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Republikonai Renominavo Hoover ir Curtis
Konvencija Priėmė Hooverio 

Prohibicijos Platforma
Delegatai buvo raginami platformą remti, 

kad išvengus gręsiančio 
partijos skilimo

Hoover ir Curtis. delegatų nominuoti vienbalsiai

Chicago, III., bir. 16. — Pas
kutinėje konvencijos sesijoje 
republikonų partija vėl nomina
vo Herbert Clark Hoover į pre
zidentus ir Charles Curtis į 
vice-prezidentus. Vienintelis no
minuotas Hooverio oponentas 
buvo Dr. Joseph Irvvin France 
(Maryland vai.), kuris gavo tik 
4 delegatų balsus, o Hooveris— 
1126ŲG. Curtis turėjo net dvy
liką oponentų, kurie tačiau ne
pajėgė atimti nuo jo didžiu
mos. Curtis gavo 633- Vį bal
sus. Vėliau Hooverio ir Cur- 
•tis renomi n avimas buvo pa
skelbtas vienbalsiai. Išrinkus 
nuolatinį nacionalį partijos ko
mitetą, konvencija pasibaigė.

Partijos platforma
Trečioje konvencijai sesijoj, 

kuri įvyko trečiadienyje po pie
tų ir nusitęsė iki 2 vai. naktį, 
buvo priimta partijos rinkimi
nė platforma, kuri prohibicijos 
klausimu sukėlė delegatų tar
pe didžiausią audrą. Platfor
mą Konvencijai patiekė rezoliu
cijų komisijos didžiumos atsto
vas* James R. Garfield. Joje 
pareikšta, kad svarbiausias par
tijos tikslas yra grąžinti gerus 
laikus, rūpintis darbininkais, 
remti aukštus protekcinius 
muitus, gerinti užsienio santy
kius, nuginkluoti J. V., suma
žinti imigraciją ir t.t. Audra 
konvencijoje prasidėjo, kuomet 
buvo paskaitytas rez. komisijos 
didžiumos nusistatymas pro
hibicijos klausimu. Anot išsi
reiškimų, prohibicijos platforma 
“nei višta, nei antis”. Mėginta 
patenkinti abi pusės. Didžiu
mos platforma tuo klausimu 
skamba sekančiai:
Didžiumos platforma prohibici

jos klausimu
“Mes esame priešingi prohi- 

biiejos klausimo referendumui, 
apriboto tik į du klausimus: į- 
statymą palaikyti, ar atmesti. 
Amerikos tauta niekuomet sa
vo baterijoje nepadarė žinksnio 
atgal/^ir šiame klausime, pro
gresas, kuris buvo iki šiol pa- 
larytas turi būti apsaugotas, o 
blogumai turi būti prašalinti.

“Todėl, mes tikime, kad tau
tai priklauso teisė išreikšti sa
vo nuomonę dėl proponuojamo

ORHSaa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, šilčiau; 
vakare galimas lietus; pietry
čių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 66- 
76 laip.

Saulė teka 5:14; leidžiasi 8:-

kurio proyizijos, 
federalei valdžiai

lamendmento, 
nors palieka 
teisę preservuoti laimėjimus, 
atsiektus, kovojant su blogu 
mais, surištais su svaiginamųjų 
gėlimų prekyba, suteiks vals
tijoms teisę elgtis tuo klausi 
inu, taip, kaip nuspręs jų pi
liečiai, bet jos bus privalingos 
federalei valdžiai, kurios teisė 
bus ginti tas valstijas, kur pro- 
hibicija gali būti ir toliau pa
laikyta ir saugoti piliečius vi
sose krašto dalyse nuo sugrį
žimo saliuno ir su juo surištu 
išnaudojimu ir kitais blogu
mais.

“Toks amendmentas kongre
se turėtų būti tuojau patiektas 
valstijoms, apsvarstymui tų 
valstijų konvencijų, sušauktų 
vien tam tikslui, prisilaikant 
penkto J. V. konstitucijos strai
psnio ir prižiūrėtų, kad jos at
stovautų tikrą piliečių nusista 
tymą.”

Delegatai pasipiktinę
Garfieldui paskaičius šį pa

reiškimą didžiumoje delegatų 
pasireiškė didžiausias nepasi
tenkinimas ir pasipiktinimas. 
Tuojau buvo primesta, kad 
platformą diktavo pats Hoove
ris ir ji nereprezentuoja 
gatų nusistatymo.

Garfieldui užbaigus, 
kom. mažumos atstovas 
torius Hiram Bingham (Conm) 
patiekė mažumos platformą 
prohibicijos klausimu:

Mažumos platforma proh.
klausimu

dele-

rez.
sena

“Mes reikalaujame, kad J. V. 
kongresas tuojau patiektų 
amendmentą J. V. konstitucijai, 
kuris atmestų 18-amendmentą 
(prohibicijos įstatymą.); ir jį 
perduotų valstijų piliečių kon
vencijoms, sušauktų vien tik 
tam tikslui J. V. konstitucijos 
5 straipsnio provizijų.

“Jeigu 18 amendmentas bus 
atmestas, mes prižadame pa
švęsti visas savo pastangas 
valstijose įvesti įstatymus, . ku
rie tikrai ugdys blaivybę, pa
sekmingai panaikins saliuną, 
viešą ar slaptą, ir pačią svai- 
ginamamųjų gėrimų kontrolę 
atiduos visuomenės supervizi- 
jai ir kontrolei, su mokesčiais, 
įmamų iš legalių šaltinių, ap
sunkinto mokesčių mokėtojo 
naštos sumažinimui/*

«<

Į Binghamo pareiškimą ir de
legatai ir publika visai kitaip 
reagavo. Pasigirdo didžiausias 
rankų plojimas, triukšmas, 
šlapi” delegatai tuojau išsi

traukė apsiputojusius stiklus 
ir pradėjo viešai traukti alų. 
Prasidėjo ir konvencijoms pri
prastas valstijų paradas, su vė
liavomis ir plakatais, kuriuose 
delegatai prispirtinai reikalavo 
prohibicijos atmetimo.

Triukšmui kiek nutilus, pra-

[Acme-P. B A. Photo}

Oscar King Davis, pagarsėjęs 
karo korespondentas, kuris pa
simirė būdamas 66 metų am
žiaus. Jis gyveno Bronxvillė, 
N. Y.

Hitlerininkai akme
nimis apmėtė Ba
varijos premjerą

Munich, Bavarija, bir. 16.— 
Protestuodami prieš Bavarijos 
vyriausybės uždraudimų valsti
jos stotims perduoti fašistų šu
lo Gregor Strasser kalbą per 
radio, fašistų armija apmėtė 
akmenimis Bavarijos premjero 
Hainricho namus. Straseris kal
bėjo iš Berlyno apie Hitlerio 
partijos programą. t

Senatas atmetė bonų 
išmokėjimo pasiū

lymą
Washington, D. C., bir. 16. 

—Senato finansinė komisija at
metė atstovų buto priimtą $2.- 
400,000,(MM) karo veteranų bo
nų išmokėjimo pasiūlymą.

San Francisco, Cal., bir. ,15. 
—San Francisco Įlankoje buvo 
jaustas trumpas žemės drėbė-1 
j imas. ♦ 

sidėjo mažumos ir didžiumos 
debatai. Nuo “šlapiųjų” mažu
mos kalbėjo Columbia univer
siteto prezidentas Dr.- Butler, 
pats Bingham ir didelis skai
čius delegatų iš šlapiųjų vals
tijų. Nuo didžiumos (“sausų
jų”—administracijos) iždo sek
retorius Mills ir keli kiti. Vi
si argumentai buvo mažumps 
pusėje ir nei vienas priešingos 
pusės kalbėtojas nepajėgė jų 
atremti. Kalbėdami administra
cijos vardu, jie maldaute mal
davo delegatų priimti didžiu
mos platformą prohibicijos 
klausimu ir neskaidyti parti
jos, paaukauti savo įsitikinimus 
tuo klausimu, kad užtikrinus 
Hooverio renominavimą j pre
zidentus. Paskelbus balsavimų 
rezultatus paaiškėjo, kad ad
ministracijos platforma buvo 
priimta. Balsai pasiskirstė se
kančiai: 681 delegatai balsavo 
už didžiumos platformą (81 
valstijos), o 472 (17 valstijų) 
už mažumos.

Sekančią sava itę Chicago j e i- 
vyks ir demokratų partijos 
konvencija.

Mussolini teisinas 
pasmerkė Bovoni 

mirti, kitus kalėti
Bovoni bus pririštas prie kėdės 

ir sušaudytas nugaron

Rymas, Italija, bir. 16.—An- 
ti-fašislas Domėn ico Bovoni, ku
ris buvo teisiamas už buk tai 
ruoštą pasikėsinimą prieš dik
tatorių Mussolini buvo pasmerk 
tas mirti. Italijos juodmarški- 
niai rengia jam ir specialį mir- 

; ties būdą, kuris yra tiek žiau- 
, rus, kad pilnai pateisina demo
kratinėje visuomenėje susida
riusią nuomonę apie fašistus, 

i Mussolini policija Bovonį pri
riš prie kėdės Fort Brachi ka
lėjime, ir sušaudys jį nugaron. 
Panašus likimas laukia ir kito 
'teisiamo, Angelo Sbardellotto, 
kuris irgi buk tai rengėsi Mus
solini nudėti. ,

Be Bovoni, nuteista Margue- 
rita Blaha, Austrijos šokėja, 
30 metų kalėjimo. Keli kiti 
vyrai nuteisti nuo 10 iki 30 m. 
kalėti.

Visam amžiui į kalėjimą 
už kidnapinimą

Kansas City, bir. 15. -— Kid- 
naperis Martin Depcw, kuris 
pagrobė pasipinigavimo tikslais 
fabrikantę Nell Donnelly, prisi
pažino kaltu ir buvo nuteistas 
visam amžiui į kalėjimą.

Europa negali apsei- 
ti be J. V. pagalbos
Lausanne, Šveicarija, bir. 16. 

—Reparacijų konferencijos iš
rinktas pirmininkas, Anglijos 
premjeras Mac Donald, pareiš
kė, kad Europa negalinti vie
na nieko padaryti. Jai būtinai 
reikalinga J. V. pagalba. Kon
ferencija atsidarė vakar. At
vyko ir Vokietijos premjeras 
Franz Von Papen.

Kinijoje žydi opiumo 
produkcija

Peipingo, Kinija, bir. \ 16. — 
Nors Kinijos vyriausybė per 
du šimtmečius stengėsi uždraus
ti opiumo gaminimą ir' naudo
jimą, produkcija per paskuti
nius dešimts metų, pakilo net 
700%. Nei gyventojai, nei pa
tys valdininkai Į draudžiančius 
įstatymus nekreipia mažiausio 
dėmesio. Apskaičiuojama, kad 
opiumo auginimas ir kontra
bandą atneša Kinijai apie $20,- 
000,000 pelno j metus.

Japonai tebesimuša su 
sukilėliais Mandžurijoj

Tsitsihar, Mandžurija, bir. 
16.—Japonų kariuomenė, ope
ruojanti į šiaurę nuo Harbino 
atėmė iš gen. Ma Chan-shan 
kinų sukilėlių Noho, Koshan ir 
Tungpei miestus. Japonai žy
giuoja pirmyn 100 mylių fron 
tu. Sukilėliai traukiasi į Hįn- 
gan kalnus, į vakarus.

Pagrobė ir nužudė 
kunigą

Meksikos Miestas, bir. > 15.— 
Iš Zapotitlan praneša,, kad 30 
ginkluotų vyrų pagrobė kunigą 
Adolfo Mato ir jį nužudė. .

[Acmc-P. 8 A. Photo]
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Dr. Nicholas M. Butler, Co- 
himbia universiteto prezidentas, 
kuris republikonų partijoj yra 
pasiryžęs kovoti tiž pilną pro
hibicijos atšaukimą.

Atstovų butas pri 
ėmė naminių pa
skolų projektą

Washington, D. C., bir. 16. 
—Atstovu butas, priėmė pro
jektą įsteigti naują kredito 
sistemą Building and Loan drau
gijoms (spulkoms), taupymo 
bankams ir kooperatyvams. Se
kant projektą, bus įsteigta 8 
ar 12 paskolų bankai, kurių 
kapitalas sieks $500,000,000. 
Pinigai bus sukelti bonais.

Francija baigė 
traukti auksą iš 
Jungt. Valstijų

New York, bir. 16. — Nuo 
1929 metų pradėjusi traukti iš 
J. V. bankų savo auksą, Fran
cija antradienyje išvežė pas
kutinį $55,000,000 vertės me
talo transportą. Per tris metus 
J. V. atmokėjo Franci j ai $2,- 
250,000,000. Franci jai užbai
gus traukimą visose užsienio* 
rinkose smarkiai pakilo dolerio 
vertė, o New York o biržoje 
atsigavo gerokai nukritę Šerai.

Diplomatų vynas pavir- 
, to į vandeni

Washington, D. C., bir. 16. 
—Italijos . ambasadai buvo iš
siųsta didelis transportas vyno. 
Bet pakeliui iš Rymo vynas 
stebuklingu budu pavirto i sū
rų vandenį. Tai pirmas toks 
Įvykis po kilnaus ' eksperimen
to pradėjimo. Ambasada pa
reikalavo vyriąusybės susekti 
vagilius, kurie bonkas ištuštino.

Meksika atmetė konfis
kacines taksas

Meksikos Miestas, bir. 15.— 
Meksikos vidaus reikalų minis
terija paskelbė nelegaliu Hidal
go valstijoje Įvestą konfiskaci
nių taksų įstatymą. Tas pats 
manorfia padaryt ir su Vera Cruz 
valstijos konfiskaciniu Įstatymu, 
kuris esmėje yra Hidalgo vals
tijos įstatymo kopija.

Lietuviai Lakūnai Rengiasi 
Skristi per Atlantiką

Lakūnai kapt. S. Darius ir Stasys Girėnas 
skris be sustojimo į Kauną gegužės 

ar birželio mėn., 1933 metais
Tam tikslui jau įsigijo didžiulį “Bellanca” tipo lėktuvą

Chicago, III., bir. 17.— Kapt. 
S. Darius 4r Stasys Girėnas 
(Girch), plačiai žinomi profe
sionalai lakūnai, ruošiasi skris
ti iš New Yorko tiesiai Į Kau
ną, be nusileidimo, geg. .ar bir
želio mėn., 1933 metais. Kiek 
vėliau lakiniai mano grįžti tuo 
pat keliu atgal Amerikon.

Lėktuvas jau nupirktas “Bel- 
lancą” Ch 3(M) A. J. Kai kurie 
instrumentai tolimąjai naviga
cijai turima.

Kapitonas S. Darius tarnavo 
Amerikos kariuomenėje karo 
metu. Išbuvo Franci jo j e musių 
laike virš pusantrų metų. Kau
tynėse ties Paryžiumi buvo su
žeistas, kiek vėliau buvo pagir
tas už narsumą. 1920 metais, 
kartu su Amerikos lietuviais 
savanoriais išvyko Lietuvon. 
1921 metais, užbaigus karo mo
kyklą, pačiam prašant, buvo 
paskirtas aviacijon. 1922 m. 
jau skraidė savystoviai. Dar

Rusijoje du nuteisti mir
ti už traukinio 

katastrofa •
Dniepr Petrovsk, bir. 16. — 

Nuteistas mirti Zelonaya stoties 
viršininkas ir jo pagelbininkas, 
apkaltinti prisidėję prie trau
kinio katostrofos, kurioje žu
vo kelios dešimts žmonių. Su
sidūrė du traukiniai. Stoties 
viršininkas buvęs girtas. 13 ki
tų geležinkeliečių nuteista, i ka
lėjimą.

11 metų mergaitė išgel
bėjo keturius vaikus 
Norfolk, Neb., bir. 16. — 

Jauna 11 metų Betty Nelson 
išgelbėjo nuo paskendimo ketu
rius vaikus, kuomet vanduo 
pradėjo nešti jų valtis prie 
tvenkinio krašto.

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

išplauks
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos .Linijos laivu

“FREDERIK VIII”
Per Copenhageną Klaipėdon.
Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerą patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus.
Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą.
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

pažymėtina, kad kapitonas Da
rius daug prisidėjo organizavi
me Klaipėdos sukilimui. Mūšių 
metu buvo Trečios Grupės va
do padėjėjas. Klaipėdą užėmus 
buvo perkeltas į sukilėlių vy
riaus] j į štabą. 1927 metais grį-~ 
žo Amerikon ir išlaikė profe
sionalo lakūno kvotimus. Da
bar tąja profesija tebeužsiima.

Stasys Girėnas (Girch) pa
stojo Amerikos kariuomenėn 
1917 m., vėliau buvo paskintas 
aviacijon į 136 Eskadrilę (Aero 
Sguadron). Baigus aero me
chaniko kursus tarnavo minė
toje Eskadrilėje iki 1919 m. 
Sugrįžęs į Chicagą tęsė toliaus 
pradėtąjį aviacijos mokslą. 1924 
metais skraidė jau sAvystoviai. 
1929 metais įgyjo aukščiausį 
profesionalo lakūno laipsnį. Da
bar instruktoriauja Ashburn 
aerodrome Chicagoje.

šie du lakūnai dabar rengia- 
|si skristi į Pittsburghą ir da
lyvaus SLA. Seime.

Indiana angliakasiai 
nesutiko su algų 

pasiulymu
Terre Haute, Ind., bir. 16.— 

Indianos UMW atmetė opera
torių ir UMW subkomisijos pa
tiektą naują algų sutarties pro
jektą. Subkomisija susitarė nu
mušti angliakasių algas iki $4 
į dieną. Ankščiau jie gaudavo 
po $6.10.

Kuba vėl suėmė 229 
“teroristus”

Havana, Kuba, bir. 16. — 
Kubos poilcija suėmė 229 •as
menis, tarp jų daugelį profe
sorių, profesionalų ir konser
vatyvų partijos narių, kurie 
buk priklausę prie teroristinės 
organizacijos. Visi pasodinti 
j tvirtovę.
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Bernice K tapatauskailė

Prieš keletu dienų baigė 
VVisconsin universitetų Bernice 
Klapat-Klapatauskaitė, gauda
ma “Bachelor of Science” laip
snį. .Ii specialižavosi ispanų 
kalboj.

Lankydama universitetų,

jo dideliu veiklumu. Ji pri
klausė šioms organizacijoms: 
Sigma Delta Pi, Ūythia ir The- 
ta Phi Alpha. Tai graikiški or
ganizacijų pavadinimai: pir-

ja, antroji literatūros draugi
ja, o trečioji socialė draugija.

Maža to, p-lė Klapatauskaitė 
iš universiteto radio 
WHA duodavo ispanų 
lekcijas. Visa tai rodo, 
yra gabi mergina.

Ji yra raciniečicr A. J. Klapa- 
tausko duktė ir 1921) m. baigė 
Racine aukštesnę mokyklų.

— R.

stoties 
kalbos 
kad ji

goninę, bet ten, neatgavusi sų- 
monės, pasimirė 4:30 vai. ryto.

Vyras ir duktė pasiliko nu
liūdę. Tik apie du mėnesiai, 
kaip Rutkauskas buvo vedęs 
su antra žmona. Vadinasi, dar 
tebegyveno medaus mėnesį. 
Bet nelemtoji mirtis atėmė 
iš jo žmonų.

Rutkauskienė tapo palaidota 
birželio 13 d. šv. Kazimiero 
kapinėse su bažnytinėmis apei
gomis. Laidotuvės buvo vienos 
didžiausių ir gražiausių musų 
miestely. į kapines palydėjo 
35 automobiliai. Nors nabaš- 
ninke Rutkauskiene dar nese
nai pas mus tebuvo apsigyve
nusi, bet ji buvo visų mylima 
ir mokėjo su visais gražiai su
gyventi. Todėl ir palydėti bei 
atiduoti jai paskutinį patarna
vimo susirinko / visi lietuviai. 
Ji ilgai pasiliks musų atmintyj.

Tegul ji ramiai ilsisi šios 
šalies šaltoj žemelėj!

— Kaimynas S.

UBONŲ ARMIJA”
Harvey, III

Konslancijos Rutkauskienės 
laidotuvės. Marš į Washington(į. — Ana- 

eosfia stovykla. — Veteranai 
ir komunistai. — Vadas įs
pėja komunistus susilaikyti 
nuo agi t arijos.

nių Vienoj grupėj! Jie juda, 
kruta, lyg skruzdėlės. Vieni 
laiškus tašo, kiti batzdas sku
tų, tYeti bųnkrutkas suka ir t. 
t, VrilmVo ir laiktaščių repor
teriai bei fotografai su jmlan- 
Čių paveikslų aparatais. Atro
do, kaip koks jomarkas.

Washingtono policija įsteigė 
greitos pagalbos medikališkų 
stotį. Musų “daktaras” oficiali- 
škai tapo priimtas į medika
liškų štabų. O kiek tų pacien
tų! Duodame pilės, tepame 
imbniL binGrojame, — ot, tik- 

klinikų, it tiek. Nespėjame 
sll Vienais a^ysidirbtij kaip at
vyksta kiti.

Kas dienų iš visų Amerikos 
k«mj)ų atvyksta vis naujų eks- 
kareivių. JHe trankia, kaip į 
kokį kerm'DŠhį. Tikimasi, kad 
neužilgo susidarys armija iš 
196,900 buvusių^ kareivti^. Ga
na įdomu, kas iš viso to išeis, 
tyabar visi gana ramiai užsi- 
iatko, nes tikisi gauti bonusus. 
Itet jeigu negaus (it greičiau- 
sink kad ne), tai kas tada pa
sidarys?

Užlaikymas visais atžvilgiais

agitacijų už tai, kad Washing- 
tone reikia sukelti revoliuciją. 
Tačiau jie Čia nedrįsta nei pra
sižioti, — tyli kaip oistetiai. 
Dar vienas įdomus dalykas: 
jie visi yra pasipuošę su viso
kiais guzikeliais iY UiCdalėlIais,: 
kad pasirodžius, jog esti geri 
Amerikos patriotai. Bot vilkas 
visuomet pasilieka vilku, — jį 
nesunku pažinti ir avies kai-

lumo’s. Tuo tarpu daugelis mu
sų buvome apsirengę gana 
storai, o priegtam dar turėjo
me ir ryšulius. Maršavimas 
buvo vos tik pakenčiamas.

Paėję apie ketūrias mylias, 
pasirinkome pavėsį ir sustojo
me, kad šiek tiek pailsėti^Tuo 
tarpu valstijos policija, kuri 
mus lydėjo, sulaikė tuščius tru
kus ir įsake vežti mus į Wash- 
ingtonų. Tuo bildu mes tapo
me išgelbėti nuo labai vargin
gos keliones.

Atvežė mUs prie miesto ru- 
bežiaičs ir paleido. Dar tekd 
triųiUtį paeiti, kol pasiekėme 
savo distancijų. Atsidūrėme 
milžiniškoj lankoj, kuri randa
si prie pat Wasliingtono. Čia 
bėga Anacostia upė. Lankos 
plotas užima mažiausiai 5,900 
akrų. Mus pasitiko su didžiau
siomis ovacijomis oks-karei- 
viai, kurie buvo jau anksčiau 
susirinkę.

Ju vadas išdėstė savo nušis- 
tatymą. Girdi, musų yra viena
tinis tikslas, — tai išreikalauti 
bonus. Jokia agitacija, kuri 
nesiriša su tuo reikalu, nebus 
toleruojama. Komunistai ban
do kišti savo snapų į musų 
reikalus. Su jais mes turėsime 
pasielgti griežtai. Jeigu mes 
susidėšime su jais, lai savo 
tikslo niekuomet nepasieksi
me. Jiems bonu klausimas vi
siškai neapeina. Komunistų 
svarbiausias tikslas yra suar
dyti tarp musų vienybę, kaip 
jie kad padarė kitose o'rgani- 
z.Tcijose. Jeigu čia randasi ko
munistų ir jie nori su mumis 
dirbti, palikdami šalyj savo 
politikų, tai jie yra “Wclcome”. 
Tačiau jeigu jie norės skleisti 
savo literattirų ir varyti komu
nistiška agitacijų, lai mes juos 
spirsime lauk taip skaudžiai, 
kad jie to niekuomet neuž
mirš.

Musų komunistėliai, važiuo
dami kartu iš Chicagos, varė

Visa laikų komunistai gyrėsi, 
kad tai jiems priklauso did-į 
ži mišias kreditas už 'hboWQ af-j 
mijoš” suorganizavimų. ttk* 
minoj gi jie dirbo kiek galėda
mi, kad suardyti vienybę tarp 
oks-k oreiviu. Bet kaip atrodo, 
šį kartų jiems teks gana skan
džiai nagus nudegti!.

Kai atsidūrėme į’jtie Anacos- 
tia upes, tai pirmiausiai pradė
jome 
dome 
lėmė 
šieno 
Beje,

puoštis nakvynei. Sura- 
pripiauto šieno, pasista- 
palapines. Miegoti ant 
visgi nėra taip prastai, 
turiu pridurti, kad Wa-

shingtonų pasiekėme šeštadie
nio vakarų. Taip užsibaigė 
musų kelione. Nors ji buvo ga
na varginga, bet tuo pačiu lai
ku ir labai .įvairi ir įdomi.

VI.

Laukinių gyvenimas. — Me- 
dikališka stotis. —"Namie 
mums visliek reikia badau
ti, lai kodėl nebadauli TVa- 
s/iinglon, D. C.?”

tuo
savo

prastas. Ligi šiol turėjome 
gulėti po atviru dangum. Wa- 
sbingtono administracija 
visai nesirūpina. Per 
agentus valdžia stengiasi viso
kiais budais prikalbėti vetera
nus, kad jie grįžtų atgal. Bet 
pas mus yra didelis pasiryži
mas ir vienybė, — visi esame 
nusitarę būti tol, kol gausime 
bonusus. Jeigu reikės, tai net 
ligi 1945 metų.

.Didelė dauguma yra visai 
•‘broke.” Pas juos yra tokis 
obalsis: “Nahiie mums vistick 
reikia badauti, lai kodėl neba- 
dftuti Washingtoiie, D. C.‘/” 

(Bus daugiau)

PROBAK
Suteikia 

barzdaskuty klos 
komfortą 
skūtimos 

namie
n

Garsinkitčs Naujienose
MHa

(PROftAK BlADE)

NATION-WIDE SERVICE

■

4-/2c
Pilno Valdžios Standard o

acaamsEK

SQUARE DEAL
PASIŪLO

MAUDYNES

įSv' S**0*
$13.00

NATION-WIDE

NATIQN-WIDE

23c

Sv.

Sv. !

*

Ą

MAUDYNĖS 
KRANAI

DIDELIS 
KENAS

VlltTAS UGRNED BEEF 
No. 1 kiekinė 12 unc....... .

i ■ ii

Gerokai išsimiegoję, paval- Specialiai Pet., Sub. ir Pan., Birželio 17-18-20

Nuleistomis briaunomis j- 
budavojamos mali d y n ė s, 
pilnai su kranais ir nubė- 
gimo atidarymu virš mau
dynės

NATIONAVIDE

MILKA

MILLER & KARTS
BRAUNSCHWEIGER styliaus 
Kepenų Dešros,
1 Sv. ringiai .... ...................
THURINGER pusiau sausa
Summor
Dešra ............................... ...
BOILED KAM,
be odos ............ ..................

“WHEATIES;’
' 2pvA|- 23c 

KLAUSYKITĖS SKIPPY PER RADIO 
IŠ WENR STOTES 5:15 P. M.

NATION-WIDE SKONIŲ D2MRAS 17C

RAUDONAS MAIŠ.1 Qc

BU Y-RITE
Populiaris Mišihys .................. Sv.

NATION-WIDE
"The Pėdect Blend" ............Sv. V

............................... lHllMIII II

PILNAS 3 S V. SETAS AR SU
KENAS APYNIAIS

.  I ■■■ I.I Į • I. ....................... ■ I, .I ■■■—

GROSERNESE
VIRŠ 8,000 VISOSE JUNGTINĖSE VARSTUOSE

I ■ -     -•     ——   -----------------------------—  

RINSO
MAŽAS 
PAK......... ' Į Ip1

k“19c>

TYRAS VAISIŲ SYRUPAS

♦J

T

=====

Rinso

VAS YOU EFER , 
1N ZINZINNATI

Su i 

mis, 

ruoti

•tiku Dr. Mjehaol’ą Ali

ĮSK. EXTRA PALE GINGER ALE 
Tiktai filtruotas ir 

' ozinuotas vanduo 
' yra vartojamas NA- i 

TION-WIDE gėri
muose. Didelės 24 
unc. bonkos ....

Pridedant Paprastą Depozitą.
NATION-WIDE SPECIAL

Dabar yra laikas įsivesti 
apšildymo plantą. arba 
išmainyti tį prakiurusį: 
boilerį kol kainos tebėra 
žėmeshės negu kada buvo. 
Šaukite CALdmet 5200 
dėl vieno musų INŽI
NIERIŲ NEMOKA
MAM APSKAIČJAVI | 
MUI be jokių pareigų 
iš jūsų .pusės.

sėdynės su 
ilgais zo- 

$1.85

$4.98
colių, be

s6.65
col. Kitchi-

5.68

TIKTAI
VIENAI 

SAVAITEI

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU

Blizgančio chi- 
na tankas it 
china klozeto 
puodas su į- 
žuolo ar ma- 
hogany kloze
to sėdyne. Ga
tavas įdėjimui

$ 10.00

Pilnai su triming^is.
kaip parodyta $8.25 mtfi-

KILNOJAMI SHOWERS
Ptrdėrn chrCmiufn kilnojanti showėrs su chromiUnt lieta shotvefs jĮaJya, JiaĮ- 
to Duck uždanga, kabliais: viskas supakuoja dėžėje 
GERIAUSIAS DALYKAS DEL VASAROS KARŠČIŲ 
į ------------ - ■■ ■- v. Ji-., ■ ......... .

SQUARE DEAL PLUMBING & HEATING 
SUPPLY HOUSE

1725 S. STATE STREET Tel. Calumet 5200
Atdara vakarais. Nedaliomis uždaryta. . Kalbame Lietuviškai.

Balto celluloido tei
kto sėdynė su ex- 
tra storais ilgais 
zovie- 
sais
Ąžuolo 
gany 
sėdynės
Mėlynos, Žalios ar 
Orchid 
storais 
vie
šais '

SKALBIMUI

Kitchinettc nuleis
tomis briaunomis 
sinka, 20x24 col., 
be tri- 
mir\gų 

20x36 
tri- 
mingų 
20x24 
nette Aprdn sinkos, 
be tri- 
mingų

TUBS 
Dviejų dalių gra 
hito tiib, 28 col 
ilgio, tikrai stip- 
|(os —nesiruo ja 
ir nesisupa, kaip i 
paprastos tubs. . 
daro. Jos yra 
tvirtai sdbuda-' 
votos ir garan- 
tutos ilgam tar- 

"ivi ’S.OO1

Birželio 13 <Į. tapo palaidota 
Konstancija Rutkauskienė, ku
ri mirė netikėta mirtimi, — 
automobilio nelaimėj. Birželio! 
8 d. ji važiavo į VJiicagų pas
savo gimines. Vakare grįžo na- gėme pietus. Baltimosės polici
nio. Apie 9:30 vai. vakaro prie ja pavežėjo mus ligi miesto 
AVestern ir 146-tos privažiavo rubežių ir palinkėjo geriausios 

kloties, — esu keliaukite sau 
sveiki. Na, o ligi Washington, 
D. C., dar 35 mylios. Išreiškė
me padėkų Baltimorės polici
jai už žmoniškų su mumis pa
sielgimų ir išmaršavome. Oras 
pasitaikė labai šiltas, — tem
peratūra siekė 95 laipsnius ši-

AVcstern ir 146-tos privažiavo 
t rokų, kuris stovėjo su parašu 
“for sale.” Kada automobilis 
privažiavo trokų, tai nebebuvo 
galima jau išvengti nelaimes.

Rutkauskienė nelaimėj dau
giausiai nukentėjo, — jos gal
va tapo baisiai sumušta. Ji tuoj 
tapo nuvežta j Blue Island Ii-

štai ir sekmadienis. Visai 
nereikia rūpintis tuo, kad išva
žiavus į parkus, laukus ar miš
kus. Nereikia, kaip chicagie- 
čiiii sako, traukti už miesto, 
kad tyru oru pakvėpuoti. Mes' 
čia gyvename tarp gamtos gra
žybių: karšta saulė mus šuti
na, lietus plauna, o naktimis 
šaltis kamuoja. Tikrai įdomus 
laukinių gyvenimas!

Tik pagalvokite: 10,000 žmo-

FLAVORED 
itaiuoui

SINKOS KRANŲ 
KOMBINACJ1A

Vieno metalo chro- 
n i n m plekuotos 
Sinkos Kranų Kom 
?inacija su išimamu 
įsodi- $4 
nimu ....

.Toileto Sėdynės

$1.95
ar Maho-

s1.35

SINKOS Toileto 
Autfitas

Compression mau 
dynės kranai, chro 
mium pleituoti, su 
geležiniais paipų 
sujiin- $ 4 “7R 
gintais D ■ ■ V

Prausyklos 
KRANAI su apyniais? Vyreli, pitda-

SWALLOW .

EGG' N00DLES DULKUS, VIDUT. AR PLATUS 
CELLOPHANE ĮVYNIOTI 1 sv, 15c

VAN CAMP’S _ __ ______

VEGETABLE SOUP
REG.

KENAS 3 už 20c
ŠWALLOW

ASPARAGUS TIPS NATŪRALI—PIKNIKO DYDŽIO 1 7 C

KORNAI NATION-WIDE PUIKUS COUNTRY 
GENTLEMAN

No. 2 KENAS j gg
t

AVIŽOS NATION-WĮDE GREITOS AR 
REGULIARĖS 2ož15cswAllow

prezervai TYRI
VISŲ 

SKONIŲ
16 UNC.
DŽIARAS 2 už 29c

kiekvienas

4.

chifia rankieno-

nikeliu plei-

Ar dar jt&B nebhndėt Buckeye 
ryk tą! Tai apreiškimas! Tokis skonis! Tokis stipruinas! 
Tokis švelnus gerumas, kokio Jus niekad pirmiau neraga- 
vot. Visas skanumas Tyro Buckeye ipridėjtis dar gomtfrj 
kutenanti skonį šviežių, naujų rinktinių Oregono apynių! 
Pabandykite Buckeye su apyniais — ir laukite smagumo!

ŠVIESUS AR TAMSUS—TYRAS AR SU APYNIAIS

BucBeye SYRUP

DUO-MALTED VACUUM PACKED
——

■MaaaMMaatMnaMiMmaMalMMaMaalaaaHMaHHBMiBHHHMaf

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALStED ST

Dr. MIOHAEL’S ALI HERB TONIC
4745 80. ASHLAND AVENL'E, ' > • ' - 104fc N0i<Yn AVKNU1S
1300 MIIAVACKEE AVKNVE, 3348 W. 20th STREET

Ar jusį skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai vėikia?

JUS ŽINOTE. KAD «0 NUOŠIMČIŲ vlmi ilirų tr 
HUHh'ffltmj nnnlnn nuo skilvio ir notinkrtmo Vidurių 

& vttllmoBl. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurja 
keutfljo nuo vlookių ligų, yra dabar paavAtKO var« 
todinui DR. MIOHAEL’S ALL HERB TONIC, Sis 
labai SvolmiR tonikihi yra padarytas 18 20 sRIrUnUų 
gydančių žievių, fiaknų, uogų, irtptl Ir Žolių. Nčtlirl 
navy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra Siste
mos reguliuotojas. huno budavotojas ir kraujo’Vrtly- 
tojas. Ateikite i mtistj sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro ogzaminaclja yra ylsidlCeU (ij*kal 

__ kada vartojate Dr. Miehael’a Ali llei'b Tonlo; Arba 
raAyltlfe nitiins, prlAiųsdami fiOc. o mes prisiusimo jums $1.00 bonl... .... -----------
Horb Tfrnlc. ir tada patys tsitiKih*Ūe. kad jol niekas kitas jums nopagelbfijo. tai pti- 
gelbfs DR.. MIOHAEL’S ADL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bunka Syrupo nuo Kbsiilio dykai kada 
perkate 1 bonkį DR. MICHAĖL’S ALL HERB TONIC. • 
------- —-——— ........ .... fcį "...a -

MOLTAS IR APYNIAI
t 1 .. V. i. .. . 

SBREW 4už 25c

NATIQN-WIDE B R ANŲ
“The Perfect Blend”

24c
39c

19c . t

ilHMI II Iii iMiiiMi Iiili ii  HMMmini iIIH i

Kiekvienas Dalykas Parduodamas Su Pinigų Grųžinimo Garantija.



Vasarnamis
Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 17 ir 18

2 1 sv. pak. 17c

COOKIES “Sunshine” Juodų riešutų 1 sv. pak. 21c

Marąuette Maroons

k

k

I

*»

savo lai- 
skajtyta

Na, užteks. Iš to, kas buvo 
keliose skiltyse pasakyta apie 
velnią, numanu, kad jis grei-

sako, 
filosofine

Specialis Maisto Išpardavimas!
Visose “MIDWEST STORES” Sankrovose

Tai yra jūsų gerinusia proga sutaupinti ant gero maisto ir 
Kokybės groserių 

VISOS PREKES NAUJOS IR ŠVIEŽIOS!

Nors per šimtmečius 
jis biauriausiomis spal- 
bet prisižiūrėjus arčiau 
pamatyti tikras jo vei-

kuris nėra taip baisus,

atgal Mar
gy vuoj ančios 

veikėjų (J. 
Mačiuko, J. 
pastangomis

keti, tai ir sukinėjasi 
jurkai, kad tik velnią

Eikime toliau. Mes 
kad gerų krikščionių, 
katalikų, užduotis yra
nauti dangaus karalystę. Taigi

BAR CAKE “Ward’s” Pineapple-Cocoanut-Devil Food J5c

RYŽIAI “Comet” grudai be žievių

»= 29cIZ Ą IT A “Del7Monte,t H. A V A Vacuum Pakuota

SARDINĖS “Leader” Tyrame Aliejuje
CORN FLAKES “Midwest” .........—-

Penktadienis, birž.‘ 17, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

REPORTERIO

SKILTIS
Plėšikai pasidirba 
automobilio laisnius
Birželio 15 d. pašaukė mane 

telefonu. Pasisakė, kad kalba 
iš policijos departamento, ir 
klausia manęs, ar aš turiu sa
vo automobilio valstijos lais- 
nį. Atsakiau, kad turiu.

Klausia: kur yra tavo auto
mobilius?

Sakau: gatvėje prie “Naujie
nų.”

Patarė nueiti ir persitikrinti, 
ar jie yra.

Išbėgęs apžiurėjau savo 
“Flintą”, primgalį ir užpakalį. 
Kad pilnai persitikrinti dar 
pači upinėj au, ir sugrįžęs atsa
kiau, kad yra abi plokštės.

Prašo manęs palahkti, nes 
pats tikrai nori matyti mano 
laisnius. Apie už pusės valan
dos atvažiavo detektyvas ir

yra pagauta kokia tai mergina, 
Lankos plėšikė, kuri turi ant 
savo automobiliaus tokį pat 
numerį valstijos laisnių, kaip 
ir mano. Kur ji juos gavo, dar 
nieks nežino.

—T. Rypkevičia.

(Lietuvių jaunuolių besbolo 
jauktas) 

Ketvcri motai 
ąuette Parke 
SLA. 260 kuopos 
Grybo, žekonio, 
Grišiaus ir kitų)
tapo suorganizuotas lietuvių 
jaunuolių besbolo jauktas, šis 
jauktas, turėdamas smarkių 
lošėjų, kaip Ghuką, Ruzgį, An- 
thony Royce, Anthony Simuką 
(Lefty), Joną Macą, Jurgeliu, 
A. Pinaitį ir keletą kitų, o taip
gi gerų rėmėjų, būdavo, lošia 
ne tik su Chicagos kitais jauk
tais, bet 1929 m. buvo pakvies
tas į Grand Rapids, Mich., loš
ti su vietiniu lietuvių jauktu, 
kurį vadovavo p. Žokaitis. 
Kitą vasarą Grand-rapiečiai 
buvo atvykę į Chicagą.

Nors abu kartu Marąuette 
Maroons išėjo pergalėtojais, bet 
taip vieni, kaip kiti jautėsi pa
tenkinti svečiavimusi, susipa
žinimu vienų su kitais. Nes ži
note, jaunuomenė turi daug 
entuziazmo, o dar daugiau vi
sokio įvairumo, kuomet susi
grupavusios jėgos varosi už 
pergalę, už savo vardo garbę.

Ir reikia pripažinti, kad 
anuomet veiklesnio lietuvių 
jaunuomenės besbolo jaukto 
Chicagoj nebuvo, išimant Ro- 
selando Golden Star Kliubo 
jauktą. Bet pastaruoju laiku 
kažin kas pasidarė su Mar
ąuette Maroonais. Nebesimato 
pas juos to veiklumo, koks 
buvo per pastaruosius ketve
rius metus. Girdėjau, kad kai 
kurie gabesnieji lošėjai apleidę 
Marąuette Maroons ir nuėję 
lošti pas svetimtaučius. Kokia 
priežastis to apmirimo?

Aš tikrai nežinau. Bet visgi 
gaila butų Marąuette Maroonų 
jaukto, kuris taip puikiai vei
kė iki šiol. Nejaugi jis visai 
liausis veikęs?

— Karveliškis,

KENKIANTIEJI nuo 
CUKRINĖS LIGOS 

SKAITYKITE AITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

A* buvau varginamas Cukrinės ligos 
(Diabete*) per kelis metus ir gydžiausi, 
bet vistiek jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau. Po vartojimo 
jūsų Senosios šalies Žolių Gyduolių No. 
212 (Okl Country Herb Remedy No. 212) 
per du mėnesius afi nebeturėjau cukraus 
slapume ir iėvartojęs beveik metus aš 
jaučiuosi 'puikiai, turiu gerą apetitą ir 
daugiau nebesikellu naktimis. Aš miegu 
stiprai ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medi kalių Žolių Arbatą 212. 
Tikiuosi, kad ji tą pati padarys kitiems, 
ką ji man padarė.

Su tikra pagarba, John Pageler, R^ 2, 
Box 14, Bclevue, Kansas.

Originalė Senosios šalies Gyduolė 212 
yra vartojama visų vokiečių daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite šiandie dėl nemokamo sempello ir 
Knygelės. A4 svaro pakelis >1.25.

OLD COUNTRY REMEDY CO„ 
Dept. L-l, Fort Wayne, Ind.

7---------------

Garsinkitės “N-nose”

Roselandčiau yra žmonių padaras. Koks 
žmogus, toks jo velnias. Bet 
jeigu pažiūrėsime atydžiau į 
tai, kas skiriama velniui, o kas 
Dievui, tai matysime, kad vel
nias yra pirmos rūšies džentle- 
monas, dailės patronas, mokslų 
įkūrėjas, naujų išradimų įkvė
pėjas, — teisybė, pats savo gy
venimu nepatenkintas ir gal 
būt todėl ieškąs vis ko nors 
naujo, įdomesnio, įvairesnio. 
Velnias ne taip baisus, kaip jį 
piktos valios žmonės malevoja.

(Galas)

surasti rekordų, kad
šventieji ir švento-

galime 
kai .kurie 
sios mėgo užsilaikyti kuo pur- 
vinesni ir 
maudę po dvidešimt ir daugiau 
metų.

Ale tai ne viskas, šėtonas 
tikrai buvo meno tėvas: akto
rius, muzikantas, šokių moky*. 
tojas, dramos ir komedijos ra
šytojas.. Jeigu ne jis pats rašė, 
tai bent teikė įkvėpimo rašan
tiems.

Užėjus kalbai apie įkvėpimą, 
įdomus dalykas tenkh nurody-, 
ti. Miltono veikale “Paradise 
Lošt”, viename gražiausių pa
saulio literatūros kurinių, apra
šymas velnio ir peklos pasiekia 
poezijos viršūnių. Ta patį gali
ma pasakyti apie Dantės “In- 
ferno”. Ir jei šiuose veikaluose 
palyginti aprašymą peklos ir 
velnio su aprašymu dangaus ir 
Dievo, tai matyti daugiau įkvė
pimo, kai kalbama apie velnią. 
Rusų literatūroj gal gražiau
sias Lermontovo kurinis yra 
“Demonas”.

nuolankumas, išsižadėjimas šio 
svieto “marnasčių” yra gero 
krikščionies ypatybės. O visa 
tai, kas parodo žmogaus prisi
rišimą prie žemės, jo ambici
jos, jo troškimas galybės skai
tėsi ir dabar tebesiskaito tar
nyba Šėtonui.

Taigi ve, proto galia, gabu
mas tyrinėti arba argumentuo
ti bent viduramžiuose skaityta 
velnio sėkla. Matote: velnias 
protavimo patronas. Na, ar ne 
geradaris jis? Ir turiu prisi
pažinti, kad man norisi už tai 
nusimauti kepurę prieš jį.

Kad velnius savo galvą ne 
veltui nešioja, liudija ir rusų 
lašytojas, nabašninkas Čechov. 
šis rašytojas vienoj apysakoj 
nurodo, kad senasis velnias, 
nors su ragais ir nagais, turi 

j,’ nei daugelis 
rusų studentų. O franeuzų ra
šytojas Anatol France 
kad velnias pasižymi 
minties kriptimi.

Friedrich Hoffman, 
ku garsus kemikas, 
velnio tarnu. Berthold Schwarz, 
franciškonas minykas, buvo 
skiriamas tai pačiai rolei,1 ku
lią ėjo ir Hoffman. Popiežius 
Gregorius XVI manė, kad garo 
panaudojimas esąs velnio su
manytas. O Fultonas, pirmas 
pastatęs garinį laivą, daugelio 
gerų krikščionių manymu, bu
vęs paties Liucipierio įsikūniji
mu. Dar 1828 metais Lancast- 
ria miestelio, Ohio valstijoj, 
mokyklų taryba išleido pareiš
kimą, kad gelžkelis esąs velnio 
įmonė... Taigi dar kartą klau
siu: ar ne geradaris yra vel
nias?

Net į vietas išėjimui, kai 
jos pradėta įtaisyti, žiūrėta 
kaip į velnio butus. Nes ge
riems krikščionims tokių “pra
šmatnybių” nereikėjo,, ir mes

Velnias geradaris
Yra sakoma, kad yla iš mai

šo išlenda. Taip ir su velniu at
sitiko, 
piesta 
vomis, 
galima 
das,
kaip jį piešė. Daugiau net: vėl-' 
nias pasirodo kaip žmonijos ge
radaris.

Jus ir aš esame girdėję, kad 
velniui dūšią galima parduoti. 
Paprastai šis biznis atliekama 
taip: žmogus ir velnias padaro 
kontraktą, žmogus pasirašo, ir apsčiau • smegenų
atliktas kriukis.

Niekuomet tačiau nesame 
girdėję, kad žmogus reikalautų 
velnią pasirašyti kontraktą. Ko
dėl? Todėl, kad velnias yra 
džentlemonas. Todėl, kad visi 
žino, jogei jis savo žodį pildo. 
Ir ve jums velnias, kaip sąžinin
gumo pavyzdys. Kai kurie mu
sų bankininkai, real estatinin- 
kai, biržos spekuliantai, nors 
gerj krikščionys, pasirodo tie
siog žemos rųšies sutvėrimai, 
jei palyginti juos su velniu.

Antrą vertus, turime pavyz
džių iš pačių bažnyčios tėtušių 
raštų, kad pardavusieji dūšią 
velniui krikščionys kartkartė
mis mėgindavo kontraktą su
laužyti. Naudosis jie, būdavo, 
velnio patarnavimu, kamuos jį, 
o kai artinasi valanda užsimo- 

kaip vi- 
apgauti. 
žinome, 
ypač gi 
užsitar-
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KIEKVIENĄ DIENĄ VIS DAUGIAU IR DAU
GIAU . AMONIŲ PEREINA PRIE BUDWEISER

PASEKMES
♦ Tas išaiškina kodėl pardavimas BUDWEISER 
MALT; didėja greičiau negu kada pirmiau 
A nheuser-Busch istorijo j.

Vienas dalykas, kuris padaro BUDWEISER 
MALT taip vienodai užtikimą, yra 75 metų paty
rimas gaminime pridedant dar puikiausius, 
kokids pinigas gali pirkti, miežius ir apynius.

Tegul jūsų pardavėjas pristato B,UDWEISER 
Šiandie — ir žiūrėkit kaip BŪDWEISER atliks 
savo darbą! 3 svarai dideliame raudoname 
kene—šviesus ar tamsus

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS

yra išgyvenę nesi

(SUMMER COTTAGE) 

ant gražios % akro 
žemės

Gera vieta daržininkystei. Prie gra
žaus iš šaltinių ežero su smiltėtomis 
maudyklomis. Puiki vieta žuvauti, 
medžioti, golfuoti. 38 mylios nuo 
Chicagos. Gera transportacija. Sau
giausia vieta vaikams. Pilnai $850. 
Rašykite Box 1443, Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

t

Vardas ........................................................

Adresas .................. ,........... ........... . ...........

ČEVERYKAI-ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki
mų. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

kritiškas minias?
> t ■ • •?

i -■ ■ ftr'rr t • ......

Pasekmes

Budvveiser
MALT

PRILYGSTA SAVO - GARSIAM VARDUI

Benefit Party
Ateinantį šeštadienį, birželio 

18 dieną, Strumilo svetainėje 
įvyks Benefit Party. Pradžia 
8 vai. vakaro. Bus užkandžių; 
orkestrą gros šokiams.

ši Benefit Party rengiama 
yra tikslu suteikti finansinės

peąelbos jaunam lietuviui vai
kinui, 23 metų, kuris jau tre
čius metus serga.

Taipgi, kurie galite, atsilan
kykite. Savo atsilankymu iš
tiesite draugišką pagelbos ran
ką nelaimėj esančiam, o ir ma
loniai laiką praleisite, nes, be 
abejones, susitiksite ten dau
giau savo draugų. O įžanga vi
siems prieinama.—Vietinis.

“Midiuest” Geriausios Kokybės

MILTAI s.s.15c24^.=45c

MILKAS “Borden’s” 
Evaporuotas

PYČĖS “Midvvest”
Gražiosios Californijos

Kenas 5c
2 Pak- 13

3au^Sti1 CfRk 
kenai |

2 dideli
kenai VUv

BRICK CREAM CHEESE “Wisconsin” sv. 17c
ALUS ‘Bohemian Special’ šviesus lar Tamsus 4 bonkos 25c
GRAPE JUICE Tyras “Red Wing” Paintės bonka 15c

T AČUVI AT“Mi(,wcst” ^uikiaiisi Ūkio LAMll LAI rūkyti Čieli ar pusės. 15c
SURIS “Brookfield” Smetonos 2 pak. 15c

Prirengti Miltai 
UIV/IA. Dvkai! Biskvitu Skaurada

“BUDWEISER” MALT 
SYRUP

ORANŽIAI “Sunkist” Geroko didumo . 
CANTALOUPE Californijos didumo 45

pak. 32c
Setas 43c
.... 2 to7- 33c 

2 15c
NAUJOS BULVĖS Gražios Baltos Californijos pekas 31c 
“OAKITE” Muilo Milteliai ...............  9 nak. 9^p

IVORY MUILAS Vidutinio
Didžio šmotas 5c

SOAPFLAKES X19c
DYKAI! Kenas “Sunbrite” CIenser

PASTABA — Dauguma “Midmest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jut 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainasl

“BUY’AT THE lMlpWfe

MIDWES1WSTORES
NUlGHRUHHOOn STURB9

FOR LESS*

288 INDEPENDENT ĮhON

Važiuodami į Lietuvą
Pirmiausiai atsilankykite į musų ofisą, čia gausite tei

singą patarnavimą ir visas informacijas dykai.
Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir
Mokam $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, Ilk

Rusiška ir Turkiška Pirtis A 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD( 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902
/ Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7
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Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nte 
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. \OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. I kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

iiiiniii.il
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Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas:

per year in Chicaga

EpUrad M Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Port Offieg 
oi Chicago, IU. under the act oi 
March 8rd 1879.

Bislsakymo kaišai
Chicagoje paltu;

Metama _______________
Pusei metu ____________
Trims minesiama .
Dviem mėnesiam -----
Vienam mtaeriul

Chicagoj per iineiiotojua;
Viena kopija__________
Savaitei .......... *...............
Mineriui_____ —

Suvienytose Valstijose, n* Chicagoj, 
paltu:

Matams .....-............. . $7.00
Pusei metu  8.50 
Trims minesiams     1.75 
Dviem minesiams 1.25
Vienam mėnesiui -- ---------. .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
(Atpiginu)

Metams ............    $8.00
Pusei metų —............  4.00
Trims minesiams ......   ^.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

HOVERIS IR PROHIBICIJĄ

Vakar po vidurnakčio republikonų konvencija pri
ėmė platformą, kurioje tik vienas skyrius apie 18-ąjį 
amendmentą buvo debatuojamas. Po ginčų, užsitęsusių 
su .viršum dvi valandas laiko, platformoje tapo- palik
tas tas pareiškimas prohibicijos klausimu, kurį patiekė 
rezoliucijų komisijos dauguma.

Jisai susideda iš ilgo išvadžiojimo apie tai, kad 
republikonų partija stojanti už įstatymų vykinimą, ir 
sumanymo leisti žmonių atstovams nuspręsti, 
pataisa prie Jungtinių Valstijų konstitucijos 
palikta, ar pakeista.

Prieš šitų konvencijos priimtą platformos 
vo gana stipri opozicija. Rezoliucijų komisijos 
siūlė, kad partija pasisakytų už federalinės prohibici
jos atšaukimą, paliekant atskiroms valstijoms tvarkyti 
svaiginančiųjų gėrimų biznį taip, kaip joms geriau pa
tiks.

Ginčas, vadinasi, ėjo dėliai klausimo, ar konstitu
cijos pataisa apie prohibiciją turi būt visai atšaukta 
(“repeal”), ar pakeista (“modification”). Buvo ir nedi
delė mažuma tokių delegatų, kurie nenori girdėti nė 
apie modifikaciją, bet jie jokio sumanymo konvencijai 
neįteikė.

Konvencijoje laimėjo modifikacijos salininkai. Dau
gumos balsais priimtas pareiškimas, sakoma, buvęs pa
ties prezidento Hooverio padiktuotas ar sulig jo tiesio
ginėmis instrukcijomis parašytas. To akyvaizdoje yra 
nuostabu, kad konvencijoje pasirodė tokia žymi opozi
cija. Modifikacijos priešai, kurie reikalavo visiško fede
ralinės prohibicijos panaikinimo, surinko 472 balsu iš 
1154 visų konvencijos delegatų. 

%
Hooverio pozicijos rėmėjai paėmė viršų tiktai dėl

to, kad su jais balsavo pietinių valstijų delegatai, ku
rie susideda daugumoje iš fedėralinių valdininkų (paš
to viršininkų ir t. t.), jų giminių ir jų biznio partnerių. 
Pietinėse valstijose, mat, republikonų masių nėra; yra 
tik komitetai, sudaryti iš žmonių, kurie turi valdiškas 
vietas arba tikisi tų vietų gauti. Bet tie komitetai siun
čia “delegatus” taip pat, kaip ir partijos organizacijos 
tuose šteituose, kur republikonai turi balsuotojų mi
nias. "

Jeigu ne tų federalinių valdininkų ir jų giminių 
armija konvencijoje, tai hooverinė modifikacijos plat
forma butų buvusi atmesta, nes beveik visi gabesnieji 
kalbėtojai ją atakavo ir visi argumentai buvo jų pusėje.

Hooverio platforma yra nenuoširdi. Ji negali pa
tenkinti nei prohibicijos šalininkus, nei priešus. Prieš 
ketverius metus, kada jisai pirmą kartą kandidatavo į 
prezidentus, jisai buvo “sausųjų” vergas ir kėlė prohi
biciją j padanges, kaip “kilnų eksperimentą”. Dabar 
nuo to jo nusistatymo nebėra likę nė šešėlio. Bet Hoo- 
veris da ir šiandie bijo “sausųjų”! Todėl jisai nedrįso 
aiškiai ir atvirai pasisakyti už 18-jo amendmento at
šaukimą.

Dar labiau, negu “sausųjų” prezidentas šiandie bi
jo “slapiųjų”, kadangi jų skaičius dabar yra didesnis. 
Todėl jisai nedrįso eiti ir su prohibicininkais^ Bijoda
mas vienų ir antrų, jisai iki pat konvencijos tylėjo, o 
jo artimesnieji bendradarbiai davė suprasti publikai, 
kad prezidentas pasiduosiąs konvencijos valiai.

Bet, galų gale, jisai nusigąndo ir savo konvencijos, 
pamatęs, kad ji gali priimti tokį nutarimą, kuris at
stumtų nuo jo dalį balsuotojų. Idant “slapieji” delega
tai nepakreiptų savo pusėn konvencijos daugumą, Hoo- 
veris sumobilizavo visas administracijos jėgas konven
cijoje ir su jų pagelba pravedė rezoliuciją, kuri žada 
kartu ir atšaukti prohibiciją, ir ją palikti konstituei- 
joje! . <

Prohibiciją anaiptol nėra svarbiausias šių dienų 
politikos kjausirhas Amerikoje. Bet svarbiaisiais klau
simais republikonų partija iš.viso nieko nepasakė. Pro- 
hibicija buvo vienintelis dalykas, kuris iššaukė konven
cijoje šiokių-tokių diskusijų. To dėka, ji atkreipė į save 
daugiausia žmonių dėmesio. Ir šitame vieninteliame 
gyvame punkte prezidentas Hooveris pasirodė, kaip 
žmogus be nusistatymo, be drąsos, be iniciatyvos ir be 
nugarkaulio. Kokios tad ^vadovybės” galima iš jo Jauk
ti tuose krašto reikaluose, kurie yra tikrai dideli ir 
patoųs?

ar 18-ji 
turi būt

dalį bu- 
niažuma

Vargiai republikonams pavyks šį kartą įtikinti, 
žmones, kad valstybės vairas turįs būt vėl pavestas į jų 
“didžiojo inžinieriaus” rankas! 

..... ............. t  " '■ ■......................... . . i.,.,—f. 
eks-kareivius negalima žiūrėti, 
kaip į privilegijuotą klasę žmo
nių. Jisai šaukia:

“Taigi, anot Grigaičio, lai 
jie stimpa badu! Jeigu jie 
iškovos iš plutokratų val
džios, iš kapitalistų tai, ką 
jiems prižadėjo, kuomet juos 
siuntė Europon žūti už Wall 
Stryto interesus, — iškovos, 
idant išsigelbėti iš bado, tai 
jie bus ‘privilegijuota žmo
nių klase!* ”
Bimba čia vartoja neva sar

kazmą, bet jo pašaipa yra gra
mozdiška ir paremta melu. Pir
miausia, Grigaitis, žinoma, nier 
kam nelinkejo “stipti badu”, ir 
klausimas eina visai ne apie tą. 
Badas grasina ne vien tik šim* 
tams tūkstančių buvusių karei
vių, bet ir milionams kitų be
darbių. Argi tie bedarbiai yra 
blogesni, negu karo veteranai?

Sulig “L.” keikūno logika iš
eina, kad taip. Taigi jisai, nors 
ir vadina save “komunistu”, 
bet sako, kad paprastas darbi
ninkas yra mažesnės vertės 
žmogus, negu tas darbininkas, 
kuris ėjo į karo frontą! Komu
nistui šitaip “patriotiškai” kal
bėti, tai jau mažų mažiausia 
nenuosaku.

Bet Bimba tvirtina, kad eks- 
kareiviams, kai jie buvo siun
čiami j karą, “prižadėjo” iš
mokėti tuos pinigus, kurių jie 
dabar reikalauja iš valdžios. 
Kas prižadėjo, ir kada Bimba 
tokius “prižadus” matė arba 
girdėjo?

Galų gale, tas keikiantis ko
munistų lyderis aiškina, kad 
veteranai norį iškovoti bonusų 
išmokėjimą “iš plutokratų val
džios, iš kapitalistų”. Bet jei
gu valdžia, mokės pinigus, tai 
argi ji ims juos iš kapitalistų? 
Ką šitokiomis pasakomis Bimba 
bando apgauti. 
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ŠMEIŽĖ KAUNO LIGONIŲ 
KASĄ

Klerikalines “darbo federaci
jos” vadai Kaune išleido bjau
rų atsišaukimų dėl Ligonių Ka
sos Tarybos rinkimų, nupiešda- 
ma vagims ir apgavikais seno
sios Tarybos narius, kurie yra 
socialdemokratai (K. Bielinis ir 
k.). Tuo atsišaukimu federan- 
tai manė sukurstysią darbinin
kus prieš socialdemokratus ir 
laimėsiu rinkimus.

Bet apšmeižtieji asmens pa
traukė lapelio autorius tiesom 
Kadangi po atsišaukimu buvo 
pasirašęs koks tai anonymiškas 
“ripkimų komitetas”, tai teis
mui kolkas pavyko tik dalinai 
išaiškinti atsišaukimo rašytojų 
ir platintojų vardus. Vienas, 
Juozas Bernotas, prisipažino 
prie kaltės, ir taikos teisėjas 
nubaudė jį kalėjimu septynioms 
paroms.

Tai, mat, fedęr,antai’ vadina
si neva katalikais ir krikščio
niškos artimo meilės skelbė
jais, o kokiais negražiais dar
bais užsiima.

Tenka pastebėti, kad tuos 
Kauno federantų šmeižtus prieš 
Ligonių Kasos Tarybą persi
spausdino Amerikos klerikalų 
laikraščiai ir pakartojo komu
nistai. Ar jie dabar pažymės, 
kad tie šmeižtai buvo melas?

GRAMOZDIŠKA DEMA
GOGIJA

Brooklyno bimbininkų orga
ne Komunistas susiriesdamas 
koliojasi už tai, kad “Naujie
nose” buvo nurodyta, jogei į

• n/ ' •'

SLA. Reikalai
SLĄ. konstitucija ir 

Pild. Tarybos 
rinkimai

Adv. Kl. Jurgelionio nuo mene

“Sandaros” No. 23-me (bir
želio 3 d.) buvo paduota advo
kato Bradchulio pareiškimas, 
kad tik Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj seimo delegatai ren
ką Pildomąją Tarybą. Dėliai to 
pareiškimo “Naujienų” repor
teris atsiklausė advokato Kl. 
Jurgelionio nuomones. Adv. 
Jurgelionis, kaip žinoma, yra 
išbuvęs eilę metų Susivieniji
mo Įstatų Komisijos pirminin
ku ir ruošęs projektą argani- 
zacijos konstitucijai pataisyti. 
Taigi su SLA. įstatais jis yra 
ne prasčiau susipažinęs už p. 
Bradchulį, jei ne geriau. Štai 
ką adv. Jurgelionis pareiškė:

Pirmiausia, kaip visi žino, 
per metų metus SL(A, Pildomo
sios Tarybos rinkimai buvo at
liekami 
šitokio 
j imas 
nebuvo 
šitokį
būdą niekas nedrįso pakelti 
balsą nė seimuose, nė kuopose. 
Pats adv. Brachulig per metų 
metus už jį stovėjo ir jį gynė, 
Pats adv. Bradchulis pe viena
me seime, kuriame jją įr aš 
kartu dalyvavome, griežtai prL 
žiurėjo, kad referendumu iš-> 
rinktieji kandidatai butų vie
natiniai kandidatai prieš seimo 
atstovus. .

Kada vieną kartą išriuktasai 
visuotinu balsavimu kandidatas 
į sekretorius buvo rastas ne- 
kvalifikuotas, tai klausimas 
kandidato į sekretorius tapo 
atviru, ir seimas visai teisin
gai^ nepriėmė domėn kitų dvie
jų buk tai kandidatų, nes su
lig musų konstitucija jie visai

kuopose, ir seime, Nuo 
rinkimų budo Susivięni- 
niekuomet nė žinkanio 
nužengęs į šąjį. Prieš 
demokratišką rinkimo

nėra kandidatai. Seimas visai 
teisingai paskyrė savo kandida
tus ir iš jų išrinko pJę Jurge- 
Imtę į laikinus sekretorius. Taip 
tik buvo suprasta SLA. kon
stitucija ir taip ją tegalima su
prasti.

Neteisingas adv. Bradchulio 
pareiškimąs

Adv. Bradchulis dabar sako, 
kad tiktai seimas renka Pildo
mosios Tarybos narius ir buk 
kuopų rinkimai teėsą balius ar 
piknikas. Tokiu budu advokatas 
Bradchulis juokiasi pasėdėjusio 
vaiko juoku ne tik iŠ VISU Su
sivienijimo narių, bet ir pats 
iŠ savęs. Nes jis juk tuos “ha* 
liūs” ir “piknikus” Susivieniji* 
mo konstitucijon, įdėjo. .

Beje, aš matau, kad “Sanda
roje,” yra paduota p. Bradchm 
lio buk tai citata neva iš SLĄ, 
čarterio. Iš kur jis tokį paragr 
ratą iškasė, aš nežinau. Bet ąš 
užtikrinu/kad SLA. čartery to, 
kio paragrafo, tokiais žodžiam 
surašyto, visai nėra.

Sulig^adv. Bradchulio buk 
tai ęitataA SLĄ. čarteris musų 
Pildomąją \ąrybą vadintų 
Board of (Ijrectors, Managers 
and the Supreme Board of the 
Allianęe, Vienok IRUSU čartery 
tokių pavadinimų ąera. Susi* 
vięfiįjimo Lietuvių AmeriRųj 
čarteris pildomąją Tarybą va
dina -rr- Supreme Ąsseipbly, ir 
pagal musą čarterį negalima 
atskirti, kas. yra seimas, o kas 
pydomoji taryba. Jei norima, 
tai galima lengvai išaiškinti, 
kad Pildomoji Taryba, .pavadin
ta Supreme Asaembly, užimą 
seimo vietą, ir hutų renkama 
tąip pat, kaip seimo delegatai.

Šįtąs parterio neaiškumas nie
kuomet -nebuvo pataisytas pa* 
čiame čartery. Todėl keletą me- 
tif atgal, nurodęs šiuos čarte- 
rio neaiškumus,
Brooklyno . seimui, kad Susivie

aš patalan

nijimas turėtų ne tik savo kon
stituciją pataisyti, bet ir čąr-t 
terį, Aš prirengiau tinkamus 
čarterio pataisymus kartu su 
mano pagaminta nauja konsti
tucija. Bet, kaip žinote, ne ma
no naujoji kohstitucija, nė čar
terio pataisymas, kuriuos pri
rengiau, dar nėra Susivienijimo 
galutinai priimti.
įstatymai reikalauja tik “atsto- 

vybinės valdžios”

Kad musų čarteris šiame 
klausime yra neaiškus, dėliai 
to Susivienijimui nepasidaro 
daug bėdos, nes konstitucija 
čarterį papildo ir neaiškumus 
išaiškina. Iš kitos pusės, kas 
čartery yra neaišku, išaiškini
mo galima ieškoti Pennsylvanią 
valstijos statute. PenneyIvani- 
jos statutas aš fraternalių drau
gijų valdymosi tik vieno rei
kalauja, būtent, atstovybinės 
(representative) valdymosi for
mos.

Sulig šituo reikalavimu nėra 
jokio skirtumo, ar Pildomoji 
Tafyba bus renkama delegatų 
ar kuopų narių, ar tiesioginiu 
budu ar netiesioginiu. Ir taip, 
ir kitaip darant, valdymosi for
ma bus atstovybinč (represen
tative).

“Sandaroj” aš matau, p-as 
Bradchulis buk tai pasakęs: 
“Jeigu visuotini balsavimai iš- 
tikro rinktų Pildomą Tarybą, 
tuomet dauguma valstijų už
draustų susivienijimui daryti 
biznį”... Tai yra grynas non
sensas. Aš netikiu, kad p. Brad
chulis, kaip advokatas, butų 
galėjęs tuos žodžius pasakyti. 
Greičiausia, tai iškreipimas jo 
žodžių. Būdamas SLĄ. Įstatų 
Komisijos pirmininku per dau
gelį metų, po p. Bradchulio re
zignacijos, aš perskaičiau šim
tus Supreme teismo nuospren
džių fraternalių draugijų reika
luose, bę.t neradau pė vieno 
nuosprendžio nė vienoj valsti
joj, kuris sakytų, kad nevalia 
rinkti Pildomosios Tarybos vi
suotinu tiesioginiu balsavimu. 
Aš pagatavas duoti šimtą do
lerių bile kuriam advokatui, 
neišimant nė Bradchulio, kuris 
surastų mąn tokį Supreme teis
mo nuosprendį reikale frater- 
nalės organizacijos, kuri sulig 
savo konstitucija turi nusista
čiusi visuotinąjį bąlsavimą kaip 
rinkimo bydą.

Visuotinas balstivimas renką, 
Seimas patvirtina

Ne vienas asmuo savo nuo
mones išreiškimu negali pakeis
ti to, kas yra aiškiai pasakyta 
musų konstitucijoj, O sulig 
konstitucija yra aišku tas, kad 
kuopos renka kandidatus į PiL 
domąją Tarybą; kad jie nėra 
galutinai išrinkti, kol seimas 
neatranda jų kvalifikuotais ir 
jų nepatvirtina. >

Koa^Utucija yra kontraktas 
tarp kiekvieno atskiro nario ir 
visos organizacijos. Ir to kon
trakto* niekas negali pakeisti 
be abiejų pusių sutikimo nu* 
statytu konstitucijoj budu. ki* 
tą kontraktą SLĄ. nariai su
prato vienokiu biudu per visą 
laiką, kai jis tik gyvuoja; ir 
kol jis nėra atmainytas, jokio 
seimo delegatai negali sauva- 
liškai rinkti Pildomosios Tary
bos, neątsižiurėdami į tai, kas 
išrinktas nominacijose. Jeigu 
jie taip sauvališkai pasielgtų, 
tai aŠ užtikrinu jus, kad SLA. 
narjai, kurie sų tuo nesutinka, 
gaus savo kontraktinių teisių 
apgynimą bile kurįame š|os ša-? 
lie& teisingumo (chancery) teis
me,.

Kokiu nors kitokiu budu iš
rinktą Pildomoji Tarybą, bus 
nelėgalė ir, kaip tokia, negalės 
užimti vietos remiantis konsti
tucija kokia ji šiandie yra; jei* 
gu ji bandytų užimti vietą, tai 
teismas, žinoma, ją nuo. to su-, 
laikys, ;

Tokia yra mano nuomonė, 
kaip musų konstituciją Šiame 
reikale tegalima suprasti. Aš 
nesąkąu tečiau, jog aš esu prie
šingas tam, kad seimas rinktų 
Pildomąją Tarybą. Gal tai bu-

Kaip Nuvirto Alfonsas XIII

kap.

Me- 
apy-

(Tęsinys)

Kai generolas aiškino minis- 
tąriui, kad jį paskirtų tik lai
kinai, tegu vienai dienai, kapi
tonus Chimenes, dabartinio sei
mo narys, nusikeikęs ėjo kal
bėtis su Azanja. Tuo tarpu pa
čiupo telefono triubelę 
Medrano.

—Azanja, esu kapitonas 
drano... Reikalinga, kad į
gardos štabą eitume su tams
tos sutikimu, antraip eisime ir 
be jo.

—Basta. Tokių dalykų nega
lima pakęsti. Nejaugi respubli
ką nešame tam, kad jos veidų 
terštų, kareivinių maištai ir ka
riškių išsišokimai. Jus visi grįž
kite į kareivines ir valdžia vi
sų reikalą išspręs.

Netrukus Katalunijos karo 
apygardos viršininku buvo pa
skirtas generolas Lopez de 
Očoa.

Karalius buvo sutikęs penktą 
valandą išvykti, bet kai atėjo 
sutartoji valanda, atsisakinėjo. 
Jis savo pažadus pildė taip, kaip 
visada. Grafas Romanoncs, ma
tydamas šitokį karaliaus elgesį, 
visiškai pasislėpė ir po penktos 
valandos niekas jo niekur ne
galėjo rasti.

Karaliaus laimė, kad minia 
nežinojo apie, laikinosios val
džios ir grafo Romanones su
tarimą leisti išvykti karaliui. 
Niekas jos nebūtų sulaikęs. Ji 
butų įsiveržusi į rūmus ir ten 
jam gyvybę atėmusi.

Apie septintą valandą, kai 
Alfonsas XIII pamatė mirtį ties 
savo nosim, pareiškė, kad no
rįs bėgti ir reikalaująs civili
nės gvardijos apsaugos. Apsau
ga jam buvo suteikta. Jis per
sirengė ir kiek galėdamas au
tomobiliu pasileido į Kartage- 
nų. Jį palydėjo generolas San- 
jurjo, grafas Miranda ir admi
rolas Ribera. Nereikėjo varg
šui jokių šoferių, automobilių 
pats valde.

Madride paliko ūžaujančių 
minių sukuryj visų savo šeimy
ną. Jų tarpe buvo taip mylima 
žmona ir smarkiai sergąs sū
nūs. Bet panašios rųšies “drą
sus” didvyriai visuomet meta 
viską, kai užgirsta laisvos mi
nios balsą.

Apie dešimtą valandą Madri
de buvo jau užimtos visos įs- 
taigos ir įvyko oficialus kaip.

tų ir geriau, Bet kad taip bu
tų, reikia toj prasmėj pataisyti 
konstituciją ir čąrterį. O kol 
konstitucija ir čarteris nėra pa
taisyti, mes turime gyventi pa- 
gal senąją konstituciją ir čar- 
torį,

Ua mėginai; išdėstyti =uv 
tiksliau adv. KL Jurgelio), io 
nuomonę kalbamu klausimu. 
4oi l.ur padalau klaidą, tai ne
tyčia, —Reporteris,

Madride, taip visoj Ispanijoj, 
ispanų respublikos paskelbi
mas.

Bet minia, manydama, kad 
Alfonsas XIII dar tebesiranda 
savo rūmuose, visą naktį buvo 
apstojusi namą ir laukė, ką 
“karalius šią naktį nutarsiąs 
daryti”.

—Uždariau balkonus, — ta
rė verkšlendama karalienė Vik
torija Eugenija, — ir visą nak
tį negalėjau nei akių sudėti. 
Visą laiką girdėjau minios 
šauksmus. Nejaučiau žemės po 
kojomis, bijojau, kad neištiktų 
toks likimas, kaip ištiko Rusi
jos caro šeimą. x

Sekančią dieną senu viešųjų 
darbų ąųtomobiliu į sieną iš
važiavo ir karalienė su šeima. 
Ją lydėjo civilinė gvardija.

Ęai Alfonsas XIII pasiekė 
Karfagenos uostą, galimai grei
čiau skubėjo karo laivam Ir 
pirmi žodžiai, kuriuos karalius, 
apleidęs taip ilgai valdytą že
mę, tane, buvo: — Ar paskelb
us laive karo stovis?

Bijojo, kad jurininkai, suži
noję, jog vežamas karalius, ne
pakeltų maišto 
nepribaigtų.

Matyt, jautėsi 
kaitusiu, jei tokią
žinojo, kad už liaudies apgau
dinėjimą, jos teisių mindžioji
mą, duotų priesaikų < laužymą 
ir didelę patvaldystę sukilusi 
liaudis negailestingai atsimoka.

Alfonsas XIII nei pats nepa- 
sijautė, kaip nuo sosto nuvirto. 
Vieną dieną turėjo savo žinioj 
kraštą, kariuomenę ir tlidelę 
paklusnių tarnų eilę, o kitą die
ną, nežinia kokiam likimui pa
likęs žmoną ir šeimyną, turėjo 
skubėti iš krašto, kad... niekad 
daugiau į jį negrįžtų. Bet to
kio likimo f susilaukė visi liau
dies''teises mindžiojusieji val
dovai, neiSšisukti nuo jo nė! 
vienam dabartiniam.

''T, Davainis.

ir ten pat j j

visiems nusi- 
baimę kentė,

Atėjo Naujas No. 6 
‘'KOVOS”. Galima gauti 
“Naujienose”

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuviu laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
^Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

(Jruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galimą gauti “Naujienose”, 
Kaina tik 5 centai.

BOSTONIEČIŲ atydai
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SL, 
Bc&ton, Mass.
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Kur Tik Jus Eisite, Jus Rasite 
Šį Maltą Su Miliūnais 

Draugų

M.P. C*.

BUJF RIBBON MALT
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Hooveris, nominuotas 
kandidatu i prezi

dentus
Ketvirtadienį Chicagos sta

dione republikonų konvencijoj 
tapo nominuotas kandidatu 
prezidento vietai ateinančiuose 
balsavimuose Herbert Clark 
Hoover, dabartinis Suv. Valsti
jų prezidentas. Kito kandida-

to nominavimo niekas ir nesi
tikėjo.

Prez. Hooveris gavo nomina
cijose 1,126 ir piisę balsų, Coo- 
lidge 4 ir pusę, Dawes 1, Blai- 
ne 12. Wadsworth 1, France 4.

Kada paskelbta, jogei no
minuotas tapęs prez. Hooveris, 
tai sukelta ovacija, nes gatavai 
buvo priruoštos birbinės, padėta 
maišiukai konfetti ir kitokie 
dalykai entuziazmui paakstinti. 
Bet entuziazmas buvo dirbtinas. 
Publika, sėdėjusi galerijose, pa
siliko veik napaliesta reikalin
go ūpo.

Numatyta, kad ir vice-prezi- 
dento vietai busiąs nominuo
tas Charles Ourtis, dabartinis 
vice-prezidentas. >

Dar $5,068,200 bedar
biams

Pranešama, kad iki šiam lai
kui išpirkta notų suma $5,068,- 
200. Pardavimu tų notų su
kelti pinigai eis bedarbiams, 
Notos moka pirkėjams 6 nuo
šimčius.

Pirkimas už Cash

PETRAS RUPŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 16 d. 10 vai. ryto, 193 2 
m., gimęs Lefnbo kaime, Kvėdar
nos vals., Tauragės apskr. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Patiko dideliame nulittdime 4 
strftus—Steponą, Bronislovu. Jo
ną ir Juozapu, dukterį Jozefiną, 
4 marčias—Oną. Heleną. Oną ir 
Michaliną, žentą Walterį Repšį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 557 
W. Būffker St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 20 dieną. 8:30 ryto iŠ 
namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie- 

4 ro kapines.
Visi A. A. Petro Rupšio gimi

nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nttlhidę liekame.

Sūnūs. Duktė. Marčios, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius Tel. Canal 6174.

Vienas užmuštas, trys 
pašauti rodhauzėj

Įvyko šaudymasi Delis, Sam 
Bare Morton Grove rodhauzėj, 
pasėkoj kūno vienas asmuo ta
po nušautas, o trys sužeisti. 
Rodhauzėj ėjo tuo laiku, kai 
ją užpuolė plėšikai, stambus 
gembleriavimas. Plėšikai buvo 
nutvėrę $15,(MM), bet išsivežti 
pinigus jiems nepavyko. Juos 
užklupo policija.

Trumpą atmintį turi liu
dininkas Baino byloj
Baino byloj buvo pakviestas 

būdyti James A. Gammonly. 
Jisai yra buvęs asmeninis Bai
no knygvedis. Bet klausinė
jamas apie įvairias notas, liu
dininkas parodė tokią trumpą 
atmintį, kad valstybės gynėjas 
liepė jam atsisėsti kolei kas ir 
“pasistengti atsiminti’’, kai ku
riuos dalykus.

Slapieji prakišo
Republikonų konvencija pri

ėmė Ilooverio patiektą nusista
tymą blaivybes klausimu. Sla
piųjų rezoliucija tapo atmesta 
681 balsų prieš 472. Esmėj ad
ministracijos, t. y. prez. Hoo- 
verio, platformė blaivybės klau
simu yra tokia: kiekviena vals
tija lai nusitaria, ar ji nori 
būti “sausa0, ar “šlapia”; kon
gresas, bendrai imant, turės 
kontrolę blaivybei vykinti tose 
valstijose, kurios nusitars pasi
likti “sausos”; taipjau kongre
so kontrolėj bus išdirbimas, 
pardavimas ir abelnai paskirs
tymas gėrimų vadinamų “sla
piųjų” valstijų ribose.

Pietinių valstijų delegatai pa
dėjo laimėti Hooveriui patin
kamą rezoliuciją. Dalykas toks, 
kad pietinėse valstijose repub- 
likonai politikieriai maitinasi iš 
federalės vyriausybės rankų ir 
daro taip, kaip jiems Washing- 
lono vyriausybė liepia.

Geras nusistatymas ir visuomet reko
menduotinas yra pirkti už cash. Tai 
ypač sveika dabartiniais laikais, atsižvel
giant į nepaprastas ekonomines sąlygas, 
kuriose mums tenka gyventi.

Kadangi kainos prekių yra atpigusios, 
tai tas teikia didesnę vertę doleriui. Da
bar už dolerį galima daug daugiau pir
kti, negu buvo galima 2 ar 3 metai at
gal. Žinoma, jei perkama cash, nes jei 
perkama ant kredito, tai kas nors turi 
užmokėti už tą parankumą. Todėl jei 
kostumeris perka groserius ar kitus daik
tus ant kredito, kaina turi būti augštes- 
nė, kad padengti nuostolius ir padidėju
sias surištas su kreditu išlaidas.*^

Kad gauti didžiausią vertę, todėl pa
tartina pirkti už cash. Prisilaikant šios 
taisyklės, Midwest Stores pataria savo 
kostumėriams visuomet pirkti už cash, 
kada itk galima. Kad paakstinti tokį pir
kimą ir teikti didžiausią dolerio vertę, 
Midvvest Stores pasiūlo publikai kiekvie
ną savaitę išpardavimus, kur teikiama 
geriausios prekės už nepaprastai žemas 
kainas.

Kad suteikti tas žemas kainas, žinoma, 
ir Midwest Stores organizacijos nariai tu
ri irgi pirkti pigiau.^ Tą jie gali atsiek
ti. kadangi jie patys perka viską už 
cash per savo urmo sandėlį. Fabrikantas, 
žinoma, parduoda pigiau, jei jis gauna 
mokėti už prekes cash ir kada tos pre
kės yra perkąmos didelėmis kiekybėmis, 
daugiausia ištisais vagonais.

Ką reiškia pirkimas už cash parodo 
žemos kainos, paskelbtos šiandie tclpan- 
čianie šiame dienraštyje Midvvest Stores 
pagarsinime.

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

Garsinkitės Naujienose

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. Rookt.Ic 7532

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Weitem Ai) 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street
.......

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez.'Tel. Hemlock 2615

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Kaltina Bainą pavogus 
$40,000.00

Valstybės gynėjas Raber by
loj iškeltoj John Bailiui pareiš
kė, kad kaltinamasis, t. y. 
Bain, pa vogęs $40,000, kai pa
matęs, jogei jo’ laivas skęstąs. 
Ir, girdi, jis, valstybes gynėjas, 
tikisi įrodyti tą kaltinimą.

Graborfai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^utn 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS: *'

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35H, St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Lietuves Akušeres

Persiskyrė su šiuo pasauliu birž. 16 dieną. 4:00|valandą ryto, 1932 m., 
sulaukęs 4 1 metų amžiaus, gimęs Salako miestely. Ežerėnų apskr. Leituvoj

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto  jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
' CHICAGO, ILL.

Mrs
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas..

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimu 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Antoniną. po tėvais Kavaliauskaitę, dvi 

dukteris. Zenaidą 2’j metų ir Ruth 1 metų, seserį Uršulę ir švogerį Juo
zapą Žukauskus, brolį Joną ir jo vaikus Joną. Valeriją ir Aldoną. Lietu
voj motiną ir seserį Elzbietą.

Kūnas pašarvotas randasi 2462 W. 46th Placc. tel. Lafayette 4536.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 20 dieną, 8:00 vai. ryto iš namų 

į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. >

Viri A. A. Antano Rukšlelės giminės, draugai ir pažystami esat nuošir
džiai ‘kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laiddtuvėse patarnauja graborius Radžius, tel. Canal 6174.

MMMMMMMMNMMRSnBHBOMHBBSBMMMMaHBI

VINCENTAS KARVELIS i

PersiCkyrč su šiuo pasauliu bir-1 1 
želio 15 dieną, .7:15 vai. ryto, 
1932 m., sulaukęs 55 trietiį am
žiaus, gimęs Utenos apskr., De
beikių parap., Sindrių kaimo. -

Paliko dideliame nuliudime dūk- ; 
terį Karoliną Kisielius, žentą Jub- ’ 
zapą Kisielių, 2 anukus — Ed- 
wardą ir Albiną ir gimines, o Lie
tuvoj inoterį Oną, silnų Joną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4117 
So. Prancisco Avė,.

Laidotuvės įvyks subatoj, birže- - 
lio 18 d., 2 vai. po pietų iš na
mų į bus nulydėtas į Tautiškas 

, Kapines. ( .
Visi A. A. Vincento Karvelio į 

giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Duktė, Žentas, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Š. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Mo«q lai-
dorovėse ię kokiame rei
kale visuomet esti Sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui Sky
rių.

' . ,!■' Į - i • •

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

I. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išditbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
Halsted St.

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
aikių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

. Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 i 
10

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

v ‘ 1 '

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU (STAIGA

BUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mm nlsko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | muM) 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. >

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galMto pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės' mokyti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką piikšfte, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių gnaborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietusiu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dčl > 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur i 
kitur.

EUDEIKIS
Didysie Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 
Td. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
_ > (nurkaitis)

ŽffiĮsįf' Akiniai pritaikomi
mokslišku budtt

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 Węst 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

i ,TeL Calumet 3294 .
Nuo '9 ild 12 Vii. dienoa ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

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

k nuo 6:30 iki 8:30 Vakare, Sek
madieniais nuo, 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard '8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vžhhdal rytu: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ipentadienio it ketvirtadienio

DR.M.T. STRIKOL‘1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F I S A' S:
4645 S. Ashland Avė..

OflHo valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti

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

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

Tel.

VALANDOS:
nuo
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai 
'6 iki 9 valandai y

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. «3rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Candl 0701 
'Ofise valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-< 
•ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotas pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEfl
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847, Vest 14tb Street, 

CICERO, ILL.
KJRay...<Phone Cicero 1260

Įvairus Gydytojai

D R. HERŽMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan 8t\ 

Valandos: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park S755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų x 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 va!, ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Ji<ui< 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

i arti 31st Street, Chicago, Ilk
. Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tek Midway 5512 ir Wilmette 195

' Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tek Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7

i Advokatai

. K. G ŪGIS
ADVOKATAS

• < • MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 'iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas.
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

’ Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

’ A. At SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wcuhington St. 
Room 905 Tek Dearborn 7966

• Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette Ti37

Namų Tek Hyde Park 3395

D ’

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

105 IV. Adarne St., Room 2117.
. Telephone RandeAplh 4727

, Vakarais 2151 W. Z2nd St. uao 4->,
“ r Tėlephone Roouevelt 9090

Namie 8^9 ryte Tek Republic 9600

.JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

■4631 So. AihUni Am.
ą Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockutell St.
Tek Republic 9723

[ CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS

19 N. Clark St., Room 1206
Telephone Central 6166

Namui 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.
Telephone Victory 2213

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Marųuette Road \

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimų. 

........................... ....... .. ...... ... ..................
Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

52

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS- 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliotais pagal sutartį . ,
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Mes galime suteikti jums pilną 3 šmotų maudynės kambario įrengimą, 
kaip parodyta viršuj, tiktai už ..........................  $36*00

Mes galime suteikti jums pilną APŠILDYMO PLANTĄ suvestą su pir
mos rūšies darbu, dėl 6 kambarių namo už tiktai....... $275.00

Pirm negu ’ jqs 
pirksite. pirmiau
sia ateikite ir ap
lankykite d i d- 
žiausius plum- 
bingo ir apšildy
mo šioruimius vi 
šame mieste ir 
leiskite mums ap
skaičiuoti viską 
kas jums reikės, 
kad modernizuoti 
jūsų namą.

Ar is tikro inžinierius Adam Milės 
darė sabotažą

(Ką sako žmogus neseniai su- da Maxin, tai mes 
grįžęs iš Sovietų Rusijos)

ir vertėm 
sakydami, 

visai nesu- 
kad laiko

visų bėdą ant jo, 
kad šis načalninkas 
pranta savo darbo,

kuriai jis netin-
viršininkas vien 
o ne tikrenybėj, 
kad, sužiniai ar 
daro nuostolius,

Penktadienis, birž. 17, 1932

kompli- 
Bet štai

113-me

žemiau talpinama inž. Adam 
Milės rašinys, kurį jis buvo pa
siuntęs “Vilniai”, bet kurio ko
munistų lapas netalpino. Daly
kas toks, kad p. Milės neseniai 
sugrįžo iš Rusijos, ir kadangi 
jis nepastebėjo ten “darbinin
kiško rojaus”, tai bolševikai jau 
pradėjo jį vadinti “sabotažnin- 
ku”. Be abejonės, ir ateity jie 
nesigailės jam “gražių 
mentų” iš savo žodyno.
ką inž. Milės sako:

“Vilnies” numeriuose
ir 118-me tilpo staipsniai* ku
riuose jų autorius kalba, kad 
Adam Milės, būdamas Sovietų 
Sąjungoj, daręs sabotažą ir 
suokalbiavęs daužyti mašinas. 
Kadangi tuose straipsniuose vi
sai apsilenkta su teisybe ir iš 
nieko pučiama baisus burbu
las. tai matau reikalą paaiškin
ti, kaip tas mano incidentas iš 
tirų jų atsitio.

Aš traktorių dirbtuvėj, Char
kove, U.S.S.R., išdirbau 10 me
nesių. Dirbau instrumentų de
partamento ofise už vyriausią 
“tool and die designer’į”. Tame 
departamente dirbo 20 ameri
konų, o visi kiti vietiniai dar
bininkai. Šie amerikonai visi 
kap venas matė, kad darbas ne- 
na 'taip, kaip jis turėtų 'eiti. Jie 
taipgi matė ir kas už tą kaltas 
yra. Visų nuožiūra puolė ant 
to skyriaus vyriausio užveiz- 
dos (načalnik) vardu Maxin. 
Amerikonų supratimu, šis už- 
veizda nesupranta apie darbą 
įrankių skyriuje, yra užėmęs 
vietą, kuriai jis visai netinka, 
yra načalninku vien ant popic
ros, o ne tikrenybėje.

Lapkričio 28 dieną 1931 me
tų amerikonai pakėlė tą klausi
mą viešame darbininkų susirin
kime. Jie kalbėjo, kad instru
mentų departamentas yra labai 
blogoj padėty, ir savo kalbas 
rėmė valdiškos komisijos ra
portu, kuris rodė, kad gero dar
bo buvo padaryta tik 55%, o 
45% (nuošimčiai) visuomet iš
eidavo sugadinta. Mes, ameri
konai, sakėme, kad tokios pa
dėties pakęsti toliau negalima 
ir reikia būtinai ieškoti kokios 
nors išeities jos pakeitimui ir 
produktų kokybės pagerinimui, 
jei jau ne iki 100%, tai bent 
iki 80%’ ar 90%.

O kadangi musų supratimu 
už šią blogą padėtį daugiausia 
buvo kaltas vyriausias užveiz-

užėmęs vietą, 
ka, kad yra, 
ant popicros, 
Mes įrodėme, 
nesužiniai, jis
sabotažą vietoj gerovės, ir to
dėl turėtų būti pakeistas tinka
mesnių žmogumi. Amerikonai 
tai vietai rekomendavo mane. 
Dirbtuvės susirinkimuose mes 
tą načalninką bombardavome 
be jokių pasekmių per du me
nesiu. Vėliau nutarėme eitį į 
Charkovo miesto Komunistų 
Partijos Centro Pildomąjį Ko
mitetą ir ten pareikšti šio de
partamento nepasisekimus, iš
dėstyti tas priežastis ir prašyti, 
kad 'musų viršininkas, Maxin, 
butų pašalintas iš tos vietos, 
kuriai jis visai netinka. O jei
gu Komunistų Partija ir tada 
nieko nedarys, tai mes liausi
mos načalninką bombardavę ir 
lai jis toliau sabotažuoja.
' Sausio 29 dieną 1932 m. mes 

sutikome departamento sekre
torių ir užklausėme, kada bus 
partijos susirinkimas. Jis, at
sakydamas mums, juokėsi ir 
klausė mus: Kam jus norite 
partijos susirinkimo? Mes pa
aiškinome. Sekretorius atsakė: 
Jus, vyrai, turėtumėt žinoti, 
kad jeigu jus nelaimėjote ir jo 
neišmetėte čia, tai nelaimėsite 
nė partijos efentre. Kodėl? To
dėl (tykiai sakydamas), kad 
didžiuma yra žydų čia, didžiu
ma jų bus ir, centre (sekreto
rius yra ukrainietis). Tada 
mes, amerikonai, nutarėme pa
duoti ranką načalninkui —lai 
jis sabotažuoja toliau.

Vasario 2 d. 1932 m. aš pa
rašiau laišką parašydamas, kad 
mane paliuosuotų iš darbo kovo 
2 d. 1932 m. (Mano’ kontrakte 
sakoma, kad jeigu aš apleidžiu 
darbą, tai privalau paduoti pa
reiškimą 30 dienų anksčiau). 
Vasario 20 d. šių metų buvo 
toks atsitikimas. Aš pasileidau 
eiti per dirbtuvę. Prieinu vie
tą, kur randu du amerikonu 
barantis tarp savęs. Klausiu, 
kas atsitiko (vieno iš jų var 
das yra Taudula, žydas, o kito 
—Benk, vengras). Benk atsa
kė, kad dirbdamas mašina jis 
padaręs darbą dviem milimet
rais ilgesnį, ne kad planas nu
sako. Aš pažiurėjau ir sakau: 
Taudula, dėl ko jus čia bara
tės? Juk šitas darbas nėra su-

gadintas. .Mat, aš, būdamas 
kaip udarninkas (geriausias 
darbininkas), turėjau teisės 
duoti patarimų dirbtuvės dar
bininkams.

Vėliau pradėjom kalbėtis 
apie du ateiviu, kurie norėjo 
išvažiuoti iš Rusijos, bet ku
riems nedavė atleidimo iš dirb
tuvės. O kada neturi atleidi
mo iš dirbtuvės, tai, reiškia, 
negali gauti vizos išvažiuoti iš 
Sovietų Rusijos. Taudula bu
vo meistras. Todėl aš sakau 
jam: Jus dabar galite duoti 
Benkui greitą atleidimą kaip 
sabotažninkui sugadinusiam 
darbą.

Mes taip kalbėjomės juokau
dami. Taudula atsakė: Nešne
kėk apie sabotažą, nes jeigu 
žinotų, kad tai yra tyčia pada
ryta, tai G. P. U. mus visus 
vidurnakčiu paimtų iš lovos, 
šnekta tuo pasibaigė ir mes iš
siskirstėme.

(Bus daugiau)

Iš SLA. 122 kuopos 
darbuotes

SLA, 122 kuopos delegatai iš
važiuoja j 37 SLA. Seimą* o 

nariai į pikniką

SLA. 122 kuopos delegatai 18 
d. birželio išvažiuoja Pitts- 
burghan į SLA. 37 Seimą. O 
kiti kuopos nariai sekmadienį, 
19 d. birželio, važiuoja į pik
niką, kuris yra rengiamas A. 
Kučinskio įstaigoj, priešais 
Tautiškas kapines.

Kaip delegatai, taip ir nariai 
pasistatę sau už tikslą pasidar
buoti SLA. labui. Delegatai at- 
iks savo užduotis seime, o na

riai pasidarbuos piknike, kad 
padengti delegatų kelionės iš- 
aidas.

Piknikas bus smagus ir nau
dingas atsilankiusiems. Bus 
puiki muzika, gardžių užkand 
Žiu, gėrimų ir apie desėtką 
brangių dovanų laimėjimui. Tai 
bus tikra SLA. 122 kuopos šei
myninė šventė.

Kviečiami visi lietuviai ir ,ki- 
;ų kuopų nariai atsilankyti ir 
smagiai praleisti laiką.

T. Puleikis.F.

Brighton Park
------ r... .

Mirė Antanas Rukšlelė

Mirė žymus ukrai 
mečią darbuotojas 

■i ■ •

Jo laidotuves šiandie

Mirė Dr. Vladimir Siemeno- 
viez, senas ukrainiečių darbuo
tojas, ukrainiečių laikraščio re
daktorius ir Vienas jo leidėjų.

Jo kūnas pašarvotas koply- 
ččioj Muzika, 2157 West Chi- 
cago avė.

Laidotuves bus 9:30 vai. ry
to į St. Nicholas Cemetery, prie 
Higgins ir Riversidę roads.

Butų gerai, kad ir lietuviai, 
kuriems laikas ir apystovos lei
džia, dalyvautų tose laidotuvė
se, nes ukrainiečiai yra artimi 
lietuviams kaimynai, o Dr. Sie- 
menoviez buvo vienas žymiau
sių jų darbuotojų Chicagoj ir 
Amerikoj. Lietuvių atslankymų 
j laidotuves ukrainiečiai tikrai

tinis susirinkimas, kuris turėjo 
įvykti šį sekmadienį, birželio 
19-tą dieną, liko perkeltas į 
26-tą dieną šio mėnesio. Taigi 
visi nariai ir kurie turite bent 
kpkių reikalų su kliubu, prašo
mi įsitėmyti tai, kad susirin
kimas bus 26 birželio, kaip pa
prastai, K. Gramonto svetainėj 
4535 S. Rockwell 
lygiai pirmą vai.

Vėliau *vėl bus 
iaikomi kiekvieno
čią sekmaidenį. šis atidėjimas 
susirinkimo padaryta, valdybai 
pasitarus, deliai svarbių 
žasčių.—A. J-s.

♦ 
str. Pradžia 

po pietų.
susirinkimai 

mėnesio tre-

North Side

prie-

Morning Star Kliubo 
‘ išvažiavimas

Brighton Park
Didžioji Keistučio Kliubo 

šven te-išvažiavimas

pri- 
tik- 
Nes

Ncdėlioj, birželio 19 d., Mor
ning Star Kliubas rengia links
mą išvažiavimą pas Svilainį, 
prie Tautiškų kapinių. Taigi 
ir northsidicčiai bent sykį su
manė surengti išvažiavimą to
liau nuo Chicagos ir palikti ra
mybėj garsiąsias Jeffersono 
girias.

Kaip visiems žinoma, Mor
ning Star Kliubas yra vienas 
iš veikliausių draugijų North- 
sidėje, kuris kas metai suren
gia smagių išvažiavimų. Todėl 
patartina atsilankyti ir į šį 
Kliubo parengimą, nes bus ge
ra muzika, galės visi smagiai 
pasišokti ir šiaip bus visokių 
žaismių. Taipgi pakvėpuosime 
tyru oru ir šiaip smagiai pra- 
lėisime laiką tarp lapuotų

PIRKITE DABAR 
ant Musų Lengvų Išmokėjimų Pieno 

SUTAUPINKITE 25 IKI 40%
Nes mes žinome ir esame tikri, kad žemesnių už musų kainas niekur kitur 
nerasite. Pavyzdžiui:

Birželio 16 d. naktį po trum
pos, bet sunkios ligos pasimi 
rė plačiai žinamas Antanas 
Rukštelė, pastaruoju laiku tu
rėjęs bučemė ir grosernė ad
resu 2462 W. 46th Place. Ve
lionis buvo, dar jaunas vyras, 
vos 41 metų amžiaus, kilęs iš 
Salako miestelio, Ežerėnų ap. 
Per daug metų kaip Chicagoje, 
taip ir kituose miestuose (Dėt 
roite, Leechburg, Pa,), kartu 
su savo broliu Jonu ir sesute 
Uršule Žukauskiene, yra daly
vavęs dramatiniuose rateliuose 
ir orkestruose, daug dirbęs sce
noje ir darbavęsis ' stygų or
kestruose ir juos organizavus.

Velionis Antanas paliko žmo
ną Antaniną, dvi mažas duk
raites, brolį, seserį ir giminių, 
taipjau Lietuvoj motinėlę ir se
serį. Pašarvotas yra'savo na
muose 2456 W. 46 PI. Ląido- 
tuyės bus pirmadieny, 8 v. ry
to iš namų f į Dievo Apveizdos 
bažnyčią ir į,šy. Kazimiero ka
pines.—Lt.

V į Pjį' i ‘ 
P-mos Marijos Bar

tush puota

ATING

Musų inžinierystės patarnavimas visuomet prisirengęs jums pagelbėti.

SOUTH CENTER PLUMBINfi AND
HEAT1NG SUPPLY COMPANY, Ine.

N. W. Kampas 55 ir State Sts.ATLANTic°"“»o—»i,
Sankvoros valandos: Paned., Ser. ir Pėtn. 7 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

Utarn., Ket. ir Subatoj 7 v. ryto iki 9 vai. vak. Nedėl. 9 r. iki 1 v. p. p.

Pereitą ketvirtadienį, birže
lio 9 d., susirinko būrelis mo
terų ir merginų pasveikinti 
ponią Bartush su jos gimimo 
diena, antrašu 6609 So. Camp
bell avė. P-ia Elena Bartush, 
Chicagoj gerai, žinoma radio 
dainininkė, padainavo keletą 
gražių dainelių. Taipgi ir p-lė 
Rožė Vasal, jauna teatrališka 
šokėja, pašoko puikų akroba
tišką šokį. Buvo gardžių val
gių ir gėrimiį. Visos ponios 
ir panelės linksmai laiką pra
leido ligi vėlumos.

Anthony Kirby.

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo didžioji ir paskutinė šią 
vasarą švente-išvažiavimas atsi
bus sekmadienį, birželio 19-tą 
dieną. Pradžia 11 vai. iš ryto. 
Vieta—prie pat Archer avė., du 
blokai anapus Willow Springs, 
J. J. Spaičio darže. Įžanga vi
siems veltui.

Išvažiavimui jau viskas 
rengta, ir. atsilankiusieji 
rai turės^daug smagumo,
vieta labai tinkama pasilinks
minimui, ypatingai gamtos gra
žumo atžvilgiu. Visu šonu prie 
Archer avė,. Graži įlanka. Di
deli lapoti medžiai, po. kuriais 
auga tanki, kaip parke, žolė, 
giliau einant į mišką, randasi 
nuolaidus, ne visaį mažas kal
nas, kuris maždaug panašus į 
Palangos Birutės kalną, tik čia 
nėra pušelių, o vietoj jų auga 
ąžuolai. Tarp kalno ir įlan
kos yra didelis pavilionas šo- 

( \ I ' 

kiams, kur sutelpa apie tūks
tantis šokėjų. Netoliese kiti 
trobesiai, kuriuose išvažiavimo 
dienoj ; ^alešiine igįūtį; P,visoke
riopo troškulio malšintojo. Taip
gi ten randasi 'nemažai Stalų, 
kur jbus galima užkandžiai su
sidėti. Ale* žinoma, su stalais 
it&i taip: kas pirmesnis, tai ge
resnis.

Prie to, ką jau suminėjau, 
dar pridursiu, kad turėsime iš 
Lietuvos garinio su medum čo- 
kolado, gardžių saldainių savo 
gyvenimui pasaldinti. O kur 
dar dovanos? Jų daugybė bus 
išdalinta laimėjusiems;

Visi kliubo nariai, jų šeimy
nos, draugai ir kliubui simpa
tizuojantys prašomi būti mi
nėtam išvažiavime. Ji išvažiavi
mo komisija ir suvirš 20 tai 
dienai skirtų darbininkų pasi
tiki savo spėkomis ir energija 
kiekvieną atsilankiusį manda
giai pasitikti ir užganėdinti. O 
pats kliubo pirmininkas, Wm. 
Buishas, girdėjau, jau suside
rėjo su šventu Petru, kad tą 
diena (19ta birželio) bus gra
ži ir, girdi, saulė žeme raičio- 
sis. ’ ,

Kas norite važiuoti Kaistu-’ 
čio Kliubo išvažiaviman tre
kais ?> Tikietas y patai kainuos 
į ten ir atgal tik 35c. Trys di
deli trokai lauks šiose vieto
se: vienas prie kampo r40tti St 
ir Frąncisco avę., antras-^- pvie 
J. Macjjaugko,: 4429; So./ Faįr- 
fietd UVė., ir trečias — priė J. 
Kasčiukos, 4158 So. Campbell 
avė. Visi trokai apleis savo 
vietas ly^iąi 11:30 vai. prieš 
pietus ir trauks link išvažiavi
mo. Taigi, kurie-kurios norite 
turėti smagią kelionę su pasi
kalbėjimais ir dainuškom, uŽ- 
imkite Savo vietas troke prieš 
paskirtą laiką* kad pe pasivė- 
luotumet. —A. J-s.

Brighton Park
Piliečių susirinkimas atidėtas

American Lithuanian Citi 
zens Club svarbus priešpusme-

Roseland
Lietuvių .Scenos Mylėtojų 

telio išvažiavimas
Ra-

Biržele 19 dieną Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis rengia 
draugišką išvažiavimą — pik
niką prie Calumet upės Forest 
Preserves miške. Pradžia 12 
valandą dieną.

Visi ir visos Šio ratelio na
riai ir narės prašomi dalyvau
ti išvažiavime. Bus muzika, ga
lėsime pasišokti ir kitokių žais
mių pažaisti. '

Vieta labai paranki, gražus 
miškas, pieva, stalų užtektinai, 
kad tik turėtumėm ant jų ko 
pasidėti. O jeigu netilps ant 
stalų, tai galima bus ir ant 
pievos, Vietos visgi užteks vi
siems.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigti gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti 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.

Liaterine, dantų tepalas* valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —.'tas sun
kus uždarini* pagalios tapo H- . 
rištas.

Didelė tubi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per i savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Lotus. U. S. A.

T -*=■
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RENGIAMAS

NAKTINIS,

PIKNIKAS!
Subatos Vakare 

Birželio-June 18, 1932
JUSTICE PARK—GRYBO DARŽE ■■K .
Pelnas skyriamas dėl biednų. Bus duo
damos dovanos, kurie lietuviškai mo
kės Šokti ir padainuos lietuviškai. 
Linksmai praleisime šit^ . linksmą va
karą, prie gražios muzikos,

Užprašome visus senus ir jaunus, 
Turėsime saldžių gėrimų ir gardžių 
užkandžių.

Kaip važiuoti:
Važiuojant automobiliais 

(kiti sako, makabiliais) visi 
traukite j pietus iki Haisted 
gatvės tilto per Calumet upę. 
Ten bus nurodyta vieta užra
šu: “L. S. M. Išvažiavimas.”

Gatvekariais galima važiuo
ti: State ir 119 Morgan; kai 
išlipsite prie Haisted gatvės, 
tai eikite iki Calumet upės.

Rateliečiai linksmiausi žmo
nės, su kuriais malonu laikas 
praleisti. Taigi patariu ir ki
tiems atvažiuoti, . susipažinti 
su rateliečiais. Na, tai lauksiu 
visų.

CLASSIFIED ADS
■ Radios

PHILCO General Electric Radios. 50% 
nuolaidos, Midget tiktai $7.95. Finance 
Co., 2332 W. Madison St. Atdara va
karais.

Senas Antanas.

Business Service

' NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

PRANEŠIMAI
Draugijos "Lietuvos Ūkininkas” mčn. 

susirinkimas įvyks Meldažio Svet., 2242 
W. 23rd PI., birželio 19d., 1 vai. dien.

— S. Lenkauskienė.

Liet. Taut. Dr~stės "Vienybė” pusme
tinis susirinkimas įvyks šeštadieny, bir
želio 18 d., 7:30 vai. vąk., M. Melda- 
žio svet., 2244 W. 23rd PI. Malonėkite 
visi susirinkti, apsimokėti užsivilkusias 
duokles ir atsiveskit naujų narių prisira
šyti. — Valdyba.

_______ Automobiles
Nauji ir vartoti 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais' 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO..
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

Senas Auksas 
Old Gold

Victor Bagdonas 
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
* Darbi garantuojam.

3139 So. Haisted St.
' Tel. Calumet 3398

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge;, 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co., 
loom 913, 202 S. State St. kampas 

Adams.
, /, „ ...u..........................................

For Kent

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

FLATAS ant rendos, 4 gražiai ištai
syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki
tės i Naujienas, 1739 S. Haisted St. 

-------- o——.

RENDON kambarys vaikinui arba 
merginai, arba vedusiai porai. Kreipkitės 
nuo 9 ryto iki 7 vakaro. Tel. Virginia 
0671.

Patarnavimo Vieta PASIRENDUOJA 5 kambariai. Nau
jai dekoruoti. Labai pigiai atsakantiems 
žmonėms. 3535 So. Haisted St.

PERKAME: Morgičius, \ 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai.

x Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą 
. k 'f ■ ’ ''/ z ’ . : Y* ’’A >, -įt

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

. Tel. YARDS 4669

Educational
Mokyklos ‘

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Furniturė & Fixtures
Rakandai-Jtaisai______

BARGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Gražus seklyčios setas $43; radio 
$20; 9x12 Oriental $14; importuotas 
Oriental $32; periodo riešuto valgoma
sis setas, poilsio kėdė $14; modernisti
nis miegamasis setas; 4 kambariai, $237, 
vertės $3,000; brankos, indai ir t. t. 
Atskirai. Užmokėsiu už perkraustymą.

5258 Washington Boulevard, 
\ tel. Aųstin 3838

Financial
Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
Matykit mūs šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
antrus morgičius/ taipgi farmų morgi
čius. Atdara vakarais.

City Realty Co., Incorporated 
948 W. 63 Street 

Tel. Wentworth 0249

REIKALINGAS 1-mas morgičius 
$3,000 ant, $11,000 vertės namo. Na
mas geroj vietoje. Kas turite tokį mor- 
gičių, malonėkite pranešti Box 1445 
Naujienos, 1739 So. Haisted St.

MES SKOLINAME 
PINIGUS 

ant 
Stąko, 
Bonų 

Taksų Warrantų 
B0ND AND SHARE 

FINANCE CO. .
Room 600, 100 N? La Šalie St 

Tel. Franklin 4729

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA ,agentų su arba be pa
tyrimo, agentauti ir pardavinėti visoje 
šalyje žinomus refrigeratorins ir radios. 
Augščiausias komisas mokama tinkamam 
žmogui. Kreipkitės tarp 10 v. ryto iki 
4 vai. po piet pėtnyčioj ir subatoj. 

4916 W. 14th St., Cicero, III.

MAINYSIU janitoriaus darbą. Šauki
te Republic 7180.

Help Wanted—Female
Press operatorkų patyrusių prie už- 

>aigto šeimyninio darbo. Kreipkitės prie 
< Mr. ,WEBER. LINDEN LAUNDRY, 
A 409 North Laramie Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Bekemė ir 3 batai, arba 
mainysiu į cottage ar 2 flatų namą. 
5700 So. Lincoln St. Del susitarimo 
šaukite Grovehill 1900.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

52 akrai už 50 mylių nuo Chicagos, 
priekis tinka rezortams, pusantros mylios 
įuo miesto ir geležinkelio stoties. 6 kam
barių bungalow, 2 karų garažas, vieti
ninkas 16x32, pieninė, bamė ir kitos 
triobos. Žemė—visur juodžemis. Yra 3 
puikus arkliai, 12 testinių galvijų, pilnas 
vištų vištininkas, 17 kiaulių, sėklos, gru
dai ir padargai. Paaukosiu už $8,500. 
Galima susitarti dėl išmokėjimų. 915 
Main St., Antioch, III., tel. Antioch 66.

Real Estate For Sale 
______Namai-žemtFaydavimni 

PAUL M. SMITH « CO.
\ Real Estate, Loans and Insurance. .

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotas, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių. hardware store, gasoline 
station. bučernių ir grosejnių. ■ Norė
dami 7 pirkti ar išmainyti pasimatykits 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas įmokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir ‘ vištų auginimai. Visi 
pageripimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija. tinka gy
venti Apskritus metas. • Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Haisted St. 
_______________ j

5 KAMBARIŲ murinę bungalow, 
karštu vandeniu šildoma: moderniška 3 
kambarių cottage užpakaly. Randasi 
6422 S. Sacramento Avė. Kaina $6,500. 
Del susitarimo šaukite Grovehill 1900.

z PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas South, 5 ir 6 kamb. modemiškas, 
garb šildomas—dii boileriai, graži apie- 
link?. Pigiai. Mr. WARAP. Tel. Ave- 
nue 0428.

PAAUKOSIU 2 flatų namą, 6. 4 ir 
2 kambarių, rendos'metams $708.00, už 
$4,300.00. 4925 'So. Campbell Ave,!

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas po 4 kambarius, gražioj apielinkij.' 
Pigiai. 6840 So. Maplewood Avė,

MARQUETTE MANOR biznio pra- 
pertė su arba be biznio. Veikite greitai, 
priverstas esu parduoti. Pigiai. Rašykite: 
Box 1444, Naujienos, 1739 So. Haisted




