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Lietuvos Naujienos
Marijampolės 14,000 gy- 

' ventojų
’ V'i ; \ ? ' '■ •

Didelė nelaimė Šiau
lių apsk. ūkininkams

Policija areštavo 1,200 socialistų. Vienas 
socialistas pakartas

Už oradėjo masinius socialistų areš
tus. Į trumpą laiką liko areš- 
duota 1,200 socialistų. Policija 
tvirtina turinti įrodymų, kad so
cialistai, komunJstai, naciai su
sivienijo bendrai kovai prieš 
valdžią. Visų suimtųjų namuo
se busiančios padarytos kratos 
ir kur nebusią rasta įrodymų 
suokalbio, tie busią paliubsuoti.

Teisme Geri ir Arzboeck lai
kėsi drąsiai. Jie pasišakė žiną 
kokia bausmė juos laukia, bet 
kartu pareiškė, kad “idealas yra 
brangesnis ir už gyvastį”. “Ver
čiau tegul bus naciai, negu to
kia valdžia”, sušuko Geri pil
nam žmonių teismui.

Abu jie yra darbininkai. Su
imti jie btfvd nuožmiai polici
jos kankinami ir buvo verčia
mi sakyti tą ką policija norė
jo kad sakytų.

“Sumanymas dėlioti bombas 
buvo mano”, prisipažino Geri. 
Tai buvo taikomas kaipo smu-. 
gis valdžiai, “kuri pavergė žmo
nes”. Taipgi buvo taikoma ne
leisti Dollfussui susitaikinti su 

nuteisė 8 metams kalėjiman. Į naciais, nes tada priespauda 
Tai parodo tik artimą giminys-.butų dar labiau padidėjusi.

Geri yra: dešimtas socialistas, 
kurį pakorė Dollfiteso valdžia.

VIENNA, liepos. 24 
trijų dienų po to kai jis su 
draugu išsprogdino geležinkelį 
prie Dunojaus upės ir peršovė 
policistą, kuris sutrukdė jų pa
bėgimą į čechoslovakiją, Josef 
Geri, 22 m. socialistas liko šį
vakar pakartas. Dollfuss kruvi
noji valdžia daug sykių grū
mojo mirtimi teroristams, bet 
dar pirmą kartą ji liko pritai
kyta šioje kampanijoje prieš 
bombų dėliotojus.

Geri draugas Rudolf Anz- 
boeck, 21 m., taipgi socialis
tas, irgi liko pasmerktas mir
čiai, bet prezidentas Miklas 
mirties bausmę pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos.

Geri pasigailėjimo nesusilau^ 
kė, nes jis peršovęs policistą 
ir liko pakartas už kelių valan
dų po išnešimo teismo 
sprendžio.

Bet kuomet socialistai 
džiami miritmi, tai tas
teismas visai kitaip elgiasi su 
naciais. Pakliuvusį už padėji
mą bombos nacį z tas teismas

nuo-

bau- 
pats

tę tarp nacių ir Dollfusso fa* w , , * J* -L į - Į- < -Šistų. 'i—JT“ .
Prieš pakorimą Geri, politi- Bet dar nė vienas nacis nėra 

nė policija puolė socialistus ir pakartas.

Austrija nuteisė 
bombininką 8 me

tams kalėjiman

Rusijoj 8 komisarai 
pasmerkti mirčiai 

už sabotažą

Marijampole, Marijampo
lė miesto teises įgijo tik 1927 
fn. ir* tuo laiku vos tesųskaitė 
10,0b0 gyvehtojų. Nuo to laiko 
gyventojai nors nebuvo surašir 
nėjami, tačiau manoma, kaį 
dabar Marijampolės m. yra 14 
ar net daugiau* tiikstančių gy
ventojų. Išeitų, kad kasmet 
Marijampolėje priauga virš 500 
gyventojų.

Dillingerio gaudy
mas kainavo valdžiai 

$100,000

PirmasVIENNA, 1. 24. 
nacių bombininkas, kuris tapo 
atiduotas karo teismui, einant 
įstatymais, kurie skiria mirties 
bausmę už bombų dėliojimą, li
ko nuteistas '8 metams kalėji
man.

Dar laukia teismo trys 
cialistai ir penki naciai.

Naciai grūmoja
Naciai Styri joj skleidžia slap

tą grūmojimą, kad bus pastver
ti penki katalikų kunigai už 
kiekvieną mirčiai pasmerktą 
nacį ir bus laikomi kaipo įkai
tai. Jei nacis liktų nužudytas, 
tai žūtų ir kunigai. O Dollfuss 
yra labai karštas
Bet tas nė kiek nekliudė jam 
skersti socialistus.

Tuo tarpu slapta skleidžiamas 
socialistų organas Arbeiter Zei- 
tung pastebi:

“Neapykanta prieš . valdžią 
yra tokia didelė, kad grūmoji
mai kartuvėmis nebedaro jo
kios įtakos”.

so-

katalikas.

DULUTH, Minn., 1. 24.—Ke- 
turi vaikai,—du berniukai ir 
dvi mergaitės, 4-6 metų am
žiaus, prisipažino įtekmę į ka
nalą 7 m. negrų vaiką ir leidę 
jam prigerti.

fcV /Tfc D E3 CZH
Chicagai ir apielinkei federa 

lio oro biuras šiai dienai prana
Sauja:

Giedra ir karšta, bet gal būt 
nepastovus ir vėsiau i vakarą, 
ar naktį.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:-

San Francisco paskelbus generalini streiku išrodė kaip tikras karo laukas, gubernatoriui 
traukus j miestą 7,000 milicininkų. Viršuj — armijos Rankos patruliuoja tuščias gatves. Vidu
ry — minios žmonių laukia atsidhrančio unijos autorizuoto restorano. Apačioj — milicininkai 
gatvėse stato barikadas, nors mieste buvo visiškai ramu ir jeigu buvo kokie sumišimai ir puo
limai komunistų raštinių, tai juos sukėlė patys “tvarkos dabotojai 
kieriai visąi nedalyvavo. ; 7 •z v 1

Prašo nelaistyti dar 
žų ir neeikvoti 

vandens

Nuteisė du bankie- 
rius kalėjiman

su-

vigilantes ir juose strei-

WASHINQTON, 1. 24. —Gau
dymas John Dillingegrio, kuris 
pereitą sekmadienį liko nušau
tas Chicagoje, federaliniai vab 
džiai kainavo $100,000. Jis mo
kėjo slapstytis ir tankiai pa
sirėdęs vienuoliu, ar. prisista
tęs kokiu rašytoju ar pardavėju, 
pirmiau aplankydavo ir ištir
davo plėšimui numatytą vietą.

Dabar “visuomenės priešu 
No. 1” bus skaitomas Dillin’ge- 
rio draugas Lester M. Gillis, 
kitaip “Baby Face” Nelson. Už 
ję sugavimą federalinė valdžia 
skiria $5,000.

Dillingerio kūną jo tęvas iš
sivežė į Mooresville, Ind., ten 
jį palaidoti šalę motinos* 4..

ŠIAULIAI.—Šiauliuose gauti 
pirmi pranešimai iš Joniškio, 
Papilės ir Gruzdžių valsčių apie 
didelę nelaimę ištikusią vietos 
ūkininkus. Liepos m. 1 d. apie 
7 vai. vakaro Čia kilo smar
ki, tiesiog nematyta audra, ku
ri išvertė nemažą medžių ir 
trobesių. Kartu su audra kri
to didžiuliai ledai, kurie visiš
kai iškapojo šių metų derlių. „ 
Bulvių ir javų laukai visai su
lyginti su žeme—viršūnės nu
kirstos iki pat šaknų ir su
muštos su dirvožemiu. Atrodo, 
lyg laukai visai nebūtų suarti 
nho pavasario. Smarkiausiai 
nukentėjo Gruzdžių valsčiuje. 
Ledų iškrito tiek daug, kad 30- 
40 centimetrų gilumo grioviai 
apie Jurdaičius buvo pripildyti 
su kaupu, ir kitą dieną (VII. 
2) į Šiaulius važiavę žmonės 
dar matė anksti rytą grioviuo
se neištirpusias ledų krūvas.

Ūkininkams padaryti milži
niški nuostoliai.

Papildomos žinios
Apie liepos 1 dieną Šiaulių 

apskrity siautusią audrą gau
tos tokios papildomos žinios.

Joniškio valsčiuje, Jankūnų, 
Rimšeilių ir Trumpaičių kaimų 
laukuose visai sunaikinti pasė- 
liai^Q0 hą^ plote. Rugiai ir 
kviečiai nukirsšaknų.

‘ ‘Trurdpučių kaime^audra išver
tė ūkininkų Vištartų, Lapeikos 
ir Stasiulio, o Jankūnų k-aime 
*—Platelio 
sus sodų
valsčiuje padaryta nuostolių 
150,000 litų sumai

Papilės valsčiuje audra palie
tė 20 kaimų ir nukentėjusių 
ūkininkų skaičius siekia 200. 
Audros simaikinta 28 negyvena
mieji trobesiai 12,050 lt. ver
tės. Užmušta 28 naminiai pau
kščiai. Pasėlių sunaikinta 1625 < 
ha plote 368,650 litų sumai. 
Iš viso Joniškio valsčiuje pada
ryta nuostolių 380,750 litų su
mai. Daržų vietoje liko tik 
juoda ' dirva. Sodai ir lapuo
čiai miškeliai taip pat sunai
kinti. Liepos m. 3 d. dar bu
vo grioviuose ledų krūvos.

Skaisgirio valsčiuje, Toliočių, 
Toliočėlių ir Obelynės kaimuo
se audra siautė 50 minučių, o 
kitur ilgiau, čia nukentėjo 10 
ūkių. Sunaikinta pasėlių 193 
ha 6,400 .lt. vertės.

Kruopių ir Meškučių valsčius 
audrą kiek mažiau palietė, bet 
čia yra padaryta nuostolių, ku
rie dar neapskaičiuoti.

Ar yra žinoma aukų kol kas 
nežinia. Iš viso šiaurės Lietu
voj audros padaryti nuostoliai 
siekia per pusę milijono litų. 
Ūkininkų būklė tiesiog apverk
tina—jie lieka visiškai be duo
nos.

MASKVA, 1. 24. — 6 augšti 
geležinkelių komisarai, vienas 
garvežių inžinierius ir vienas 
korėjietis liko pasmerkti mir
čiai už ruošimą geležinkelių ka
tastrofų ir šiaip dizorgariizavimą 
Rūsijos geležinkelių Japonijos 
naudai.

15 kitų konspiratorių karo 
teismas nuteisė ilgiems me
tams kalėjiman.

Buvo kaltinama, kad konspi- 
ratoriai buvo nariai gerai or- 
ganišuotos šnipų šaikos, kuriai 
vadovavo korėjietis.

Ta šaika sugriovusi kelias 
stotis ir sugadinusi dai/g maši
nų ir garvežių.

Bulgarija atnaujino 
ryšius su sovietų 

Rusija
SOFIJA, 1. 22. —Bulgarijos 

karininkų valdžia, kuri labiau
sia pasižymėjo persekiojimu 
komunistų, atnaujino diploma
tinius ryšius su sovietų feusi- 
ja-

Vokietijos socialde 
mokratų

PARYŽIUS.—Havaso agentū
ra praneša, kad įvairiuose Vo
kietijos miestuose plačiai pa
skleistas vokiečių socialdemo
kratų manifestas į Vokietijos 
liaudį.

Manifeste nurodoma, kad 
“rudų marškinių” vadai jau 
ėmė smaugti viens kitą dėl val
džios pyragų, ir kad jie veda 
Vokietiją į pražūtį, skurdą ir 
nelaimių bedugnę.

Manifestas šaukia j kovą už 
laisvą Vokietijos respubliką.

CHICAGO.— Nepaprastiems 
karščiams tebesitęsiant, van
dens sunaudojimas tiek padi
dėjo ir, vandens spaudimas tiek 
sumažėjo, kad vietomis gyven
tojai visai nebegali gauti van
dens. Iš tos priežasties vie
šųjų darbų komisionierius He- 
witt per merą Kelly atsišaukė 
į visus Chicagos gyventojus 
prašydamas kiek galima suma
žinti vandens eikvojimą. Esą 
pasidaręs mažas vandens spau
dimas yra pavojingas, jei kiltų 
didesnis gaisras. Be to prašo
mo ne'laistyti daržų ir neatida
rinėti gatvių hydrantų, kurie 
daug vandens bereikalingai iš
eikvoja.

SPRINGFIELD, III., 1. 24. — 
Andrew Russell, buvęs valsti
jos iždininkas ir auditorius ir 
M. F. DUnlap, prezidentas už
sidariusio Ayers National ban
ko, JacksonVille, liko nuteisti 
kiekvienas 18 mėnesių kalėji
man ir užsimokėti po $5,000 
pabaudos už netikslų sunaudoji
mą banko pinigų, tuo banką nu- 
bankrutijant.

Jie atsisakė liudyti.

Minneapolis pamaži 
prasideda užuojau

tos streikai

Sustreikavo Chica 
gos gyvulių pri

žiūrėtojai

Sefiiš dėl meilės pa 
kvaišo: sudegino visą 

savo turtą daržines ir išrovė vi-
medžius. Joniškio

Vakar irgi buvo nepakenčia
ma kaitra ir desėtkai žmonių 
mirė nuo karščio. Tečiaus jau 
užmatoma kaitros pabaiga: esą 
šiandie dar ^bus karšta, bet į 
vakarą, ar naktį oras pasidarys 
nepastovus ir daug vėsesnis.

Šie karščiai labai prikanki
no miesto gyventojus ir šimtus 
nuvarė į kapus.

Vakar buvo karščiausia die
na visoj šių karščių bangoų. To
kios karštos dienos nepamena
ma. - .

HUNTVILLE, Tex., 1. 24. — 
Texas rangeriai ir policija tri
jose valstijose ieško pabėgusių 
iš vfcjos valstijos kalėjimo tri
jų žmogžudžių kalinių. Kitiems 
trims, kurie bandė kartų pa- 
bėgti, nepasisekė. Vienas jų liko 
nušautas, kįtas gal mirtinai su?. 
žeistas, trečias sužeistas kiek 
lengviau. Pabėgimas įvyko lai
ke kalinių besbolo žaidimo.

MINNEAPOLIS, Minn., 1. 24. 
—Letai besiplečiantys streikai 
grąsina suparaližuoti visą Min
neapolis.

Drabužių valytojai ,dažytojai 
ir skalbyklų darbininkai pa
skelbė vienos dienos streiką, kad 
išreikšti užuojautą streikuojan
tiems trokų darbininkams.

Amerikos Darbo Federacijos 
preidentas Green bandė tą strei
ką sulaikyti ir net prigrūmojo 
atimti čarterį, bet tai nieko ne- | 
pagelbėjo.

CHICAGO.—Vakar' ryte su
streikavo skerdyklų gyvulių 
prižiūrėtojai* Skaičiui strekie- 
rių yra apskaičiuojamas įvai
riai—-nuo 700 iki 1,500.

Skerdyklų jardai tuo laiku 
buvo pilni gyvulių. Del didelių 
karščių jie yra reikalingi ypa- 
patingos priežiūros.

Gyvulių ’ kompanijos bando 
streiką laužyti pagelba streik
laužių. Bet visgi samdytojai 
paskelbė, kad jie nebepriimsią 
atvežamų gyvulių iki streikas 
nebus sutaikintas.

Streikas plečiasi
Commission Employes Union 

išreiškusi pasitikėjimą gyvulių 
prižiūrėtojams nutarė prisidė
ti prie streiko ir pradėjo su
laikyti gabenimą j skerdyklas 
šieno ir pašaro.

Spėjama, kad prie streiko 
prisidės ir daugelis kitų sker
dyklų darbininkų, jei streikas 
nebus tuojaus sutaikintas.

RAMSEY, N. J., 1. 24. —Far- 
meris William Storms, 55 m. 
piršosi prie 48 m. panos Jen- 
nie QuackenbUsh, bet toji jo 
meilę atmetė ir atsisakė už jo 
tekėti. Tas taip paveikė Stormš, 
kad jis prie savo nustebusios 
mylimosios akių išsiėmė iš ki- 
šeniaūs penkinę ir ją sudegi
no. Po to jis nuėjo į banką, iš
siėmė savo sutaupąs, $2,400 ir 
farmos “deed”.

Parėjęs namo jis nušovė sa
vo tris arklius, padegė darži
nį ir z sumetė į liepsną pinigus 
ir “deed”. Bet jis perdaug ar
ti priėjo prįe ugnies, užsidegė 
jo drabužiai ir, nors jis tuojaus 
puolė į upelį,- bet jau buvo tiek 
apdegęs, kad veikiausia mirs.

Gelbėtojai negali pa
siekti Byrd

Laivų krovikai bal
suoja dėl priėmimo 

arbitracijos
SAN FRANCISCO, 1. 24. — 

Streikuojantys Pacifiko pakraš
čių laivų krovikai dabar bal
suoja dėl priėmimo valdžios siū
lomos arbitracijos išsprendimui 
visų ginčų su samdytojais.

Sustreikavo busų darbininkai

StatenNEW YORK, 1. 24
Island Coach Co. bušų darbi- 
ninkai sustreikavę, kompanijai 
atsisakius pakelti jų algas.

Oak Park lietuvaitė 
žuvo nelaimėj su 
■( automobiliu

CHICAGO.—P-lė Lillian Win- 
kzius, 23 m., 16 N. Euclid Avė., 
6ak Park, liko užmušta ir trys
kiti žmonės liko sužeisti kai jų 
automobilius ties Elgin susi
dūrė su Frederick Ackerman, 
935 Center St. automobiliu.

Deportuoja 140 
žmonių

NEW YORK, 1. 24. — ĮEllis 
salą liko atgabenta iš įvairių 
valstijų 140 ateivių deportavi
mui j jų gimtąsias šalis.

LITTLE AMERICA, Antarč- 
tica, 1. 24. — Gelbėtojų eks
pedicija, kuri traktorių išvyko 
į Byrd bakūžę už 123 mylių 
nuo vyriausios buveines^ nega
li bakūžės pasiekti delei dide
lių šalčių ir sniego audros. Ji 
jau padarė apie pusę kelio, bet 
ženklai užpustyti, o ant nuo
vokos keliauti nedrysta. Eks
pedicija mano gryšti namo —į 
stovyklą^ Radio susižinojimas 
su Byrd nutrauktas, nės Byrd 
susižeidė ranką ir nebegali už-
sukti motorą

Wis., 1. 24.—
Oswald Jae-

MILWAUKEE, Wis., 1. 24.- 
Vakar sustreikavo Oswald Jae 
ger duonkepyklos darbininkai 
samdytojams atsisakius pripa 
žinti uniją.

GLAGIER PARK, Mont., 1 
24,-t-Trys CCČ darbininkai pri 
gėrė kadw jų valtis, kuria plau 
kė 7 darbininkai, 
Sherbume ežere.

paskendo

Šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio 
PROGRAMAS
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SENMERGE
==?===

Aš manau, kad kiekvienas 
maždaug teko pažinti, Bet 
man ypatingai pasisekė susi
durti su viena gana žingeidžia 
senmerge.

Ją vadino Morta* Buvo ne
jauna, būtent, apie 50. Kadai
se tarnavo prie vieno klebo
no, kuris ją pavarė už hepa- 
klusnumą ir perdidėlį bdsavi- 
mą klebonijoj, klebono asme
niškuos reikaluose, o taipgi 
bažnyčios komitete.

Ją pavarė klebonas* kuo
met jai sukako keturiasde
šimta biirdė. Moterėlė ašaro
jo išsyk savo kambaryj užsi
darius, po tam ant klebonijos 
purčiausi o ant galo atsidūrė 
šventoriuje, kur net balsu ver
kė žaksėdama ir ' siųsdama 
visokiausias ir galingiausias 
piktas dvasias ant klebono 
galvos, vikaro ir viso bažnyti
nio komiteto.

Užkimo berėkdama-verkda- 
ma. Atsistojo; po tam įsirėmus 
si viena ranka, įsireižė, atsi
kosėjo iš gilumos plaučių ir 
taip garsiai7 nusispiovė, ;kad 
būrys paukščių; tupinčių bo
kšte, pakilo ir įvairiais balsais 
čirškėdami nulėkė viršun ne
laimingos Mortelės galvos.

Apsišluosčiusi ašaras, atsi
grįžo atgal ii* dar sykį pasi
žiurėjo į kleboniją, kurioj 
tiek metų ir dar neblogiau
siai praleido, o paskiau, susi
ėmus padurką Sijono, pasilei
do eiti, mąstydama:

—Tiek tarnauta, tiek sėkre-* 
tų perleista toj rnarid buvei
nėj. Galvoj tvinksta tiktai pa
mąsčius. Buvau čiela ponia. 
Atvažiuos, budUvo, iš kitur 
kunigėlis, o jriu ir lenkiasi 
man, sakydahias: Mortele, 
buk tokia ir šiokia gera... pa
taisyk man skanią vakarienę. 
Jeigu man patikdavo, tai aš 
ir saldaus midučio bei ..vyno 
geras stiklines įpildavai^Kloc 
bonas buvo geras, klTusėš 
manęs visuomet, kaip savo 
motinėlės ir žiurėjo, kad aš 
visame buliau patenkinta. 
Pinigus kontroliavau* Reika
le išbardavau, o jisai nieka
dos neatsikalbinėjo. Visas ži
nias man perduodavo tam tik
ras skaičius ištikimų davatkė
lių, kurias retkarčiais pie
tumis pavaišindavau. Užtat, 
aš visuomet užbėgdavau sa
viems priešams už akių, kad 
neįskųstų klebonui. Jaunasis 
kunigėlis niekuomet manęs 
neužgaudavo, o reikale dar 
klausydavo daugiau negu kle
bono. Na, iš tikrųjų buvo gy
venimas! Čion sunku visus 
smagumus atsiminti taip stai
giai. Juk aš buvau jauna, gra
ži, stuomeninga. Visiems aš 
patikdavau. Net tas išdykėlis 
vargonininkas ir zakristijonas 
seilę varvydavo, žiūrint į ma
ne. Ką jau kalbėti apie klieri
kus... Kiek komplimentų* ro
mansų, klebonui nežinant. Aš 
tikėjau, kad visuomet tokia 
paliksiu. O štai dabar... Jau 
pamirštos geros dienos, atvė
sę mano jausmai, o reikia gy
venti. ir dar gyventi kitokiose 
sąlygose.

Dar kelios s didelės ašaros, 
kaip žirniai, nuriedėjo iš 
Mortos paraudonavttšių 'rilio 
verksmo akių ir nūsidriekė 
per stibliuškusius, pailderiu 
nukaitytus veidus. Nesijuto, 
kaip atsidūrė pas Savo seserį, 
kuri sunkiai dirbo stokjardUo- 
se.

Įėjsus į vidų, pagarbino. Se
suo nusistebėjo tokiu anksty
vu atsilahkymu. Ji paaiškiho 
stovį dalykų. Truputį tylėjo, 
o po tam atsidusus tarė: :

—Na, ką padarysi* Mortele, 
jau tokia Dievo valia.

—Tokia Dievo valia; taip, 
tokia Dievo valia!... O kuoniet 
aš buvau .jauna, graži, tai ne
buvo tokia Dievo valia!... Ne
geras užtat klebonas. Jis pa
siėmė jauną sau už gaspadirię. 
Mat, gal aš jau sena, netinku? 
Tai matai, kaip mane laikė/ir

už kų? Kaip tą šuiiį, kubmef 
nereikia, tai lauk... Nieko 
ptifcš nepadarysi. Jau tokia 
tvarka šiame pasaulyje.

Apsigyvena pas ją ii pradė
jonaują gyvenimą. Dabar 
tik pamąstė apie ištėkėjiihą* 
Jai vis atrodė, kad jį jauna, 
graži it Stuomeninga. Veidas 
buto sublogęs, išblyškęs, ran
kos gysluotos, stuomenis atsi
mainęs. Nors ji ir energiškai 
baltino veidą laiks nuo laiko 
ir . .tepė skruostus raudonais 
dažais* plaitkus kraipė it šu
kavo į įvairias puses, siuvo 
madnas dreses — bet kiekvie- 
maa fdhiydavo* kad Mortele 
jau nepirmųjų pėtnyčių ir 
kad keliolika desėtkų sukako. 
Meili uosi prie vieno* o po tam 
prie kito ir tt. Nei vienas ne- 
kimba ant jos meškerės. Eida
vo į visokiausius parengimus, 
bet it ten be giliuko*

Atsisėdus namie rymodavo, 
rymodavo... verkdavo iš pik
tumo, kad blogi vyrai, nes 
rienori su ja vestis. Tad kar
tais keikia Juozą, Petrą ir 
Motiejų, bet taš negelbsti. 
Bandė nabagė duoti ir visokių 
sutriuškinus, žolelių ir šak
nelių. savo nužiūrėtai atikai, 
girdydavo visokiausiais gėri
mais (žinoma užburtais), bet 
kaip nieko* taip tiieko neišei
na. Kas antra diena bėga tai 
pas vieną, tai pas kitą burti
ninką,. bet kiekvienas vis ką 
kita taūzina. 0 mėtai eina ir 
amželis Mortelės didinasi.

Nėrvuota pasidarė. Bairaši 
laikš nuo laiko su sesetė nei 
Už šį, nei Už tą. Pinigai bai
giasi. O sesuo ir sako:

—-Mesk, Mortele, bėgiojus 
paskui seftbėrnrus, jie juk vel- 
nefių prisišveitę tiek ir tiek! 
Jie tave tik erzina.

Ūžpyko Morta, užkaito ir, 
drebanti iš piktumo, atkirto:

—Ne tavo, Barbe, reikalas! 
Kaip pasiklosiu, taip išsimie
gosiu. Tampyk žarnas sau 
stok j arduose. Ką fu žinai, ką‘ 
tu išganai? Cha... cha*., cha...

Nutilo sestio, kaip rodos 
kas burną butų užkakinęs. 
Nuo to laiko Mortele mėtėsi, 
mėtėsi tai prie vieno, tai prie 
kito. Ir raudoną dresę velka, 
geltoną, ružavą, dangišką, o 
jie vis nekreipia, šėtonai, aty- 
dos į ją. Jau' ir penkiosdė- 

,šimtys... Nėra “liukio”. Praei
na metai ir kiti, o Morta ir 

. mąsto:
—Pabaigiau jėgas bėgau- 

dydama vyrus, nėgailėj a’u 
energijos rodyti jiems meilę. 
Bet nei vieno... Pinigai veik 
pasibaigė... Sveikata dar pu
sėtina, reikės if man žiūrėti 
darbo, kad nereikėtų stoti 
kartais į eilę prie sriubos.

Kaip nutarė, tarp ir padarė, 
kitėjo kartu su sesere prie 
boselio, gavo darbą ir pamir
šo savus pasivėlinusius užma
nymus ir jaunos mergaitės 
pretenzijas; pasiiiecavojO tą
symui vėdarų,* užmiršdania 
kleboną, kunigus, klierikus ir 
senbernius; įtrūnydama, kad 
tegul tas būna Dievui ant 

■apieros už nuodėmės, papildy
tas jaunystės dienose...

— Papliauška.

CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagoje žymiai su
mažėjo automobilių 

vagystės ,
Chicago Crime Commissibri 

paskelbė šfatištifiių žinių, išW 
rių pasirodo, kad pastaruoju 
laiku Čhicagoje žymiai suma
žėjo automobilių vagysčių skai
čiui. „ '

19S2, į>eltiingiatisitis vagių 
melstis, kasdien BuVo pavagia
ma iki M automobilių* BifžeJ- 
lio mėnesį* šiais metais,’ vagys
čių kasdien įvykdavo 8i.

Šutnažėjimas padiškinani^s 
tud,' kad paskuftihiu! laikui įfe 
licijgi pradėjo griežtą kovą prieš 
vagis* ir kad teismai pradėjo 
nebe pro pirštus žitirėti į šiift- 
tus- vagihų.

Nužiūri

Vakar Illinois lėgislaturoš 
speėialė komisija pradėjo ih» 
vestigaeiją į lilihoiš Ėmergericy 
Retiei ^oinmissioh darbus. 
žiuribia, kad otganižacijOjė, k& 
ri šelpia bedarbius esą grafto 
ir, kad pelriagaudOS Užimą vie
tas įstaigoje.

Birželio mėnesį įstaiga išlei
do $#*$#,(04, iš tos sumos 

‘‘įstaigos Užlaiky
mui”. Tas- sudera li% visų 
išleistų pinigų, kuomet fėdera- 
lės Valdžios nustatyta, kad 
ravimo išlaidos neturėtų būti 
daugiau 7% išleistų pinigų. 
Taip bent kalbaiha.

Nesmagu sutikti bu
vusią žmoną, patyrė 
i polieistas į 

r*'L M t

. Ottting- 
hanl/

Kiek laiko atgal 
laikraščiai plačiai 

5

pražuvęs* t.
ttaugelfe pirmųjų išpūdyta 
dažnai ėšti sugadinama ko
kiu nors ftiažit iš pažiūros 
daikto.

. £AI yra piuku jeigu, gali- taip

dulkas gali neleisti jums eiti 
pirmin. . ■

Pavyzdžiai, jetgtt žmogaus 
dantis yra nešvarus* tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpti gat-but teiks pat už
metimas yra uafomas ir jums..

Literine, ditita tepalas, valo

damas dantų emalet tas etin
iais uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

DideU tūba Lištetinė dantų 
tepalo kamuoja tik 25 
gausite savo ap 
Lamport Jrftartpacai M 
Lcuis, U. S. A.

• ■ ! •'aa . < ■ '■ .• ‘, x

—r |uiii iiiiiai^^ws^WMiwsa

i, centai; 
aptlekdfiu.

mobilio ir’ tfrddėjo, kaip moteriš
kės thofcŪ, šaukti ir plaukhs 
rauti* dTu< Šiokia, tū tdki£... 
iu šidką iii Ndttihgha-t
mas šaipėsi it nieko nesakė iki 
nesusirinko minia žmonių ir 
sekė įdomtj spektaklį., Tuomet 
jis pasijuto nesinagiagi ir pa
leidai rankas į darbą. Inciden
to dalyviai atsidūrė policijos 
stotyje/ d iš ten ėiš į Illiridiš 
aukščiorusį tėišrhą.

4,200 darbininkų nai

Sekančią ' šaVaitę iltirioiš 
Eniėrgėncy RėliėT Gommisšion 
paakirš 4,200 darbiitihkus nai
kinti piktžolės Chicagėje, 3,500 
darbininkai bus paskirti iėių ir 
gatvių Valymui. Tie darbai Ve- 
daini kėUpėrUdjarit šd Public 
Workš attiriisiracija;

KetUti paskendo sek
madieni

Ghicagoje it apielirifeėše sek 
rhadienį paskendo 4 žmoiiės. 
Samuėl Caeueeib, 25 ih., 453 N* 
Carpehtet st.; paskendo prie 
Ohiu gatvėš maudyklių, Ldtiis 
WeWėfg; M 3641 Wėšt ISth 
street* paskendo prie Divetšėy 
avė., 6 jeharina' McPhaid; 34; 
5839 Shields avenue, paskendo, 
ferigš Lake, Wiščbnsiiie. ;Kėt- 
virtasis — James Vore, 26; pa
skendo Liberty ežere; prie 
LibeutyViite.

Chicagoš 
rašė apie 

“meilės paviliojimo” bylą,, kurią 
jSuzanne Nottingham užvedė' 
prieš tūlą Myrtle TannerBlaek- 
lidge. Pastaroji buk paviliojuri’ 
Nottinghamienės vyrą polieisfą 
Norman Nottingham.

Užvakar Mrs. Blacklidge ir 
Norman Nottingham išėjo pasi
vaikščioti, netoli 80-tos ir Cot- 
tage Grove. Kaip tik- tuo lai
ku pro šalį važiavo Nottingha- 
biie'nė. Pamačiusi konkurentę 
ir savo vyrą, ji išoko iš au'tė-

Don’t 
neglect 
Colds

Salth IrrutlnBJ Jr gerklėj raU 
paniuaryti rimtas. Palengvink 
juos 1 s minute# su Muate- 
role, pagelbsti prafiallntl iri- 

Vartok ,8YKJ. I yA- 
^ANdA., per penkias vafandalb 
Jos tnrgs pagelbsti, Milijonai 
vartėja per įs metus. įteko* 
menduojamos gydytojų, ir sian*

SAMEPRICE today 
AS 43 YEARS AGO

BAKING
POWDER

25 
punces 

jo r 

254

! ECOHdMICAL 
ANDEFFICIĖNT

DoublęTesied/ .
Double Actian/

MIIUOMS.^F P'OMNb?'
■ d Y OU « >;o V E R N M E NT " 'i,

Atidarė tris Saugiąsias 
. kasaSj rado $4,000 
Į-! ' /
! Diėbdami htio 12:30 ryto iki 
8 vai. f y to pirmadienį, keli eks
pertai saugiųjų kdsų ailuplnė- 
tojjti -atidafė iris tąkiaa k^šaš 
Southerii. Market.įstaigoje, 7814 
South Halsted street, ir iškrau 
stė iš jų $4*000 pinigais.

Mergina užmušta, trys 
sužeisti auto nelaimėje 
r” / j

Liliian Wihkžius, 23 metų' 
merginti, 16 North Euclid ave- 
ritiė* Oak Park buvo užmušta, 
Ir ijyš kiti sužeisti, kuomet sii- 
sidtir^ du dditotnobiHai netoli 
Elgin, Iii.

■

Suėmė jtiodveidį už pa-

merginą

’ . * -  , » ‘ ■■ ■ J

kar bandė nusinuodyti MorrisonJSkelbiift#i Naujienoje 
viešbutyje; kuomet atėjo detek- duoda liaudy dSittf, 

4yvąi ją suimti už blogų čekių kad pačios Naujienefl 
■išdavimą. yra naudingos

Greičiausia Kelione Į Lietuvą 
g BREMEN 

EUROPA
ĖU$PkESINlS TRAUKINYS laimia flrle laivo firemer- 

havene ir užtikrina patogų nuvykimą
I KLAIPĖDA.

Policija suėmė negrą, Joseph 
Webėr, 2840 South La Šalie 
streėt, kuris užvakar užpuolė 22 
iinėtų merginą, Louise Olson, 
5314 Dorchester avėnue, prie 
55-tos ir ke*nwood avenue.

Ji» buvo nugabentas į Hyde 
Park pG&ijoš stotį, kur kita 
mežgina Mildred Mucha pažino 
jį kaipo vyriškį* kuris ir ją už
puolė kiek laika atgal.

Bandė nusižudyti, kad 
ištėngti arešto

3'0 metų moteriškė. Mrš. R. G. 
Fafrar iš TUlsa Oklahoma va-

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND 
Malonios Apystoboš; Prieinama Kaina

Berlin—Stutgfart—St. Louis 
Milafaukee—Gem Von Steuben

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais. Patogus geležinkeliais susiekimas iš 

Bremeno ar Hamburgo.
Inforriidcijii klauskite paš vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LIN£ 
NORTH GERMAN LLOYD

‘ W N. Mfchigan A ve.-—130 W.

Karalaitės Rinki

Lifuyią Dienos Karalaitė Ims

Prie šitos progos yra rengia- 
giaittai didelis balius Lietuvių 
Aiiiterij< kur įvyks karalai
tės rinkimai.

lią įstojo kontestan, daugelis iš 
Chicagosir nemažai iš tolimes
nių vietą. Jos visos pasirodys

Dienos Karalaitės rinkimo ba
liuje. Visi su nekantrumu lauks, 
kuri iš ją gaus tą didelę garbę

būti lietuvių dienos karalaite.

bus išrinkta ir apvainikuota. 
Tai bus didelis ir sujaudinantis 
fiUiffieiitas.

Visi esate kviečiami ateiti ir
, . ' 4,"’. • ' 4 * ‘ ‘ *

/i >; .

Sutaupo pinigus* pačios per save išsimoka* riamie plau- 
toė dfapanos tvėria ilginus ir būna baltesnės*

NAUJOS APEX, TUOK, MAYTAG, 
ffESTINGHOUSE, po 

49.50 '99.50
z 

Parsiduoda lerigvais išmokėjimais.
DYKAI šią savaitę prosas, muilas, prosinimui lenta ir 

silver setas.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATEO

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boiiiėvard 8167-4705

KRAUTUVĖ RAKANDU — ELEKTRiKI- 
Niu REFRIGERATORIŲ 

AUKSINIU DAIKTU KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Budriko Krautuvės Atdaręs Sekančiai;
Nedeliomis nuo 1D iki 2 vai. po pietų.
PanėdėliaiSt Serędomig if Pėtnyčiomis nuo 9 vaL ryto iki 7 v. vak. 
Utarninkais, Ketvertais fruo » vdl. ryte iki 9 vai. vakaro. 
Subatomis nuo 9 ved. ryto iki 10 vai. vakaro.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI —

WCFL m K. hed8if<«nifi nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
.auo LSO iki 2:00 vąį 
rido 7:80 iki 8:80 vai.



After

M. Anike jęva, kada jie šokdavo klasiš

Pirmyn members,

Amusement

IR SIX MONTHS
Chevrolet padidino

produkciją iki augščiausio laipsnio j keturis metus

STANDARD MODELIAI

540

560

515'

CHEVROLET
karas.visas

505
605
625

see who 
witness

505
750

Viso 
Šutau 
pote

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSEPIRMYN

SHARPS and FLATS

Joks pigios-kainos karas, tiktai. Chevrolet 
turi saugius, tikrus, Kabeliu-Kontroliuoja 
mus Stabdžius, Ir Tvirtą Y-K frėmą, ir tu
ziną ir daugiau kitų svarbių ypatybių. Ar 
jus stebiatčs žmonių kriptimi prie Chevro
let?

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos,

swimming pool. M F
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼. .

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir | 
tam tikslui prisiunčia savo fotografiją ir pareiškiu, jog ■

Galvijų prižiūrėtojai reikalauja geresnių 
algų; sako, samdytojai nepildą reikalavimų

eve- 
succeeded in

$20. brangiau. Lteto kainos ant komerciniu karu pa- 
.* 1 tlinal 

lygin-

75,000 galvijų skerdy 
klų garduose

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS

Rekordą šumušantis pareikalavimas ant

A. Andrejevas 
s t ' • 

kus šokius?
•šiandien Andrejevas mokina šokių lietuvių vaikučius ir 

jaunimą. > x
Lietuvių dienos programai pasaulinėje parodoje jis rengia 

seriją puikių šokių, kurie atvaizduos lietuvių progreso dvasią. 
Specialis šokis bus surengtas Lietuvių Dienos karalaitės pasi- 
tikimui ir lietuvių tautos dvasios pagerbimui. Jo lietuviai mo- 
kiniai atliks tuos Šokius. (

Andrejevo mokyklos šokių pamokos būna kasdien Sanda
ros svetainėje, 814 W. 33rd Št. šokiai pasaulio parodos lietu
vių programui yra mokinami veltui. Kas nori, dar gali prisi
dėti.

Severai
Adele Rakauskas, Helen Ves* 
pender, Albina Trilik, Frances 
Baresas, Harriet Gęstant and 
Olga------ have joined the
contest in which the Queen of 
Lithuanian Day will be selec- 
ted. Let’s wish them all suc- 
cess in being selected for 
either the Queen’s title or as 
members of her court. j

mated a t over a thousand 
slrohg; on to the Swiss Vil
iūge, where were witnessed 
the ųuaint and simple dances 
of the natives, and where 
Fraricie, and others ąuickly 
learned to Yodel in true Al 
pine style; and in Hol’lywood 
Frank J. became so enthusias- 
tic in his applause that Ar- 
thur Lake was compelled to

Chevrolet yra vienintelis žemos kainos ka
ras, kuris jums gali duoti patentuotą Knee- 
Action, ir tiktai Platentuotąs Knee-Action 
duoda shock-Proof Vairavimą sukombinuo
ta su naujuoju jolt—proof lengvu važia- 
vimu. Vien tik Chevrolet duoda jums Fisher 
Body su JNo Draft Ventiliacija — saugiausi 
ir patogiausi f reidai šiandien pabudavoti.

Lithuanian ’girls; Helen was 
actually blushing at the com-» 
pliments that only a Latin cpn 
pay; on thru Neptune’s Fol- 
lies, where M r. Stephens 
would not permit the group 
to linger long, fearing, per- 
haps, that his men might for- 
get their songs and dance^j 
it was here that the group 
drėw the. largest crowd, esti-

With a benęvolent mooų 
beaming down upon them, a 
host of Pirmynites and their 
folks and friends frolicked 
gayly about Dambrauskas 
Farm lašt Saturday nite. It 
was Pirmyn’s sočiai moon- 
light picnic within a sĮiort 
time, and riot until the well 
advanced hours of early mor- 
ning did it come to a happy 
end.

Now it has receded to that 
fantastic, incredible, būt dear, 
authentic field of memdries 
surrendering to the future — 
the very near future, Augųst 
6th. That will be a red lefter 
day to thousands of Metropo
litan Chicago’s Lithuanians. 
Pirmyn has\ been working 
faithfully for this day and 
now the songs are well master

Tegul šios ypatybės būna jūsų vadovu kuo
met jus pirksit e žemos-kainos karą. Ne- 
priimkite nieko mažiau negu jas visas. Ir 
tegul jus vadovauja Chevrolef populiąriš- 
kumas. Kaip kiekvienas žino, kiekvienas 
produkto pirkėjas yra ir to produkto reko
mendacija, ir Chevrolet,gali jums parodyti 
šimtus tūkstančių jų tiktai per trumpus 
šešius mėnesius. ...

Vakar 2 vai. ryto, į streiką 
išėjo 900 skerdyklų darbinin
kų ir Live Stock Handlers 
unijos, lokalo 517 AFL. narių 
išėjo į streiką. t

Streikas buvo paskelbtas po 
to, kai Uničn Stock Yards 
Company atsisakė išpildyti 
darbininkų reikalavimus, ku
rie yra sekami: išpildyti pri
žadus, kuriuos bendrovė pa
dare darbininkams, kai fede- 
ralis teisėjas F. Sullivan buvo 
pakviestas kaipo arbitratorius 
laike streiko lapkričio mėne
sį, ir, 2, pakelti algas.
Kompanija nepildanti prižadų

Kai visi stock j ardų darbi
ninkai išėjo į streiką lapkrį- 
tyj, teisėjas Sullivan nuspren
dė, kad Union Stockyards 
Company turi pakelti darbi
ninkams algą 10% ir sumokė
ti po 10% atsilikusių algų už 
13 savaičių. Dabar, streikuo
ją 900 gyvulių prižiūrėtojų 
tvirtina, kad kompanija tų pri
žadų nepildanti.

Unijos prezidentas Gorman 
ir biznio agentas Devero, ku
rie buvo įgaliuoti paskelbti 
streiką, jeigu matys reikalą 
sako, kad streikas nebus il
gas, ir, kad darbininkai jį lai
mės, ypatingai, kuomet kom
panijai jie būtinai reikalingi.

45,000 galvijų priklauso 
valdžiai

Dabartiniu laiku skerdyklų 
garduose yra rekordinis-.- skai
čius galvijų, viso 75,000. Dėl 
sausros didžiuma ūkininkų ve
ža galvijus į stockjardus ir 
juos parduoda federalei val
džiai, Federal Foods Surplus 
Corporation. Tai korporaci
jai priklauso apie 45,000 gal
vijų, kurie dabar randasi sker
dyklose. Prie pirmos progos

IVjUO SAUSIO 1 d. Chevrolet pagamino 
daugiau4 negu pusę milijono karų ir tro- 

kų. šis milžiniškas skaitlius sumušė visus 
Chevrolet rekordus per itaskivtinius keturius 
metus. Ir štai yra priežastis: Joks-kitas 
išdirbėjas negali tiek" suteikti, kiek Chev
rolet.

Watch the Tribūne these 
days: lašt nite a group of our 
damsels were photographed 
a t the Tribūne Tower, in con- 
nection with Lithuanian Day 
ant the photograph will be 
published sliortly.

Jacąues Grandmesnil

,-For the past two Thursdays 
a group pf selected ; IJįrmyn 
members have been •’ “strol- 
hng”' the Fair,- having d very 
good time and at tŲe šame 
time advertisiiig Lithuanian 
Dag with their songs and 
dances. The fairy prince on 
these occasions is Čolonel 
Haughleling who arfranges 
for the group to entėr con- 
cessions in exchange for a 
song and dance. He has been 
with the group owly two 
nings būt 
winning the esteem and liking 
of everyone of its members.

Despite the unusual (per- 
haps not so upusual now) 
heat and even more uncom- 
fortable humidity, tlVe group 
danced and sang its way thru 
the Mexican Village, where 
Frank Jakavičius displayed 
some of his mystifying energy 
and delighted the visitors 
with his impromptu solos, and 
where several inhabitants ro- 
guishly confided to Helen 
Vespender that they liked

have the spot turned on him 
that others might 
the wildly cheering 
might be; the finale was ano- 
ther example of the Colonefs 
thoughtfulness: the boat-ride 
on the lagoon was so refresh- 
ing that the whole group be
came alive with energy again. 
Thus came to an end another 
perfect evening, despite the 
weather, despite the humidity. 
Būt, there 
tomorrow 
Thursday.

Kinu Rykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nppainome kaip iliral jus Beritate, 
nei kan šokikio jūsų liroje, Jetpi jus 
rimtai norite but ifcrydyti. jus pasitei
raukite. Varicur lodymo metodas, at- 
steigę tūkstantiams urnomis ir kroni
komis ligomis gergantius | sveikata.

sužinokite Priežastį
Tiktai nuoduKtpis tistekas iterraminavi- 
ma« gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų likos prieiaatis.

EGZAMlhlACIJA DYKAI
Mes esame prieftlugi amrStom ratom. ka
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varlcut* tnsutute. kaip turtinai, 
taip ir blodnuomenč. rali pilnai pasinau
doti muSų pasekminiai gydymu.
Ar jus semate RHEUMATISMU. INKS
TU. KEPkNŲ, kraujo, skilvio. 
NERVŲ. ODOS. VĄRICOCE GISLOM. 
PILĖS. PROSTATIC — arba bite ku
ria 6ių umiu arba kroniAkų lirų. WU 
arba moterų? Tai ateikite | Varicur 
Institutu dėl sekminnj pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTRS

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki S v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 ▼. v.

NedSlioj, 10 iki 1 v. po piet.

ed, sure to be remembered. 
Ncyertheless more rehearsing 
will guarantee a better repd- 
jtion; for this reason members 
are iirged to attend thos#e re- 
hearsals that remain 
all, these is a bit of truth to 
the “pride of a'ccompjish- 
meht” idea.

galvijai bus išgabenti į Ten- 
nessee valstija,’kur yra pievos 
ir kur galvijai" galės ganytis 
iki atsigriebs.

Kompanijos vergija
Stockjardų mėnadžeris A. T. 

Hinckle, kuris, anot streikie- 
rių, atsisakė pildyti jų reika
lavimus, pareiškė, kad nežiū
rint streiko visi galvijai bus 
prižiūrėti ir aprūpinti pašaru 
ir vandeniu. Toliau pareiškė, 
kad darbininkai, iššaukę strei
ką nebus priimti atgal į dar
bą, “nes streikas nepamatuo
tas ir kompanija visus savo 
prižadus pildanti”.

400 darbininkų pikietuoja 
skerdyklas. Streikas eina ra
miai. Prie visų vartų dežu- 
ruoja būriai policijos ir detek
tyvų.

VVISSIG,
Specialistas II 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. /< .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

sutelkia 
barzęlasku tykios 
mm komfortą 
■ skutimoB 

namie

Sport Roadster .........................
Coach ............................ -..............
Coupe ...........................................
MASTER MODELIAI 
Sport Roadster ..........................
Coach  ..................................... —-
Town Sedan ......................... *.♦.....
Sedan  ..............  .....
Coupe ...........................................
Sport Coupe .... ................ ..
Sedan Delivery ........................
COMMĖRCIAL KARAI
CommerciaI Cfiassis ..................
U t iii t y Long Chassis ....... .........
Dual Long Chassis ..................
Utility Chassis and Cab ...........
Dual Chassis and Cab ..............
Utility Long Chassis and Cab 
Lual Long Chassis and Cab 

/ CommerciaI Panel ...................
Spėriai CommerciaI Panel ......
Utility Panel •........................... .
Lual Cab and Stake Body ......
Dual Long Cab and Stake Body
Virini palymCtos llsto kainos ant paaažterlnlę kam FUnt. 
Michigan. Su bumparlate, atskiru talru, ir tairų spinta, Usto 
kaina ant Standard modelių yra $18. brangiau; Master mo
deliai. •. 
žymėtos yra F. O. B. Flint, Michigan.. Specialus Ireni 
extra. Kainos gaU būti pamainomos be perspėjimo. Pal 
kitę Chevrolet’o žemas pristatymo kalnas Ir lengvas G. 
A., C. Išlygas. General Motors vertybe. *■

are rumors that 
will againt be

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare NAUJOS NUPIGINTOS
KAINOS

Nauja 
Nupigin
ta kaina

... $465

.... 495
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Streikuoja 900 skerdyk
Iii darbininkų

Mano vardas ir pavardė
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DARBO IR KAPITALO KOVOS.

Kasdien vis daugiau darbininkų išeina į streikus. 
Vos tapo atšauktas generalinis streikas San Francisco 

- mieste, kaip tokio pat streiko pavojus iškilo Minneapo- 
lise, kur prie streikuojančiųjų trokų driverių streiko 
ėmė dėtis kitos darbininkų’ grupės. Išėjo į streikų, gyvu
lių prižiūrėtojai Chicagos stock-yarduose; girdėti ir apie 
visų eilę streikų, prasidėjusių kitose vietose. Kas kal
tas, kad nuolatos įvyksta šitie susirėmimai pramonėje?

Kapitalistinė spauda sako, kad tai — kurstytojų ir 
radikalų darbas. Ypač ji labai dažnai mini komunistus, 
kurie buk ateina pas ramius darbininkus ir suagituoja 
juos kelti triukšmų. Bet tai, žinoma, yra nesųmonė. Be
veik visuose streikuose, koki iki šiol įvyko, vadovauja 
Amerikos Darbo Federacijai priklausančios unijos, ku
rios yra taip konservatyviškos, kaip tik guli būti darbi
ninkų organizacijos. Ir ginčas, dėl kurio tie streikai įvy
ksta, dažniausia liečia darbininkų teisė organizuotis.

Dabartiniame darbininkų sąjūdyje daugiau, negu 
• kada nors praeityje, kova eina dėl kolektyvių sutarčių 

teisės, šitų teisę darbininkams pripažino Nacionalinio 
Gaivinimo Aktas (NIRA). Kurį laikų darbininkai tikė
josi, kad jeigu įstatymas jiems tokį dalykų pripažino, 
tai valdžia pasistengs jį įvykdinti gyvenime. Bet vald
žia užėmė “neitralę” pozicijų. Tuomėt nusivylę darbinin- 
kai, stojo į kovų, stengdamiesi savo jėgomis pasiekti tų, 
ko jiems darbdaviai nenorėjo duoti geruoju.

Darbininkai jaučia, kad tik sutartinai veikdami jie 
galės pagerinti savo būvį. Bet sutartinas veikimas rei
kalauja organizacijos. Todėl kova dėl teisės organizuo
tis yra charakteringiausias požymis kuone visų dabar
tinių konfliktų Amerikos pramonėje.

Apžvalga
- -----------------

KURIASI PABALTĖS 
VALSTYBIŲ SĄ

JUNGA.
Kaune liepos mėn. 7 — 9 d. 

d. įvyko trijų Pabaltes valsty
bių atstovų prirengiamoji kon
ferencija: Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos. “Elta” apie ją prane
ša, kad “buvo pasiekta sutari
mo dėl bendradarbiavimo prin
cipų ir metodų bendros svar
bos užsienių politikos klausi
mais, lygiai kaip ir palankių 
pasekmių keliais kitais ^svar
biais punktais.”

Koki yra tie principai ir me
todai, dėl kurių konferencija 
susitarė, kolkas nežinoma. Bet 
sakoma, kad Taline arba Ry
goje bus sušaukta kita konfe
rencija, kuri svarstys “speci
fines (ypatingas) problemas”.

Tačiau nėra pamato, kodėl 
tos trys valstybės negalėtų su
sitarti visais jas tris bendrai 
liečiančiais klausimais. Nė vie
na jų nenori kitai skriaudos.

Susitarimas tarpe Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos turėjo būti 
įvykintas seniai. Toliau matą 
žmones jau prieš dešimtį su 
viršum metų buvo iškėlę {Pabal
tos valstybių sąjungos idėją, 
bet dešinieji —* klerikalai ir 
tautininkai — tai idėjai iki 
šiol priešinosi. Todėl buvo pra
leista daug brangaus laiko, ku
ris butų galėjęs būti sunaudo
tas padėties stabilizavimui Pa
baltoje.

GINČIAIPARTIJOJE.

Senieji Amerikos Socialistų 
Partijos veikėjai stojo griežton 
kovon prieš vadinamuosius “ko
vinguosius” (militant) elemen
tus partijoje, kurie su Norinan 
Thomas’o pagelba pervarė ’ par-

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams--------- 98.00
Piešei metu ••■•••■•♦••••♦••••••♦••♦••••••••i 4.00
Trnns menesiams ________ — 2.00
Dviem mėnesiams______ 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojust
Viena kopija  ----- ------- 8c
Savaitei ------ W W—H 18c
Mėnesiui  ...... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne jChicagoj, 
paštui

Metams ....... ... . .................  87.00
Pusei metų  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ~ 1.25
VienAm mėnesiui _... .... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintu)

Metama $8.00
Pusei metų ___ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

rijos konvencijoje7 Detroite la
bai “kairų” principų pareiški
mą. šituo tikslu “senoji gvar
dija” ne tik dalyvauja bendro
se partijos diskusijose apie pa
minėtąją principų deklaraciją, 
kuri yra paduota partijos na
riams patvirtinti arba atmesti 
referendumu, bet ir susiorgani
zavo į atskirą grupę.

Ši grupė pasivadino “Komi
tetu Socialistinei Politikai Ap
saugoti Partijos Viduje”. Jos 
laikinas komitetas susideda iš 
šių asmenų: George E. Roewei 
(pirm.), Jasper McLevy, James 
H. Maurer, Emma Henry, 
George H. Goebel, Algernon 
Lee, Louis Waldman, Charles 
Solomon, Jacob JPanken, Kari 
Parsons, John Packard, Ed- 
ward Cassidy (iždin.), M. Gil- 
lis (iždin. padėj.), Alexander 
Kahn (veik, komit. pirm.), ir 
Louis Hendin (sekr.).

šis komitetas čmč leisti ir 
savo, kolkas neperiodinį, laik
raštį — “The Socialist Voice” 
(socialistų balsas).

Socialistinės Politikos Apsau
gojimo Komitetas kaltina par
tijos nacionalį vykdomąjį ko
mitetą, kad jisai vykina parti
joje frakcinę “kairiasparnių” 
politiką, steigdamas naujus par
tijos skyrius ekonomiškai atsi
likusiuose šteituose iš “kovin
gų” elementų, o tuo tarpu vi
sai nesirūpina organizacijos au
ginimu tose srityse, kur darbi
ninkiškas judėjimas yra stip
rus. Per trejus su viršum me
tus partijos centras, girdi, iš
leido tūkstančius dolerių pini
gų, kuriuos sudeda senosios so
cialistų kuopos, ir stengėsi su
organizuoti neorganizuotąsias 
valstijas. O rezultatas esąs tas, 
kad-23-se naujose valstijose esą 
viso apie 1,000 narių.

SOCIALISTAI VALDO 
MIESTĄ BRISBANE.

Trtčias pagal • dydj miestas 

Australijoje, Brisbane, pateko 
j Darbo Partijos* kontrolę. Mie
sto tarybos rinkimuose darbie- 
čiai pravedė 15 savo atstovų. 
Keturi kiti tarybos nariai yra 
socialistų priešai, o penktas — 
nepriklausomas.

Brisbane yra Queenslan’o 
sostinė. Ši Atistralijos valsty
be, beje, jau turi * darbiečių-so- 
cialistų valdžią.

BOLŠEVIKŲ PARTIJA 
NETEKO DAUGIAU 

KAIP MILIONO 
NARIŲ, 

, ..„..i,—
1929 m. sausio 1 d, Rusijos 

komunistų (bolševikų) partija 
turėjo 1,439,00Q narių, tlž me- 
•tų laiko jos narių skaičius bu
vo pakilęs iki 1,572,000. Dar 
už metų — iki 2,040,000.

1933 m. bal. mėn. 1 d. bol
ševikų partijoje buvo 3,200,000 
narių (anot oficialinio organo 
“Pravdos”).

Bet šių metų sausio mėn. 28 
d. R ilsi jos komunistų partijos 
suvažiavime Stalinas savo ra
porte pranešė, kad narių skai
čius nupuolė iki 2,000,000. Rei
škia, per kokius 9 mėnesius 
bolševikai neteko 1,200,000 nat
rių.

Kur dingo tokia milžiniška 
armija narių, niekas tikrai ne
žino. Dalis jų tapo iš partijos 
pašalinta per partijos “valy
mą”, kurį įsakė atlikti Stali
nas, pabūgęs, kad partijoje ga- 
li paimti viršų opozicionieriai.

Atsiminkite tačiau, kad Ru
sijoje tėra tik viena lėgališka 
politinė partija — panašiai, 
kaip viduramžiuose kad būda
vo tik viena “tikra” bažnyčią, 
o kitos religines sektos būda
vo žiauriai persekiojamos, kaip 
“heretikiškos”. Tačiau iš 160 
milionų gyventojų Rusijos bol
ševikų partija {turi tik apie 2,- 
000,000 narių, — ir tuos pa
čius dar reikia nuolatos “va
lyti”!

ŠVELNUTIS
— Jonuk, žiūrėk mano šiu- 

leisės atsirišo, — sušuko jau
na mergiščia.

Jonuks, nepaisant savų iŠ- 
prosavotų drabužių, pataisęs 
akinius, klaupias ant dešinio 
kelio ir riša raikštelius bate- 
lių.

— Jonuk, atnešk cigaretų,— 
paprašo jojo sugyventojas. Jo
nuks skuba tekinas už bloko 
ar kito pirkti cigaretų. .

Pradės kalbėtis su žmogum. 
Žiuri į jį su atvira širdžia, 
įsmeigęs dvi mėlynas akytes, 
tarytum špilkutės, į kalbantį 
ir pridurdamas laiks nuo lai
ko :—

— “Atsiprašau”, “dėkui”, 
“prašau”, “turiu” ar “skaitau 
sau už garbę”, “taip Tamsta”, 
“dovanokit” ir kiti panašus 
žodžiai taip ir byra iš retkar
čiais atidėropios Jonelio bur
nos, tarytum arpuojami žir
niai. Viens žodis meilus, ki
tas malonus, trečias gražus, o 
dar kitas stebėtinai nuoširdus. 
Taip rodos, kad tas žmogus iš
augęs ne samanotoj bakūžėj, 
ne tarpe vargų ir skurdo šeš- 
margininko, kurio bėdos, de
jonės ir aimanavimai niekad 
nepasibaigia.

Jonuks tikrai atrodė, kad 
šilkuose butų . buvęs augintas, 
kad į jį nelietė kame nors 
nedateklius, kad mažą liūlia
vo ir lepino- kelios gražiai ap
sitaisę nešiotės, miegojo pa
kuose, pridengtas šilkinėmis 
kaldromis, o paaugusį moki
no, bevydami, keletą “darak
torių” ir pertekliaus prajovai 
buvo jo sėbrais.

Bet ne!... Gulint skarmaluo
se, jo mėlynos >akutės išvydo 
pirmą syk šio gyvenimo var
gingą, vaizdą: — pilną durnų 
grintelę, į kurią vos-ne-vos 
žiupsnelis šviesos gstfejo pra- 
sįspraųsti pro mažus lanky
čius, o žiemos. vėjas kaukė 

lauke ir beširdžiai taršė šiau
dinį verpetą stogo. Gi nu
vargusi, išgeltusi ir sudžiuvu- 
si motina nuo sunkaus kas
dieninio darbo, valgydino jį 
mažą. Paaugęs kiek, basas, 
kęsdamas šaltį, nuovargį ir net 
alkį, ganė kaimyno bandą. 
Dar- paaugęs kiek, kad pakei
tus savo vargingą aplinkumą, 
atsidūrė Amerikoj, kur ir man 
teko su juodi susitikti.

Visuomet Jonukas buvo šva
riai apsirengęs, rankos bei vei
das menkutis, kas taip tiko jo 
suliesėjusiam stuomeniui, o 
gal už tad ir šaukdavo jį Jo
neliu, o ne Jonu* Eisena sku
bu atsakydavo į klausymus 
greitai, o balsas taip ir skam
bėdavo, kaip žvangantis var
pelis. Atsisės su kitais val
gyti. Apdalins kitiems pirma 
ir tik likučius sau sužers. Val
go pamaži. Daugelį kartų, 
dėlei savo mandagumo, palik
davo nevalgęs, nes kiti bur- 
dingieriai šušveisdavo viską, 
pakol Jonuks beprašydamas 
savų draugų ir, dėka pastarų
jų nuoširdžiam apetitui, pa
likdavo suvis veik su tuščia 
lėkšte.

Kartais šeimininkė' tarda
vo: :

— Jpnuk, juk tu suvisai pa
likai nevalgęs. Štai čion puo
de dar turiu, — tai pasakius, 
įpildavo jam. O Jonukas link
smai tik nusijuokdavo: —

— Gana, užteks, nes galiu 
nusipenėti, kaip meitėlis. —

Šypsodavosi, žiūrėdamas į 
kitus, kad tie visa burna, ap
sikabinę dišes, maumo j a. Vi
si jį apgaudavo, visiems at
rodydavo, kad jis nulius. 
Nieks nesiskaitydavo su juom. 
Jonuks neatbodavo. Nieks ne
turėjo progos jį barti. Visus 
užleizdąvo pirma, o ypatingai 
tame nepadarydavo klaidos 
moteriškoms. Kartais, dėlei 
to, • reikėdavo įąm pastovėti, 
įeidams į “muvįus’’, čielą va
landą,

Lankstus būvį, kaip vijur
kas. Užtad mergelės jį my
lėjo. Sustos kur nors Jonuks, 
o mergaites, kaip spiečius bi
čių, taip ir birzgia aplinkui. 
Dauguma vyrukų pavydėdavo, 
bet jis nepaisė. O paprašys 
Jonelis šokti vieną iš jų; pa
silenks liub o sutikus
pastarajai, išsitiesia potam iš- 
siriesdams, kaip glostantis ka
tinėlis. Šokdavo pamaži, leng
vąjį’ ne skubėdamas ir nemin- 
dams kitiems batų.

$ueis draugus: kalbasi, juo
kauja su saiku, švelniai, nie
kad kitą neužgaudamas. Atro
dydavo kad jo tarytum nėr, 
toks tykus jis buvo visuomet. 
Jis buvo bemokslis, bet savu 
elgesiu viršindayo daugelį iš
auklėtų. štoržieviai skaityda
vo, kąd Jonuks taip sau 
geras vaikelis, nekurie gi jau
tėsi jo draugystėj smagiai, o 
daugumą žavėjo jo malonus 
būdas. Mylėjo jį sutikti, kad 
praleidus jo draugystėj liuo- 
są alvandą.

Jo vaidentuvėj buvo visuo
met gerų minčių, kurios sva
jonės sparnais lakiojo aukš
tam, giedram danguj, kurios 
buvo taip lengvos, kaip vasa
ros švelnutis vejališ... Links
ma jam buvo visuomet ant 
širdies, nes jis niekam negei
dė blogo, viskuom buvo pa- 
tenkintas ir džiaugės, kad ga
lėdavo pagelbėti, kurie kent*1 
nedateklių. Kartais, dėlei jo 
per geros širdies, būdavo ap
gautas pasaulio gobšu, vertej- 
kų ir išnaudotojų ir sunkiai 
uždirbtų centelių, bet jo vei
de galėjai patėmyti ir tuo
met vis tą pačią šypseną...

Dr, S. £niuįdzinas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių
Jums patarnauti. Jisa 
tenai stovi ne savo sma 
gumui, bet Jūsų pato

gatavas

M. ARGIBAŠEVAS.

SANINAS
ROMANAS
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» (Tęsinys)

Ivanovas atsikėlė ir, siek
damas ant stalo degtūRus, su
murmėjo :

—Kvailystė, didelė kvailys
tė, thi aišku!

—Kaip juųis negėda! — su
pykusi atkirto Karsaviniutė.

Jurgis žvairom pažvelgė į 
jos ilgus ir tiesius plaukus ir 
nusigręžė.
—Taip... Tai jums ir Salavei- 
čikas, — vėl linksmiu žvilgsi 
niu akyse išskėtė abi rankas 
Riažancovas. — Aš taip ma
niau, — vienas blogumas. O 
jis na! Tiesiog nė iš šio pasau
lio atsiradęs... Nėra didesnės 
meilės, kaip tas, kas savo 
gyvastį aukoja dėl savo* drau
gu!

—Bet jis savo gyvastį ati
davė ne dėl draugų!... — Iva
novas pastebėjo.

—Tai ko dar čia krimstis 
dėliai to!... O pats — gyvulys! 
—pamanė jis, su neapykčnta 
ir įtartinai pažvelgė į riebų 
Riazancovo veidą ir kažkodėl 
į jo brustotą, kuris tampriai 
buvo užvilktas ant jo storoko 
pilvo.

—Vis tiek... Impulsas jau
čiasi... <

—Toli gražu ne vis* tiek!— 
šiurkščiai surėkė Ivanovas, ir 
jo akys pasidarė piktos. — 
Audra ir niekas daugiau!...

Kokia’ tai kėkštą' Salaveiči- 
ko neapykanta, nemaloniai 
atsiliepė į visus. Karsaviniutė 
atsikėlė ir, atsisveikindama, 
intimiškai, kaip pataikaujanti 
meilužė,’ Jurgiui šnipštelėjo:

—Aš išeinu... jis* man tie
siog nepakenčiamas!

—Taip, — Jurgis linktelėjo 
galvą: — stebėtinas žiauru
mas!.., 1
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Su Karsaviniutė išėjo Lėlė 
ir Riažancovas. Ivanovas užsi
mąstė ir tylėdamas surukę pa
pirosą, tada piktom akimis 
pažvelgė į kampą ir išėjo.

Eidamas gatve ir iš papra^ 
Jimo mosikuodamas ranko
mis, jis galvojo susierzinęs ir 
piktas:

Verte MIKAS ŠILEIKIS

..............  ... i

—Šitie kvailiai mano, žino-- 
iha, kad aš nesuprantu to, ką 
jie supranta! Stebėtina!... Aš 
žinau, ką jie jaučia, — geriau 
žinau už juos pačius: žinau, 
kad hera didesnes meilės, 
kuomet žmogus aukoja savo 
gyvastį dėl artimo ir dėl to 
pasikaria ir, kad žmonėms jis 
neapėjo... tai jau bėda!

Ivanovas, atsiminęs begali
nę eilę jo perskaitytų knygų 
ir Evangelijų, pirm visko prar 
dėjo jose ieškoti tos prasmės, 
kur paaiškėtų Saląveičiko pa
sielgimas taip, kąip jis norėjo. 
Ir knygos paklusniai vertė 
tuos puslapius, kurie buvo 
jam reikalingi; kalbėjo mir
tinga kalba tą, ką jis ieškojo. 
Jo mintys buvo įtemptos ir 
taip susipynę su knygų min
tim, kad net jis pats nepaste
bėjo, kur galvoja jis pats, o 
kur atsimena skaitymą.

Parėjęs namo, jis atsigulė 
lovoje, ištiesė savo ilgas ko
jas ir vis galvojo, kol užmigo. 
Nubudo tik vėlai vakare.

XXXIII.

Kai su dūdų muzika laido
jo Žarudiną, Jurgis per lan
gą'matė visą šitą liūdną ir 
gražią procesiją, su gedulą 
parėdytais arkliais, su gedu
lingu maršu ir oficieriška ke
pure, kuri buvo padėta ant 
karsto^., -Rų^oo'dąug gėlių, miž- 

' simąsčiilšioš liūdnos moterys 
ir graži liūdna muzika. Tą 
dieną Jurgis buvo labai nu
liūdęs.

Vakare jis^kartu su Karsavi
niutė ilgai vaikščiojo, matė 
tas gražias įsimylėjusias akis, 
bet ir su ja jam buvo sunku.

—Kaip keista ir baisu pa
galvoti, — kalbėjo jis žiūrėda
mas įtemptom’ akimis sau į 
priekį: — Zarudino jau ir ne
bėra... Buvo toks gražus, toks 
linksmas oficieras ir jis nie
kuo nesirūpindavo, ir atrodė, 
jog jis visuomet bus toks... iš
rodė, kad baimė gyvenimo, su 
jos vargais, sąžinė ir mirčia, 
jam negalėjo nė egzistuoti... 
kad šitame klausime nėra jo

NAUJIEJI SĄJUNGININKAI

DE f AU LT

kios prasmės nei ginčytis. Ir 
štai, vieną dieną, žmogus jau 
dingęs, sunaikintas, paverstas 
į žemes dulkes*; pergyveno 
kokią tai jam vienam žinomą 
baisią dramą ir nėra jo, ir 
niekuomet nebus!... Ir šitos 
kepurės, kuri dabar stovi ant 
karsto dangčio...

Jurgis nutilo ir niūriai pa
žiurėjo į žemę; Karsaviniutė 
sutartinai ėjo šalę jo, atidžiai 
klausėsi ir tyliai permaine pa- 
rasonėlį iš vienos į kitą savo 
ružavomis fankomįs, Ji ne 
galvojo apie Žarudiną, o tik
tai visu savo turtingu kunu 
džiaugėsi Jurgio artumu prie 
josi bet pati nežinodama dėl 
ko pritardama jam, darė liūd
nu veidą ir jaudinosi.

——Taip, tai 
žiūrėti! • •• Ir 
liūdna!

buvo skaudu 
muzika tokia

neda-

—Aš nekaltinu Šaltino! — 
Staiga išsiveržė iš Jurgio lu-i 
pų:—-jis ir negalėjo kitaip 
pasielgti. Bet visgi baisu tai, 
kad dviejų žmonių keliai taip 
susikryžiavo, kad arba vienas, 
arba antras turėjo pasišalin
ti... Baisu yra tai, kad atsitik
tinas pergalėtojas nemato bai
sumo savo pergalėje... nušla
vė žmogų nuo žemes veido ir 
teisingas...

—Teisingas... ot ir, 
girdusi atsipeikėjo Karsavi
niutė.

—Ne,., o aš sakau, kad tas 
baisu! — Jurgis pertraukė pa
vydo neapykanta žvairom pa
žiūrėjęs į jos gyvą veidą.

—Kodėl gi? — griežtai pa
klausė Karsaviniutė, labai su
simaišius. Ir ant syk jos akys 

veidai paraudona-
V0‘ ■' , . v

—Todėl, kad kitam žmogui 
tas būtų sunkiausias vargas... 
sąžinės graužimas, abejoji
mas... Sielos kova turėtų būti, 
o jos kaip tik ir nėra!... La
bai gaila> kalba, o as nekal
tas!... Argi dalykas tik vie
noje kaltėje, teisingame įsta
tyme!...

—O kur gi?—O kur gi? — negriežtai 
ir tyliai paklausė Karsaviniu- 
te, žemai nuleidusi galvą ir, 
matomai, bijodama jį supy
kinti. , 4 v

—Nežinau kur, bet žmogus 
neturi teisės būti žvenu! - 
žiauriai ir su pakeltu balsu • 
surėkė Jurgis.

(Bus daugiau)

bijodama Ji supy-

Tt-yį
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar ko Chicagoje 
truko! Turime 

ir piratus
Pirmiausiai Chicago nušeke 

Paryžių, jsigydama šaligatvių 
kavines. O dabar gali girtis nau
ja inovacija, kurią bene nuko
pijavo nuo Kinijos vandenų. 
Sekmadienį staigiai atsirado pi
ratai.

Bet menki iš jų piratai. Ne
turi nei juodo lopo ant deši
niosios akies, nei ilgų ūsų, nei 
raudonų, taškuotų skepetaičių 
ant galvų. O su aukomis apsi
ėjo labai gentelmoniškai. * Pa
prašė, kad atiduotų jiems pini
gus, deimontus, žiedus ir laik
rodėlius. Aukoms nuolankiai iš
pildžius reikalavimus, piratai 
juos išsodino ant ^valdžios prie
plaukos !

“Dar tik mokinasi”
‘ (Piratai paprastai taip neda
ro. Aukas sumeta | vandenį, 
dar paspiria jas su kojomis, kad 
greičiau nueitų į dugną ir, ry
dami vyną, džiaugiasi savo 
triumfu. Bet reikia lukterėti, 
mat chicagiečiai tik mokinasi, 
greit prasitrins, pramoks savo 
amatą.

Tai įvyko, kaip minėjom, sek
madienį. Įsėdo piratai į moto
rinį laivą, kuris vežioja žmo
nes po ežerą už 50 centų;,Kai 
laivas nuplaukė tolokai nuo 
kranto, jie ir pradėjo pasek
mingai pasibaigusią piratizmo 
demonstraciją. Jų užgrobtas lai
vas vėliau buvo rastas prie 
North avenue kranto..

A. Tumosiukas ir L. 
Jakubauskaitė svei
kiausi lietuvių vaikai

Lietuvių N Dienos Pasaulio 
Parodos daktarų komisija po 
atliktų ėgzaminacijų jau išrin
ko sveikiausią lietuvių vaiką 
ir mergaitę.

Jais yra Arturas Tumosa, 
12-kos metų vaikdš, 3252 N. 
Nagle avė., ir LueiHe Jakubau
skaitė, 11 metų mergaitė, 
4003 Archer avė.

Daktarų komisijos pirminin
kas Dr. V. Šimkus yra labai 
patenkintas’ kad laimėtojai 
yra išįikro labai sveiki ir gra
žus vaikai. (

Išrinkimas nebuvęs lengvas, 
jis sako. Nes visi vąikai, ku
rie stojo egzaminacijon, buvo 
sveiki ir gražus, 
lietuvių tėvams, 
reikėjo rinktis 
sveikų ir gražių 
sveikiausius ir gražiausius.

Sveikatos kontesto laimėto
jai bus pirmu syk perstatyti 
publikai Lietuvių Dienos Ka
ralaites rinkimo baliuje, sere- 
doj, rugpiučio 1 d. Lietuvių 
Auditorijoj.

•Lietuviu Dienos ceiebfaci- 
jose rugpiučio 5 d. sulig Lie
tuvių Dienos komiteto nuta
rimo sveikiausiems lietuvių 
vaikams bus įteikti puikus 
certifikatai, kurie bus, jiems 
brangia atminčia visam gyve
nimui.

mėjo stipendijų į Illinois uni- 
vetsifefų, Urbanoj. t*er klai
dą buvo pažymėta, kad ji lai
mėje stiperidiją į Chicago urii- 
versietą.

RADIO
F. Bulaiv kalbėsis su 

kaimiečiais

šį vakarą, nuo 9 iki 9:30 
vai., vakaro, išgirsite Naujie
nų radio programą, iŠ stoties 
W. S. B. C. 1210 kilocyęies. '

Be žymių dainiriinkų, solis
tų ir svarbių pranešimų, Nau
jienų bendradarbis FfaUk Bu- 
Iaw kalbėsis stl plačiai pagar
sėjusiais kaimiečiėdš.

Tai garbe
Daktarams 

iš daugelio 
vaikų du

Budriko radio pfogra 
maL

Ona Mittskiėnė su 
grįžo iš atostogų

Vienas iš gražiausių lietu
viškų radio programų, ku
riuos esu girdėjęs tai —- Budj 
riko programas praeitą sek
madienį, 1:00 vai. po piet iš 
stoties WCFL. Susidėjo jis iš 
labai vykusių duetų, soprano 
ir tenoro, p'iailo ir ąkordiono 
šblo, liaudies dainų — gražių, 
švelnių’, tinkamoj dvasioj su- 
dainub’tiį.

Rytoj, ketvirtadienio' vaka
rė, 7:30 vai., būs didžiulis 
Budriko programas iš stoties 
WHFC, 1420’ k., ir tęsiš visą 
vąlalidą. Nepalnirškitė pBsi- 
klausyti, neš Budriko jirogra- 
iritis visub'ihet vėrta išgirsti.

Pagerinimas komu, 
hikacijes į Pasauli

nę Parodų
Chicagb Rapid Transit Com- 

pany, operuojanti Chicagos 
eleveiferius, įvedė busų lirii- 
ją, kuri operuos tarp State 
Van Buren eleveįtėrių stdti^ 
;ir Pasaulinės Parodos 12-tos 
gatves vartų. Keleiviai, Va
žiuoją ęleveiteriais galės b ti
su naudotis veltui.

Kita panaši busų linija opė- 
ruojh nuo seniau tarp Cer- 
mak Road stoties • ir 23-čios 
gatvės Pasaulinės Parodos 
vartų. ''

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAMOKOS
! . Z >
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Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedy'stės : 
Stenografijos 
MAširiėle' Rašyti 
Prekybos Teisių 
Ląįškų Rašymo • 
Abelnoš Istorijos 
Gėbgrąfijos

MOKSLO LAIKAS:
Nilo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

PiHetystės 
Daibarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
EthPblo gijos. 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos'

± ....
ROZALIJA SHIMKIENĖ 

Po pirmu vyru Žutautienė, o 
po tėvais Vismontaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulid 
liepos 22 dieną, 8 valandą va
karo 1934 m., sulaukusi pusės 
amžiaus, gimusi Tauragės ap
skr., Naumiesčio parap., Riem- 
ženčių kaime. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime dvi dukteris Ma
rijoną, Žitkienę ir žentą Vincą, 
ir Anastasiją Adams ir žen
tą Adolfą, du posūnius Petrą 
ir Juozapą Shimkus, podukrę 
Antaniną Vistortienę, šešiūs 
anukus ir,gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3432 South 
Morgan Street.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, liepos 26 dieną, 8 vai. ry
to iš narnoj i §v. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Rozalijos Shim- 
»kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, Posunai, Poduk- 
rė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telėfo- 
nas Yards 1Į38.

NORTMSIDE — Sekmadie
nį, liepos 22 d., iš atostogų su-, 
grįžo p. Ona Mittskiėnė su sū
numi Vytautu. Jie praleido 
tūlą laiką atostogaudami 
Wisconsin valstijoje. P-ia 
Mittskiėnė sako, smagiai pra
leido laiką prie ežero, bežu- 
vaudama, besimaudydama. 
Nors Chicagoje dabar siaučia 
dideli karščiai, ir prie vandens 
daug smagiau gyventi, negu 
miesto tvankumoje, bet p. 
Mittskiėnė, būdama gera šei
mininkė, rūpinosi daugiau na
mų tvarka, negu vakacijomis 
if skubinosi grįžti.

Kartu su p. Mittskiėnė atos
togas praleido ir pp. Poperiai, 
biznieriai, kurie turi turtingą 
alinę Northsidėje. O. Mittskie- 

Mittskaus, 
patarnauja 
pristatyda

mas alų statinėmis ir bute
liais, anglis ir bendrai suteik
damas visokėfriopą patarnavi
mą vietiniams lietuviams. Pa
tartina, kad Northside lietu
viai reikalui atėjus, visuomet 
kreiptųsi pas lietuvius. X. Š.

“Fonių Užeiga”

nė yra žmona p. 
kuris su troku ' 
northsidiėčiams,

Klaidos atitaisymas
šeštadienio, liepos 21 d., 

“Naujienose” tilpo žinia iš 
Waukėgano apie liėtuvaitę 
p-lę Eugenia Gurskis, kuri lai-

ANTANAS DARAšKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 24 dieną, 2 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Dišlių 
kaime, Baisiogalos parąp., Kė
dainių apskr.

Amerikoj išgvveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Leną, po tėvais Taip- 
kaitę, vieną sūnų, 3 brolius Po
vilą, Vaclovą ir Mateušą, sese
rį Salomiją GudžiUnienę, gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4304 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, liepos 27 dieną, 10 vai. ry
to iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Daraškos 
giminės, draugai ir paŽjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini pątarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunuti, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-

ŽUKAUSKAS 
šiuo pasauliu 
4 valandą po

BOLESLOVAS
Persiskyrė sU 

liepos 23 dieną 
pietų 1934 m., sulaukęs Rusėti 
amžiaus, gimęs Lietuvoje.,Ame
rikoje išgyveno 30 metų; Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Jievą, po pirmu vyru 
Dzinzoletienę, podukrą Rose 
Rettingėr, žentą, anūką ir gi
minės, o Lietuvoj sesėrį Bro- 
nislava. Kūnais pašarvotas, ran
dasi 3515 S. Lituąnica Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, liepos 26 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų i Sv., Jur
gio parapijbs bažnyčią, kurio
je atsibiis gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, 6 iŠ ten 
biis nulydėtas i Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Boleslovo Žukau
sko giminės, diaugai ir pažį
stami esat nuo&rdižiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Podukrai žentas 
ir Giminės.

l‘ * . • .

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Įjachavich. Telefonas 
Canal 2515.

Mes visi mėgstame visokius 
juokus ir “foneš”. Nueiname į 
“sh'ow” ar kitur jų pamatyti.

Taigi, kas turėdamas laiko 
nori smagiai laiką praleistą ir 
pajuokauti, , atsilankykite į 
plačiai chicagiečiams žinomo 
P. Galskio alinę, 1902 South 
Western avė. Tenai “fbnių” 
gali gauti iki ausų, ypač kada 
draugą Galskį randi paėmusį 
“ant drąsos.”

Teko ir man atsilankyti pas 
Galskį. Paklausus kodėl ne
rengi triukšmingo alinas ati
darymo, gavau atsakyihą, 
kad, girdi, kai nori—atidaTaij 
o kai nori-—uždarai. Ėižniš; 
sako, eina gana gerai ir eis 
kol bus produktų. — X. Š.

Lietuvių Dienos
Ženkleliai

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programe 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienosi 
žeiikleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na-! 
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko- 
rniteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St., telefonas 
Canal 1678.
n> ii....... ... ........ ■■ i' i. ■■■

Lietuves Akušeres

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840

drTvaiTush, opt.
LIET.UVIŠ 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviųs akių. įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių 
mo. skaudamą _ _____
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose! egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

14712 South Ashland Av.
Pitone Boulevard 7589

galvos skaudėjimo, 
itemimo, neryuotu- 
iių karšti, atitaiso

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwifė* 
6109 S. Alfeany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnaują prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

VaL—8:80 A. M. iki 8:30 P. M 
Tel. HABrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

3 2 6< s: S TAT E ST.
\ OppoiĮte Pny.ls Store, 2d Floor

Graborius ir 
Balzamtiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu' automobilius visokiems reika

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.
•m

Grane Coal Co.
I 5332 So. Longr Avė.

Pocahobfas mine tun 4 
daugiau

TEL. REPUBLIC 8402

-LITHUAN1AN VILIĄ-
Atsilarikykitėl Puiki valgykla, skanus valgiai ir gerintai!

Svetainė šokiams ir mandagus patatnavirtias VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių ii Chicagos ir kitų aviacijas drenų 

“MOVIES” rodomi Šėštadiėniaisi ir sekmadiertiaia. ' 
lithuaman tilt a

11212 So. Western Atė^ Chicago, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 331'5 8'. Hitatėcf S«„ Chicago

Svetainė

Ui .....................

Visi

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU

Ambulance Patarnavimas Dieną ir
Moderniška Koplyčia ir Vargonai

I F FIIRFiKI^iIb i b EUIIEIIild
1 ■ ■ , • ,\ . - J' ■ - ■ \ r' ‘

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

' ' LAIDOTUVES $95 I
Kur taupumas reikalingas, mes palaidoj ame už> $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siūtas,. išbalšamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,i—visas pr ir engimas ir musų malonus pa- 
tarnavimas liudnbje valahdoje — už visą pagrabą $250.

J. J.. Bagdonas
PULLMAN 4151 BBPUBMC 3100

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------BEajgtoJBaM______—

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna A. Slakis 
vaikų bgųgperfaUste 

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TęL Victonr 2848 DR. BERfASH
756 W. 3Slh St 

Cor. of 85th and Halsted Stot 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal siitarti.
' -■•V- ~ v

lietuvis;
crnmojĄS nų chirurgas

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 Od 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141 

........... Jį.. du ■■iin.Hiii.nilH.il 1 111 iAU* nu

DR. G. SERNER 
. LIETUVIS 

^^^Tel Yards 1829 
dMHMk 4 Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGIRIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
, ir nuo 6 iki 8 vakari*. 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR.NA1KCL .
756 W. 35th St , 

(Cor. of $5th and Halsted Sts.j 
Gyvenimo vieta 3189 S, Lowe Avi

Tel, Victory 5904 
Ofiso vąlaiidos: nuo °2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniafs pagal šatartž.

25 METU PATYRIMO
iMtaiRime akinių dėl visokių akių

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

Tel. Lafayette 4146
I VALANDOS: • _

nuo 9 iki U. valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

[Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
.Jėi skaitant raidės susilieja j daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums rėikia 
akinių.

Dn John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel, Virginia 0669

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

Juozapas Eudeikis
ir Tėvas

Jeigu norite dafluftio ir nebrangumo
Laidotuvėse.... ...Pašaukite.......
REPUblic 834B

5340 So. Kedzle Avenue A. L DaVMOlUS, M.D,! (Neturime sąryšiu su finha tw ** T* ” 
pačiu vardui 4910 S. Michigan Avė.

— -------——---------—--------- f Tel KeW00d 5107
T 1? t>ATVTTTfG! VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienioIncorporatėd .
LIETUVIU GRABORIUS

Palaidojai už $25.00 ir augščiaa; t
A MONTVID, M D.

CHICAGO, ILL. West Town State Bank Bldg.
’________ — 2400 West Madison Street

<* Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.■ Simofi M. Skudas NSmB
CgABORIUS ir BALSAMUOTOJAS I
Patarriayimas. gėrės; ir nebrangus

718 W. 18th St*
Tėl. Monroė 3377: i, .. . I

1,1

Phone Boulevard 7'

Dentiatas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47fh Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sėredoj pagal sutarti,

A. MASALSKIS
GBABORIUS

Tel. Boulevard 4139 DR. T. DUNDULIS
-a.-------- -------i--------------- ---------- --— GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL Lafayette 3572 .1 T Telefonas Virginia 0086J. LlUieVIČlUS Ofiso vaiahdos nuo 2-4 ir nuo 
bIlsamuotoj^s L-6'8 T- T- Ned8Uoi pagal 8Utartt

6^°?L^t“B8nR9ATe,me- 
Didelę ir graži> I <S& t5 555^1 

4«MM^v.| dr. p.z.žalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

■te

QAS DENTISTAS X-RĄY
4143 Archer av., kamp. Frandsėo av.

įvairus GydytojaF

DR. HERZMAN
18 RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas pėr 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi-' 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. netoli Morgtin SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So.OAshfand Avė.

2 lubos ..
. CHICAGO, ILL- 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uūo 2. iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomia nuo 16 iki 12 
valandai dieną. .

Phone MIDWAY 288tf
Į ......... ■ . ~ .........................- ■ ■ .-...lt

Telefonas Yards 0994______

4631 South Ashland Atdtthe 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ifi 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 1~ 

Rez. Telephone Plaza

Ofiso Tel. Calumejt 6893
Rez. Tel. Drexel 9191____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Hgų

• Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2-4. 7—9 vai vak, Ną- 
diliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

I. J. ZOLP
GRABORIUS , i

1646 West 46th SL DR V A (IMKITE
Tel Boulevard 5208 ir 8418 U1U T • M. OllvlIlUO

1327 So. 49th CL gydytojas ir chirurgas 
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 0 
- -------- -------- ---------------- vai.. .Nedaliomis nuo 10 iki 12 * « * j • n I 3343 South Halsted SLLariiavirii ir Snnns___ Tel 1401r

■ LIETUVIS GRABORIUS I Phone Canal 6122 I 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiaūsiai DK S. B EZ1S fReikale meldžiame atsišaukti, o mu-l .T T„

su darbu busite užganėdinti x Cj 15ERG^2314 W, 23rd PI, Chicago 2201 West 22nd Street
'Tel- C^SUrba E6W

1439 S. 49 Cicero, HL •*,«*
TėL Cicero 5927 |______............. ..... ______ __________

jUJKb BlKUkUJu 1O 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 flcį 8 j vafc NedėlteJ pagal sutarimą

Ofiso Tekt Boulevard 7820 j 
Namų JeL Prospect 198Q

Tel Cicero 2109
Antanas Petkus

Gr aborins 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct

.4

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockireM SL 
Tel. Repubbc 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

Road (W. 22 St.) 
tądien nuo 9 iki 5,

VWt‘rmmnyaošVikT97V’ “ 
Telefonas Cinai 117$ 

Maniai: 6459 S. RoėHreH Street

2201 W. Cerm
Ofiso valandos. _T,_____

Vakarais: Panedėllo, Seredoa ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 _ 

Telefonas Canal 1175 
__ _____. . 
Telefonai Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Waehington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Res. 5349 So. Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9 
Jei Prospect 1610 _ .e

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0iin.Hiii.nilH.il


Dariaus-Girėno Postas daly
vaus lietuvių dienoj in corpore

I

žiurint j kerštininkų pastan
gas kliudyti ir kitas pinkles. 
Lietuvių Dienos Komitetas iš
eina apgalėtoji!. Visi lietuviai 
yra su juo, ir visi eis kaip vie
nas j lietuvių dienos celebra
cijas pasaulinėje parodoje.

NAUJIENOS, Chicago ūl.
; - 1 y'j; ' į'• !-. ........... i‘rn    

pinigų ir pra^d® jis Mirė nuo karščio 
nebcgalejo mokėti požemiui au- .
kštų duoklių Už j U slėpimą; ne- 116 LllVIS
turėdamas pinigų, neteko nei —

lietuvis

Amerikos Legiono lietuvių kuopa griežtai 
atsisakė eiti pas kerštininkus

Ką mano plačioji lietuvių bus garbė lietuviams, jis sa- 
visuonienė apie rengiamą lie
tuvių dieną pasaulio parodoj, 
tas labai aiškiai atsispindėjo 
Dariaus-Girėno kuopos (pos
to) mitinge pereitą pirmadie
nį. Dariaus-Girėno postas 
yra Amerikos Legiono lietu
vių kuopa, į kurią priklauso 
įvairių pažiūrų lietuviai ir 
kurios pirmininku yra katali
kų žinomas veikėjas p. Mac- 
keliunas. .

Mitinge buvo perskaitytas 
nuo pono Žvirblio laiškas, ku
riuo Dariaus-Girėno postas 
buvo kviečiamas prisidėti prie 
kokios tai aviacijos dienos 
rugpiučio 5 d.

Po to, kaip buvo perskaity
tas p. Žvirblio laiškas, kilo 
diskusijos, kuriose paaiškėjo,
kad pono Žvirblio negirdėta dalykais ir legionierių tvarka 
aviacijos diena yra rengiama lietuvių dienos celebracijose, 
tik ant keršto ir kad vienuti- 
nis tokio rengimo tikslas yra 
pakenkti lietuvių dienai pa
saulinėje parodoje.

Musų jaunas ir gabus advo
katas J. T. Žuris tada paėmė 
balsą ir karštais žodžiais pra
bilo į lietuviškas legionierių 
širdis. Varde Lietuvių Die
nos komiteto jis pakvietė le- 

' gionierius atlikti patriotišką 
pareigą ir kaipo tikriems lie
tuviams

Slepia merginą, išda
vusią federaliams

• /. ■

agentams Dillingerį

tų draugų, kurie ■ yra draugais Mirė tnuo karščio Antanas 
jik tol, kol žhiogūs turi pinigų. Darąška, gyvenęs adresu 4304 

S. Kėdzie Avė.
> Subatoje jis parėjo iš darbo 
jausdamasi silpnas. Toliau jam 
ėmė darytis vis blogiau, ir šian
die 2 vai, ryto jis pasimirė. 
Daktarai pripažino, kad mirtis 
įvyko nuo karščio.

Vakar Dillingerio kūnas buvo 
išgabentas į Maywood, Ind.4 
kur jis bus pašarvotas sesers 
Mrs. Audrey Hancock namuose 
ir iš ten trečiadienį palaidotas 
šalę motinos, Mooresville. Jo tė
vas John Diljinger, Sr. atvyko 
kūną atsiimti.

Jeigu koką geradaris sumany
tų išdalinti du bilionu dolerių 
tarp Jungtinių Valstijų gyven
tojų, tai kiekvienam gyvento
jui tektų po 15 dolerių.

C■—---------- 4-----------■ 1 ' 1

PRANEŠIMAI

kė, o ne iš kerštingų sumany
mų, ardančių lietuvių vieny
bę ir užtraukiančių gėdą ant 
lietuvių vardo.

Legionieriai pritarė advo
kato J. A. Žurio žodžiams su 
didžiausiu entuziazmu.

Kada klausimas prisidėji
mo prie lietuvių dienos cele
bracijų buvo paduotas nubal- 
savimui, kone vienbalsiai bu
vo nutarta prisidėti in corpore 
ir maršuoti > uniformuose lie
tuvių dienos parade pasauly- 
nėje parodoje. Už pono žvir
blio kerštingą propoziciją bal
savo tik keturi ar penki jo 
šalinihkai.

Mitingas toliaus išrinko Ko
misiją, j kurią įėjo ir adv. 
žuris, rūpintis lietuvių dienos

Bando nuneigti faktą, kad mer
gina išdavė banditą, kad ją 
apsaugoti

Lietuvis Ed Krause 
skaitomas vienu iš

Kiek yra du bilionai 
dolerių?

Viename Chicagos viešbutyje 
randasi pašiepta ir stropiai po-1 
licijos saugoma “mergina rau
donuose rūbuose”, kuri išdavė 
buvusį savo mylimąjį John Dil
lingerį policijai. Jai už tai 
teks $15,000 nuo federalinės 
valdžios, Indiana valstijos ir 
Minnesotos, bet jos gyvybė yra 
pavojuje. Policija prisibijo, 
kad Dillingerio gaujos likučiai 
žiauriai atkeršytų tam, kas jų 
vadą išdavė valdžiai, jei žinotų 
kas.

ninku
Rugpiučio 31 d

■ ' .• /

Soldiėrs

dalyvauti in corpore 
dienos celebracijose 
parodoje rugpiučio

Iš vieningo pasiro-
pasaulio
5 dieną.
dymo pasaulio parodos akyse

Legionierių moterys neatsi
lieka nuo savo vyrų. Jų 
“auxiliary” irgi dalyvaus cele
bracijose ir maršuos parade 
gražiose uniformose.

Kas atsitiko lietuviškame le
giono poste, tas pats atsitinka 
visoše rimtose lietuvių draugi
jose ir kuopose. Negali būti 
kitaip. Visi lietuviai trokšta 
gražiai pasirodyti ten, kur jie 
yra kviesti « pasirodyt — pa
saulinėje parodoje. Visi pra
deda suprasti kokį didelį ir 
gražų darbą atlieka Lietuvių 
Dienos Komitetas, nežiūrint į
pavyduolių užsipuolimus, ne- spėja, kad tas jo neturėjimas

Pasirengę išnaikinti gaujos 
; . likučius

Sugavę Dillingerį, federaliai 
agentai džiugauna, bet tvirtina, 
kad jų darbas nepasibaigė. Jų 
užduotis yra susekti bandito 
gaujos likučius, susekti visus 
tuos asmenis, kurie jį užlaikė 
slaptai ir gydytoją, kuris pa
keitė Dillingerio veidą, kad 
tuo pagelbėt jam slėptis nuo 
policijos. Spėjama, kad vienas 
ir tas pats gydytojas prižiūrė
davo Dįllingerį, kuomet jis bū
davo sužeistas susišaudymuose 
su policija. \

Nors Dillingeris, varydamas 
savo amatą pelnė $300,000, jis 
mirė beveik be pinigų. Policija

-r*.. • „ UIField įvyko futbolo rungtynes SpUikįmS) 
(tarp profesionalų, Chicago i<anis, etc, 
Bears, ir tarp universitetų ko- j 
mandų rinktynės? .Į tą rinkti
nę įeina visi geriausi futbolo 
.lošėjai,' ir tarp jų v yra vienas 
lietuvis, Ed Krause-Kraučiuhas, 
kurio vardas yra nesvetimas 
lietuviams, bet labai plačiai ži
nomas tarp šios alies sporto mė
gėjų/

Ed Krause-Kraučiunas lanko 
Notre Dame universitetą. Lošia 
tos mokslo įstaigos futbolo ko
mandoje ir kepšiasvydžio ko
mandoje1, kuriai ir kapitonavo 
pereitą sezoną. Per dviejus 
metus pasižymėjo dideliu ga- 
buipu ąbiejuose sportuose ir 
pernai buvo išrinktas i “All- 
American” futbolininkų koman
dą, į kurią įeina daugiausiai 
pasižymėję lošėjai, štai, ir da
bar, jaunas lietuvis sportinin
kas ir vėl pasirodo.

Ed Krause brolis Pilypas 
Kraučiunas (Phil Kfause) lan
ko DePaul, universitetą.. Jis ir
gi yra geras futbolininkas.

?tarp profesionalų,

Mums, gyvenant “Naujos 
Dalybos” eroje dažniau negu 
kuomet nors praeityje tenka 
išgirsti žmones kalbant ar 
matyti laikraščiuose rašant 
apie “bilionus dolerių” vie
šiems darbams, “bilionus” 

“bilionus” ban-

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kaJ ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime; nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kkip ir pikni
kuose; o pasigarsinti’ nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity'prisiūnčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.
t ---------------

Trečiadieniu Liępos 25, ’34

CLASSIFIED ADS
m. i in................ .. ........... i i ....... i... ..................... i

Business Service
. Biznio Patarnavimas

VICTOR ^BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežėme ir i tolesnius vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

? PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. I1L 

Ofisas 8406 S. Halsted 8t.

i

Už du bilionu doleriu gali
ma nupirkti net 2,857,00b For
dų, Chevrolet arba Plymouth.

A Gay Reminder
THE' FURROW in your 

friends morning mail 
week will remind them that 
you are one of these charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

Of course you’ll have c:» 
hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

next

Pakvietimas
Gerbiamas Tamsta:— <

1 Nuoširdžiai kviečiame Tamstą 
jūsų artimuosius draugus ir drauges 
’dalyvuti musų netikėtai surengtoj 
gegužinėj. Tai yra pirmas toks pa
rengimas Chicagoj, kuris įvyksta Mi- 
liaucko darže, prie 87-tos gatvės, 
vienas blokas j rytus nuo Kean Avė

Bus įvairi programa:
1. Kiekvienas atvykęs gaus .savo 

numeri, kuris bus geras dėl keleto 
laimėjimų.

2. Kalbės buvęs Lietuvos Seimo 
narys N. Radys apie visų tautų mo
terų būdą ir skirtumą nuo vyrų.

8. Dainuos geriausi Chicagos lie
tuvių dainininkai ir dainininkės.

Reągia Chicagos biznierių grupė; 
bus įvairių šaltų gėrimų ir užkan
džių.

Su gilia pagarba, 
Rengimo Komisija.

P. S. Piknikas įvyksta Trečia- 
diėny. Liepos 25 d. Pradžia 5 vai. 
vakare.

ir

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

Furniture & Fixtures 
Rakanaai-Italsni

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas PratuAUnU Vieta. 
250 naujų 2 Am. parlor setai tuoj aus turi 
būt parduoti, Uratus paMrinkimas apdan- 
sralų (ir .(ramų, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ ori.ftO 2 Am. setai dabar_________ $20.95
$ 70.50 2 fim. setai dabar ________ $34.95
$125.00 2 Am. setai dabar $39.59—$40.50
Dąutrėlis kitų barmenų, etudio coucbės, vai*,
kamb., mUMr. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAOE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St. , 

Duodame apskaltliavlmus dėl storame ir per* 
kratistyfno. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
wortb 5181.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$206 importuoti kaukai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—o—
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BARO FIKfcERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio ištaigų. <

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

Help Wanted—Female

REIKALINGOS patyrusios mer
ginos prie plunksnų papuošalų. 30 
E. Randolph St. Room 512.

Business Chances

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visą dieną, geras lysas, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St Basementas.

—O—

PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
šiluma, 

sūrų 
ant 
yra

metų senas, pigi renda, 
karštas vanduo, Insurance ir 
apžiūrėjimas namo savininko; 
gero krosingo, tarp 3 gatvių 
šviesa “stop and go”.

7259 Vincėnnes Avė.

£
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Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Wis.
dirbtu- 
visoms

Duokite savo pasiūlymą.
953 W. 16 St.

——

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

PARDAVIMUI Restauranas ir 
Tavernas arti South Water Market. 
Moteris viėna nepajėgia sutvarkyti. 
Priims partneri arba parduos vis
ką.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi
Ar jusu Stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystes darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victorv 4965

PARSIDUODA alinė, renda pigi, 
geras biznis, laisnis išpirktas, gra
žiai ištaisyta. I 5 dienas parduo
siu, kas pirmas, tas laimės. Gali
ma savininke matyti po pietų.

. 7121 So. Halsted St.

PARSIDUODA 200 akerių far- 
ma su visais įrankiais ir gyvuliais, 
arba mainysiu ant namo Chicagoje. 
Farma randasi Rhinelander, Wis. 

716 W. 22th St.

PARSIDUODA bučernę ir groser- 
nė, parduosiu už kiek kas duos, ki
tos bučernės arti nėra. Priežastis 
pardavimo senatvė, 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi $25.00.

3500 So. Union Avė.
Matykite savininką greitai, nes 

čia yra bargenas. ;

FARMA PARDAVIMUI; 120 ak
rų, pusė miško, 19 galvijų, 2 ark
liai, 2 kiaulės, 100 vištų, sodnas, 
daug budinkų, netoli miesto, prie 
gerų kelio, ežeras, žemė prie mo
lio; $6,000; $4,000 cash įmokėti, o 
$2,000 ant 20 metų po 4% procen
tus.

JOE MIKUčONIS, 
Ingallston, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimai

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, pečiais šildomas, 2 karų ga- 
radžius. Kaina $1600 cash.

3954 S. Western Avė.

B

rūkymu dgareto

O

ĮSSfel

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsnių' prisirengė ligą pasitik
ti » Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip, daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas -iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6. $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. * Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

Į CLASSIFIED APS

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI ' 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet, įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Arnaitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

YANREE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountaip Įrengimų — Ice Cream 
Konų — Pretzel’ių s 

3645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago, III.

6 KAMBARIŲ moderniškas na
mas su garažu, ant kampinio biz; 
niavo loto; parduosiu arba mainy
siu ant vaisinės Orange L—----
Floridoj.
' 7437 14 Avė., Kenosha,

Taipgi parduosiu Čeverykų 
vę, išdirbtą per 14 metų, su 
mašinomis, moderniškais įtaisymais 
ir namuku 14x18.

C. K. BRAZIS,
7022 Sheridan Road, Kenosha, Wis.

VIENA SYK GYVENIME pa
taikas didelis bargenas, Storas ir 2 
flatai. Saviitfnkas priverstas par
duoti už pirmą mažą pasiulijimą. 
gera vieta dėl saliuno.

4641 Wentworth Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu 2 aug- 
štų medini. namą Iš priežasties se
natvės. 3680 S. Union Avė., 2-rps 
lubos iŠ. užpakalio.

PARDAVIMUI 8 flatų namas po 
5 kambarius, vonios, elektra, 2 karų 
garažas. Pigiai.

3127 Emerald Avė.




