
karui, tuos vadino slekeriais 
ir pro-germanais. Ir štai šiuos 
žmones net pačių darbininkų 
vaikai arba patys tėvai, pasi
vadinę 100 nuošimčių ameri
konais, kankino visaip: sma
lavo, mušė ir valkiojo gatvė
mis;

Gal šiandįe Washingtono 
karžygių bonų armijoj yra ne 
vienas iš tų, kurie didžiavosi 
100 nuošimčių amerikonizmu. 
Bet šiandie štai guli vienas jų 
ant lentos. Tai lietuvis, Vincas 
Juška, kuris krito nuo polici
ninko kulkos. Jis 
noris kareivis, o 
(draftytas).

Kada vyrai ėjo
nę ar važiavo į Franciją 
vvriausvbe ir darbdaviai ža
dėjo kareiviams daug visokių 
malonių, kuomet jie sugrįš: 
gerų darbų, žemės ūkininka
vimui, ir tp.

Merginos žadėjo savo meilę, 
sakstė prie krūtinių gėlės, da
lino saldainius, cigaretus ir 
skanius bučkius demokratijos 
karžygiams. Vyriausybė mai
tino juos geresniu maistu, ne 
kad daugelis kitų piliečių ga
lėjo gauti; vežė juos Pullma- 
no vagonais ir tt.

Visa tai klojosi keturiolika 
metų atgal. Šiandie, Siaučiant 
nedarbui, kuomet šaly pris- 
kaitoma apie 10,000,000 be
darbių, į bedarbių eiles pate
ko ir daug didžiojo karo vete
ranų. Daugelis jų badavo su 
savo šeimynomis ir pavieniai, 
štai ir jų protas pradėjo veik
ti kitaip, nė kad karo metu, ir 
jie pamate, kad,. Wall> įstryto 
kapitalistų tapę apgauti, ne
gavo nieko, kas būHro •jieiĮis 
žadėta, kai jie ėjo į, į^ariųo- 
menę 1914 metais. J ■

Išbadėję buvusio karo vete
ranai važiuoja į Washingtoną 
maldauti šalies prezidento 
malonės, kad valdžia išmokė
tų jiems bonų algas, kurias 
jie užsidirbo karo metu. Bet 
kapitalistų ramsčiai sėdėdami 
Washingtone užmiršo .priža
dus. Ir buvusieji kareiviai vie
toj bonų susilaukia gazinių 
bombų, policijos buožių, ka
riuomenės arklių kanopų. Tai

Aną saulėtą ir karštą šešta
dienį važiuoju pėsčias su savo 
keliaujančia krautuve 60 my
lių valandoj greitumu, ir nė 
nepasijutau, kaip atsidūriau 
Northsidėj, prie Ashland ave- 
nue ir Grand street. Žiūriu į 
laikrodėlį* Ogi jau 15 minu
čių po dvyliktos!

Manau sau, kad reikės eiti 
kur pietų užkąsti. Visgi nesi
norėtų eiti pas kitataučius. 
Prisiminiau, kad ‘Naujienose* 
teko pastebėti garsinimas— 
koks ten Happy Bill’s Inn.

Pasidairiau ir tuojau paste
bėjau minėtą įstaigą. Ir įva- 
žavau pėsčias į vidų. Pada

vęs orderį pietums, žiūriu į 
pašones, kad persitikrinti, ar 
tikrai užėjau pas tautietį lie
tuvį. Už baro patarnautojo iš
vaizda atrodo ne lietuviška, 
ne žemaitiška ir ne dzūkiška: 
plaukai juodi, veidai' paplok- 
šti, jis atrodytų greičiau kaip 
tos ar kitos Balkanų valstybės 
pilietis. Nukreipiu akis į vir
tuvę. Vyrėja ir patarnautoja 
tikrai lietuvių išvaizdos. Aiš
ku — lietuvaitės.

Kada atnešė pagamintą val
gį, tai iš jo skonio irgi paju
tau, kad esu lietuviškoje val
gykloje. Vėliąu sužinojau iš 
vienos p-lės, ’ Bronisės, kad 
valgiau pas p. į B. Karsoką, 
kad vyrėja buvus p-nia Kar- 
sokienė, d patarnautoja jos 
sesuo, p-nia Songailienė.! ,,. <

Apleidęs Happy Bill’s įstai
gą, .kai pasiekiau) Sacranieriįlo 
bulvarą, tai užėjau < .aplankyta 
seną s draugai ^Naujierių*’ bu
vusį - bendradarbį, , “Gvąizdi- 
ką”. Drg. Gvaizdikas tuojau 
pasodino mane f^midkŠt^kil
sią ir atnešė mažiukę makor- 
kės, nes kai kurie northsidie- 
čiai taip vadina ją; įteikė dar 
stiklą bavarsko, o p-nia Gvai- 
zdikienė įvijo čielą Camel’ą į 
burną.
. Ir nepajutau besikalbėda
mas, kaip mes visi trys apie 
30 CameFių išleidome durnais 
aukštyn. P-nas Gvaizdikas pa
pasakojo daug ką įdomaus

— Atėjau pas tamsta rodosi 
Tamsta geriau suskaitai, ne
gu mano mergelė. Tai ve, 
žiūrėk, kdkią didelę gromatą 
gavome

Ir dar aiškina:
— Stanipbs visai nėra. Ar 

tik nebus iš vyriausybės? Bet 
kaip sužinojo musų adresą? 
Mes niekur neinam, munšai- 
no irgi neparduodam... O gal 
miestas patyrė, kad mano vy
ras jau dvejus metus nedirba?

Skaitau “grohiatą” ir pers
kaitęs paaiškinu.J 

. —- Ką tamsta kalbi! — su
šunka moteris. — Kibą jiems 
galvoj negerai: mes turėsime 
(langiau taksų mokėti... Kad 
jie nesulauktų. Nagi už ką 
jie dabar nori gauti tų taksų?

— Už forničitis — sakau — 
už kitokį kilnojamą turtą, 
kurį tamsta turėjai balandžio 
menesio 1 dieną 1931 metų.

— Kurį mes turėjom 1931 
metais?... Dabar suprantu; 
kurį turėjom 1931 metais...

Bet matyti, kad moteris ne 
visai aiškiai supranta, nes tur
būt jos mintis liųkripusi yra 
nekilnojamos savasties linkui.

— Nagi pasakyk, ar reikės 
duoti koks nors atsakymas? 
— klausia ji toliau... Sakote, 
reikės. Tai kiek dabar tas 
viskas kaštuos? Ar jus gali
te parašyti tą atsakymą.

Sakau: — Galiu.
— Vaje, vaje, net 40 klausi

mų! Tai kieli gi kaštuos? 
Ak, tik 50 centų. Na, tai ra
šyk. , ' ,

Prisiriiošiu “rašyti”. Duo
du moterei klausimus, kokie 
yra asesoriaus išsiuntinėtoj 
blahkoj.,

— Taip, mes turėjome auto
mobilį pernai, ale dąbar jo 
neturime. Matai, mano die
das buvo paėmęs truputį už 
lupos Važiuodamas namo, tai 
sudaužė. Dabąr stovi jarde 
ant galo loto pristatytas. Mes 
jį pirkome, rodos, tuoj po 
Naujų Metų.. Ar, sakai, da
bar reikės mokėki ir už tą su
daužytą !mašipąį..j ■ Bęį kjąd 
mes turėjome prieš pirmą 
balandžio. Dabar mes jos 
kaip ir neturihie. Ji nieko 
neverta.

Hm... pianą' turime, ale jo 
mes nepirkomę. Radome kie
no tai paliktą, kada atsikrau- 
stėiii. Tut būt jis nieko ne
vertas, tai žmonės ir paliko... 
Parašyk, kad j iš nieko neveik

Kaip cigaretas yra 
pagamintas ___ j

Yra abejojama, kad kitas koks nors 
produktas kainuojantis tiek mažai, tu
rėtų tiek daug rūpesčio sudėta, kaip ci
garetas. Mažai rūkytojų teįsivaizduo- 
ja, kiek mokslo, darbo, ir kapitalo yra

tarų cigaretą. r - - -
Strike cigaretą. 
1 
ma kelias minutes jj* surūkyti. Reika- 

_ . - * pri' 
brandinus, ir suminkštinus puikų taba- 
i. . . ;; -
rinktiniai lapai iš parinkto tabako yra 
susinkta iš didžiulių pasaulio tabako 
prekyviečių, o jo atatinkamas vartoji
mas yrą mokslas savaime, kurį apra
šyti imtų tomą. Reikalingumas di-

tau ir užmokestis!
Antras nemalonus (įvykis su 

tais karžygiais: Jie gerai ži
no, kad šaly yra apie 10,000,- 
000 bedarbių ir kad visi tie 
bedarbiai taipjau nori valgy
ti, kaip ir jie patys, buvusieji

jų darbo sąlygas.
Atsisveikinęs su draugais 

šeimininkais, apleidau juos ir 
ėjau daryti biznį pas įeitus 

Nortli Sideje. ' 
—- Senas Petras.

iąutiečįus

reikalinga, kad pagaminus tikrai popu- 
larų cigaretą.

Paimkime, pavyzdžiui, garsųjį Lucky 
Ima daugiau trijų 

metų laiko pagaminti Lucky, nors tei- 

linga kelių metų, kad surinkus, 
brandinus, ir suminkst' _ " , 
ką, kurį rūkytojai gauna Luckiuose. šie 

susinkta iš didžiulių pasaulio 

mas yrą mokslas savaime, kurį apra
šyti imtų tomą. Reikalingumas di
džiulio kapitalo surinkti tokį kiekį pui
kaus tabako yra savaįme aišku.

Kaip tabakas yra, ištisai pribrendęs, 
tikras išdirbimas prasideda, • kuriame di
dis moksliškas proęęsaą yra vartojamas, 
kad pagąminus. jūsų turky. Strike. Ža
lias tabakas visuomet,‘ savo natūraliame 
stovyje, talpina tuįus’!neįvarumus, 'kurie 
yra priežastimi gerklės, erzinimo ir ko
sulio. Todėl, kad panaikinus tuos tū
lus nešvarumus, Lucky Strike išcjųbė; 
jai panaudoja sprągįnimo procesą ; su 
ųltra-violetiniai^ 1 spinduliais. šis ypa
tingas Valymo,., prpcešąs buvo išptiąį 
dėl Lucky Streike, ir tik tuckį®s ji te
turi. Pagaliaus, Lucky Strike yra vie- 
nin-eliai cigatetai paiaįllyjc* duodą jū
sų gerklei apsaugą, kurią suteikia spral 
ginimo procesas. Taigi nestebėtina, 
kad daugiau kaip 20,000 gydytojų, ku
riems buvo duota išbandyti Lucky Strike 
cigaretai, pamatuodami savo nuomones 
savo pačių patyrimu rūkyme, sako, kad 
Luckies mažiau ęrzind gerklę negu kiti 
cigaretai.

Per visą išdirbimo eigą didele prie
žiūra yra vartojama, kad užsitikrinus, 
iog visi cigaretai ym gerame stovyje. 
Cadapgi Lucky ’ Strike rūkytojai turi 

lepų skonį, tai vienų ar kitu laiku pa
stebėjo nekintama vienuodumą savo rne-

tas. Jei kas ateis pažiūrėti,|sų reikės mokėti?.. Ak, tai jie! 
tai galės pasiimti ir išsivežti.

■— Dabar apie laikrodžius— 
sakau moterei.

■— Laikrodžių mes neturi
me. Praėjo tie laikai, kada 
laikrodžius galėjome turėti. 
Beje, mano žmogus turi laik
rodėlį, kurį jis gavo davonų, 
kada mudu vedeva, bet dabar, 
rodos, ir tas užstatytas paun- 
šapėj; jeigu nuneš penkinę 
šią savaitę, tai galės atsiimti.

Ar ir už jį teks mokėti? Ki
bą sudna diena ateina!

— Well, kaip su brangme- 
nėinis, auksiniais ar sidabri
niais daiktais?

— Auksinių daiktų mes ne
turime — pareiškia kategoriš
kai moteris — išskiriant mu-

Mano žmogus tu
ri keturius, o aš pati, žiūrėk, 
tik tris. * Dabar daktarui už 

t •

jo darbą‘he viskas išmokėta... 
Tai atėjo gadyne:,žmogus ne
turi ko valgyti, o čia už dy
kus dantis mokėk!

— Sakai, už dantis nerei
kės mokėti... Ak, tai aš nesu- 
prahtu. Na, o kas toliau?

— Forničiai. .
— Forničių mes kaip ir ne- 

turme. Viskas, ką pirkome 
20 metų atgal, dabar pasiliko 
be vertes. Gal malkoms kas 
ir imtų. Parašyk kokią $20. 
Juk pirkti niekas jų nepirks.

Pinigų banke neturuiine. 
Juk tą ir pats galėtumei ži
not, tai kam dar klausti. Mu
sų mergelė buvo pradėjusi 
dėti centukus ir nikelius, ku
riuos gaudavo iš giminių, bet 
jos nelaimei ir tuos uždarė. 
Aš dar turėjau porą šimtelių 
pasidėjus savu mergautinės 
vardu nuo kokios Dievo ko- 
ronęs apsisaugoti, ąle ir juos 
uždarė. Ar, sakai, kad ir už 
tuos reikės mokėti? No ne, 
aš nemokėsiu kol jų negau
siu. Parašyk toj gromatoj, 
kad mano pinigai uždaryti, ir 
dacol!

Pabaigta “gromata” aseso
riui. Moteris teiraujasi :

— Tai kiek gi dabar tų tak-
■ 1 ' • f t 

dar kitų gromatą atrašys. Ge-' 
rai, lauksime, jeigu lendlordis; 
neišmes pirmiau iš buto už 
nesumokėjimą rendos. VBA.

Pigiau vakacijose 
negu Chicagoj pra

gyventi galima
vienas

su dantis.u

Tik pagalvokite 
doleris į dieną ruimas ir pra
gyvenimas, arba $25.00 mėne
siui.

Nuvažiuoti ant buso kainuo
ja $9.65 round trlp. Tikietas 
geras 60 dienų. Pri va tiška 
farma, 3 ežerai žuvauti ir 
maudytis, Irons, Mieli. Atei
nančią subatos vakarą mano 
sūnūs išvažiuoja ten. Atsiklaus
kite arba pašaukite.

P. DAUBARAS,
5300 So. Prairie Avė., 

Tel. Drexel 3689

PRANEŠIMAI
20. Wardo Liet. Politikos i f Pašalpos 

kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio 3 
d., A. Bagdono svet., 1750 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ir išklausyti raportą, 
kurį komisija patieks kaslink susivieni
jimo su Brolybės kliubu. — Valdyba.

Liet. Rep. Brighton Park Kliubo su
sirinkimas įvyks rugpiučio 4 d., 7 v. v. 
Parapijos svetainėj. 44 ir Fairfield Avė. 
bus svarbus pranešimas iš Kankakee, 
III. — Valdyba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

MADOS MADOS

2967

batistinės materijos arba ki- 
sunkios materijos. Sukirptos 
10, 12 ir 14 metų, - mergai-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžid 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuk'u jeigu gali taip 
L ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jum* riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigfl žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
ėdantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uidavinla pagalios tapo R- 
riltas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

APDRAUDA
Apdraudžiame nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. 
Darome įgaliojimus ir per
kame Liėtuvos Bonus.

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

Tel. YARDS 4669

gauti vienų ar daugiau

2967—Mergaitei mokyklon eiti suk
nelė. Gražiai išrodys jeigu bus pasiūta 
iš lengvos 
tokios ne 
miėros 8 
tem.

Norint w„. ,
virfinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Lcavitt St., 

Chicago, Ili._,„ 
Rendon kambariai, švarus, malonus, 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. 'Prieinama 'kaina.* 
WALTER NEFFAS, Sav.

B ....... . .. .

•»

J

CLASS1FIED ADS
Financial.

Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PĘOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

Busincss Service
------

NAMŲ NAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Radios
50c Į SAVAITĘ. Midgets $8.50. 

Nauji 1932 Philco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS ūkio gyvenimą my
lintis žmogus arklių auginimo biznyje. 
Darbas ir 
kių metų 
tikrintas. 
Rašykite.

investmentas apsaugotas pen- 
kontraktu. Pasisekimas Už-. 

Reikia turėti cash $1000.

Box 1463 
Naujienos.

1739 S. Halsted St. & .

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo ir prižiūrėti 2 vaikus 
— 9 ?ir 11 metų. Vincentas Hendrickas 
6636 S. Komensky Avė. Matyti nuo 
7 vai. vakare ‘

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 

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

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

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas 
apšildomas, elektra, gasas Del atsakan
čių žmonių už $27.50 

6533 So. Fairfield Avė

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

VAISIŲ ir lengvų groserių sankro
va. Pigi renda. Priežastis pardavimo 
— einu į wholesale biznį.

6508 Ogden Avė.

BARGENAS — Pardavimui kendžių 
krautuvė, gera vieta pavieniui, kaina 
$75.00. 4648 So. Lincoln St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS — Pardavimui 40 ak
rų farma su triobomis tiktai už $700. 
Gera žemė ir sodnas. ' Rašykite savi
ninkui. Bernard E. Bringelson, Luther, 
Michigan.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

8 KAMBARIŲ rezidencija 8858 S. 
Winchester Avė., lotas 37x125, kaina 
$4500. Kreipkitės 561 W. 16 St.. 
tel. Canal 1735.

Apgarsinimai

giamiausio cigareto, ir stebėjosi. kaip 
išdirbėjai gali padaryti vieną Lucky taip 
panašų i visus kitus/į

Priežastis šio stębėtirlo yienuodumo ir 
vėl bus ta rūpestinga štyda; kurią krei
pia Lucky Strike išdirbėjai savo išdir
biniams. Be šios ypatingos priežiūros 
cigaretų gamyboje yra vartojama trijų 
Sezonų pagrečiui tabakas) (Ady.)!

NAUJIENOS Pattera Dept
1739 S. Halsted Si, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.__ ___
Mieros .,............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
litu1

NAUJIENOSE 
VISADOS 

APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




