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Pirmadieny, birž. 20, 
Pittsburghe prasidės 
37-tas SI. V seimas
Keli korespondentai patieks 

‘•N.” skaitytojams žinias apie 
seimo eigą

Chicago, 111., bir. 18. — Pir
madienyje, Pittsburghe, Pa., 
prasidės SLA. 37-tas Seimas. 
“Naujienos” ten turės kelius ko
respondentus, kurie telegramo
mis ir specialėmis koresponden 
rijomis patieks skaitytojams 
tikras, plačias ir gyvas žinias 
apie seimo eigą. Pranešimai 
tilps kiekvieną dieną ir plačiai 
padengs visas sesijas.

šiandien iš Chicagos į seimą 
išvyksta apie 35 delegatai, tarp 
jų “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, SLA. iždininkas K. 
Gugis ir daugelis kitų plačiai 
žinomų veikėjų. Dalis delegatu 
jau yra nuvykusių.

Sekmadienyje Adomo sodne, 
Castle Shanon, Pa., įvyks iš
kilmingas šeiminis piknikas, 
kuriame kalbės P. Grigaitis, 
adv. K. Bagočius, SLA. pirmi
ninkas S. Gegužis, iždininkas 
K. G,ūgis ir kiti. Apie pirmą 
valandą, Grigaitis kalbės ir per 
radio iš KQD stoties.

Pirmadienyje, birželio 20 d.. 
9 valandą ryto Lietuvių Pilie
čių Svetainėje, 1721 Jane St. 
S. S. įvyks seimo atidarymas, 
o vakare po sesijų toj pačioj 
svetainėje įvyks šeiminis ban- 
kietas.

Sesijos nusitęs apie savaitę 
laiko. Anksčiausi musų kores
pondentų pranešimai apie šei
minį pikniką, kalbas, delegatų 
sąstatą ir bendrus įspūdžius 
tilps pirmadienio “Naujienų” 
laidoje.

U ž d r a u de unifor
muotiems fašistams 

dalyvauti seime
Munich, Bavarija, bir. 17.— 

Bavarijos seime šiandien kilo 
suirutė, kuomet ^pirmininkas 
pareikalavo visų fašistų atsto
vų, dėvinčių • Hitlerio armijos 
uniformas apleisti posėdžių sa
lę. Fašistai pakėlė didelį triu
kšmą, pasiryžę pasilikti. Tuo
met pirmininkas pašaukė poli
ciją, kuri fašistus sutvarkė.

Rumunija ieško pagal
bos Tautų Sąjungoje
Bukareštas, Rumunija, bir. 

17.—Buvęs Rumunijos premje
ras Titulescu išvyko į Genevą, 
kur reikalaus Tautų Sąjungos 
prigelbėti Rumunijai išbristi iš 
finansinės suirutes. Kiek žino
ma, paskolos nereikalaus.

Mirė garsus olandų poetas

Haaga, Olandija, bir. 17. -r- 
Haagoje mirė garsus poetas, 
daktaras ir ekonomistas Frede- 
rick Von Eeden.

^ORHS"
Chicagai ir apylinkei federar 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, greičiausiai lie
tus; mažai permainos tempera
tūroje. z

Vakar temperatūra buvo 65- 
80 laip.

Šaulė teka 5:14; leidžiasi 8:- 
28.

Kaina 3c

Čili armija nuvertė 
‘socialistine valdžią’; 
Davila vėl priekyje
Nuverstoji pulk. G rovė valdžia 

“perdaug darkė socializmo 
• idealus“. Sudarytas kabinetas.

Santiago, čili, bir. 17.—Trijų 
savaičių bėgyje Čili valstybės 
valdžia pasikeitė trečiu kartu. 
Birželio 4 d. Carlos Davila, bu
vęs ambasadorius J. V. nuver
tė prezidento Montero valdžią 
ir Įsteigė socialistinę vyriausy
bę. Bet kadangi Davila pasi
rodė neganėtinai radikališkas 
kai kuriems valdžios nariams, 
jis buvo priverstas rezignuoti. 
Paskutinėmis žiniomis, kariuo
menė ir laivynas, susijungę, iš
stūmė socialistinę valdžią, ku
rios priešakyje, pasitraukus 
Davilai, stovėjo pulk. Marma- 
duke Grove ir vėl grąžino į vir
šūnes Carlos Davila. Grove ir 
kiti valdžios nariai buvo suim
ti, bet vėliau visi paleisti, iš
skyrus Grove.
, Davila tuojau sudarė kabine
tą į kurį įeina premjeras—Jose. 
Bios, užsienių reikalų — Luis 
Barriga, finansų—Enriųue Za- 
nartu, teisingumo—Dr. Pedro 
Fajardo, viešųjų darbų —Vic- 
tor Navarrete ir agrikultūros 
—Nolasco Cardenas. Visi išsky 
rus Zanartu ir Bios yra nuvers
tos socialistinės valdžios nariai.

Laivynas ir kariuomenė aiš
kina savo žinksnius tuo, kad 
nuverstoji socialistinė, valdžia 
pradėjo darkyti Socializmo idea
lus ir jų tikslas buvo tas klai
das atitaisyti.

Kaizeris nori grįžti 
Vokietijon

Berlynas, bir. 17. — Vienas 
savaitinis laikraštis pranešė, 
kad buvęs kaizeris, dabar gy
venąs Olandijoje, norįs grįžti 
ir apsigyventi Vokietijoje. To
liau laikraštyje komentuojama, 
kad nėra mažiausio'abejojimo, 
jog valdžia sutiks suteikti jam 
leidimą.

Laikinai pratęsė 
Hooverio morato

riumą 
—4____ — \

Lausanne, Šveicarija, bir. 17. 
—Penkios principalės visų 13- 
ko^ valstybių, dalyvaujančių re
paracijų konferencijoje padare 
laikiną sutartį prailginti Hoo- 
verio moratoriumą iki konfe
rencijos galo. Hooverio mora
toriumas pasibaigia birželio 30 
d., todėl spėjama, kad konfe
rencija nusitęs labai ilgai, ge
rokai Į liepos vidurį.

Permainos Meksikos 
valdžioje

Meksikos Miestas, bir. 17.— 
Karo ministeriui Plutarco Elias 
Calles išvykus į J. V., Meksi 
kos politinėse sferose pasklido 
gandai, kad greitoje ateityje 
valdžioje įvyks skaitlingos per
mainos.

1 žuvo komunistu riau
šėse Šveicarijoje *

Paryžius, Francija, bir. 17. 
—Iš Zurich, Šveicarijos prane
ša, kad 1 žmogus buvo užmuš
tas ir 50 sužeista, kuomet įvy
ko smarkios komunistų riau
šės. Policija 50 triukšmadarių 
areštavo ir suėmė didelį kiekį 
amunicijos.

Chicago, III., šeštadienis, Birželis-June 18 d., 1932

[Acmc-P. & A. Photo] 
Vėliausias paveikslas prezidento Hooverio ir jo žmonos. Republikonų konvencija- Chicagoj jį ir 

vėl nominavo kandidatu į prezidentus.

“Hitlerininką armi
jos legalizavimas di

džiulė klaida”
Karlsruhe, Vokietija, bir. 16. 

— V a 1 s t i j o s premjeras J. 
Schmi'tt pareiškė, kad Badeno 
provinciale valdžia negalėsianti 
palaikyti tvarkos savo ribose, 
legalizavus Hitlerio ir kitų or
ganizacijų armijas. Tas val
džios žinksnis yra didelė klai
da, atsiminus, kad greitoje at
eityje, įvyks rinkimai.

Senatas uždraudė siųsti 
daugiau marinų į 

Nicaraguą
Wasliington, D. C., bii\ 17.— 

Senatas priėmė pasiūlymą už
drausti siųsti daugiau J. V. 
marinų į Nicaraguą. Buvo ma
noma ten pasiųsti kelius barius 
rudenyje, nes tuo laiku Nica- 
raguoje įvyksta prezidento rin
kimai, kurie paprastai pasižymi 
dideliu kraujo praliejimu.

Per 14 valandų nuo At- 
lantiko iki Pacifiko

Santa Monica, Cal., bir. 17. 
—Lakūnas James Dickson su 
trimis keleiviais nuskrido iš 
Newark, N. J. į Santa Monica, 
Cal., per 12 valandų ir 49 mi
nutes.

Susprogo aliejaus laivas
Montreal, Kanada, bir. 17.— 

Montreal uoste aliejaus laive 
Cymbeline įvyko keli smarkus 
sprogimai. 23 jurininkai buvo 
užmušti ir 63 sužeisti.

Berlynas, bir. 17. — Nors 
valdžia leido hitlerininkams ir 
kitoms militarihėms organizaci
joms vėl turėti savo armijas 
ir dėvėti uniformas, komunis
tams uniformų dėvėjimas buvo 
uždraustas.

Means reikia plakti ir 
pakarti.”

Washington, D. C., bir. 17. 
— Laike kidnaperių bausmių 
projekto svarstymo, atstovas 
Blanton, (dem., Tcxas), pareiš
kė, kad aferistą Means ir jam 
panašius reikia viešai pririšti 
prie stulpo, plakti .per 48 valan
das, o vėliau pakarti. Means bu
vo nuteistas 15 metų kalėjimo 
už $100,000 išviliojimą iš tur
tingos moteriškės, “Lindburgho 
kūdikio atpirkimui iš kidnape
rių”.

Howard perrinktas 
tipografinės unijos 

pirmininku
Indanapolis, Ind., bir. 17. — 

Dabartinis tarptautinės unijos 
pirmininkas Charles P. Ho- 
vvard, buvo perrinktas gauda
mas 5,000 balsų daugiau už ar- 
timiausį oponentą Leon II. 
Rouse.

Vengrijoje policija suė
mė 12 komunistų

Budapeštas, 'Vengrija, bir. 17. 
—Vengrijos policija suėmė 12 
studentų, kaltinamų komunis
tinės propagandos varymu. At
eityje planuojama nauji areš
tai.

Kala naujas 25 centines 
monetas

Philadęlphia, Pa., bir. 17.— 
Philadelphijos pinigų kalykla 
pradėjo kalti naujus kvoderius 
su pirmo J. V. prezidento G. 
Washingtono atvaizdu.

Valetta, Maltos sala, bir. 17. 
—Galutini Maltos visuotinų bal
savimų rezultatai parodė, kad 
konstitucinė partija, kuri “remia 
dabartinį premjerą lordą Strick- 
land pralaimėjo.

Kviečia prof. M. But- 
leri vadovauti libe- 

4L-

ralų partijai
New York, bir. 17. — Bur- 

goyne Hamilton, antiprohibici- 
nes organizacijos “Blue Cock- 
ade” pirmininkas, pakvietė re- 
publikorią Columbia universite
to profesorių Nicholas Murray 
Butler vadovauti trečiai libera
lų partijai, kuri išeis prieš vi
sišką iipohibicijos panaikini
mą. Prie šios organizacijos 
priklauso didelis skaičius žymių 
finansierių ir prekybininkų.

Voistead’as nepatenkin
tas republikonų 

platforma
St. Paul., Minu., bir. 17. — 

Andrew Volstead, vienas J. V. 
prohibicijos įstatymo autorite
tų pasmerkė republikonų par
tijos platformos paragrafą, ku
riame partija pasisako neva už 
prohibicijos referendumą. Vol
stead pareiškė, kad slapieji 
užsispyrę nori grąžinti saliuną.

Užpuolė kalėjimą ir paleido 3 
bankų vagis

Ottawa, III., bir. 17. — Pen
ki apsiginklavę gengsteriai už
puolė apskričio kalėjimą ir pa
leido tris banditus, kurie buvo 
suimti ir laikomi iki teismo už 
geg. 16 d. padarytą Streator, 
III., banko apiplėšimą. Vagiliai 
pasipelno $52,000.

Kaip galima išsigauti iš 
šaldytuvo

Detroit, Mieli., bir. 17.—Va
gys užpuolė vieną valgomųjų 
daiktų krautuvę ir uždarė sa
vininką j šaldytuvą. Kadangi tai 
buvo ne pirmas kartas, savinin
kas tiek įgudo, kad pajėgė iš 
jo išsigauti per tris minutes.

Lietuvos Naujienos
Priimtas valstybes 

biudžetas
KAUNAS, geg. 31 d. — Mi- 

nisterių kabinetas priėmė 1932 
m. Valstybės biudžetą, kuris 
sudaro 281,500,000 litų.

v

Everett Sanders-re- 
. publikonų kampa

nijos vadas
Chicago, III., bir. 17. — Ohio 

republikonas Everett Sanders, 
buvęs Coolidge sekretorius, iš
rinktas republikonų partijos 
rinkiminės kampanijos viršinin
ku

Karo veteranai 
smerkia Hooverį

Sterling, III. bir. 17. — Karo 
veteranų susirinkime kalbėtojai 
pasmerkė republikonų renomi- 
nuotą kandidatą į prezidentus 
Hooverį už jo nusistatymą bo- 
nų klausime. Anot jų, Hooveris 
yra 12,000 karo praturtintų 
milijonierių reikalų gynėjas.

*

Ispanija iš prasikaltėlio 
reikalauja $450,000 

užstato
Madrid, Ispanija, bir. 17.— 

Valstybes prokuroras pareika
lavo $450,000 užstato iš Juan 
March, tabokos magnato, jeigu 
nori pasilikti laisvėje. March 
kaltinamas už valstybes tabo
kos monopolio apgavimą.

Ūkininkai laimėjo Mani- 
toba rinkimuose

Winnipcg, Manitoba, Kanada, 
bir. 17.—Valstiečių partija su 
premjeru J. Brachen pryšakyje 
laimėjo visuotinus provincijos 
rinkimus' Brackenas buvo val
džioje per paskutinius 9 metus.

*

Dawes grįžta į Chicago
Washington, D. C., bir. 17. 

— Atsisveikinęs su Hooveriu 
rezignavęs rekonstrukcijos kor
poracijos pirmininkas gen. Ch. 
G. Dawes išvyko j Chicagą, kur 
įeis į bankinį biznį.

Desenzano Del Gardia, Itali
ja, bir. 17. — Italų lakūnas Ne
ri naujoviško tipo orlaiviu pa
dare 430 mylių į valandą, su
mušdamas pirmesnį, greitumo 
rekordą 22 myl.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII” 

į Klaipėdą per Copehhageną.
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

per Stokcholm.
Rugpjūčio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną. z
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
tučėti linksmą ir smagią kelionę.
, \ Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 

prirengs

NAUJIENOS 
1739 Sd. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Byra iškilmingai pa
sižadėjęs su visais 
skolininkais atsiteist

Kaune smarkiai apsiskanda- 
lijęs su vekseliais artistas By
ra Lietuvos konsului Naujorke 
davęs iškilmingą pasižadėjimą, 
kad visiems skolininkams Lie
tuvoje jis atsiteisiąs. Tokį pa 
sižadėjimą duoti Byra buvęs 
verčiamas įvairių aplinkybių.

Gabena sovietų mišką į 
Klaipėdos lentpjūves
KLAIPĖDA. — Iki šiol rusų 

miškas būdavo vežamas į 
Klaipėdos lentpjūves Lietuvos 
geležinkeliais. Paskutiniu lai
ku pradėta gabenti mišką į 
Klaipėdos uostą garlaiviais. 
Jau atplaukė 3 garlaiviai su 
6,000 kub. metrų miško. Lau
kiama atplaukiant dar 30 gar
laivių. »

Ledai sunaikino 1000 ha 
pasėlių

Šiemet oras gal daugiau pa
sižymi įvairiais staigumais, 
kaip kitais metais. Perkūnija, 
nors nedažna, tačiau griežtes
nė. Kartais visai karštą dieną 

| ledai iškrinta. Tačiau šiemet 
dar neturime žinių, kad gam
ta taip butų nuskriaudusi ki
tų Lietuvos vietų ūkininkus, 
kaip užvakar nuskriaudė Dot
navos ‘ valsčiaus ūkininkus. 
Apie 14 vai. staiga pradėjo 
kristi ledai, gana didoki. Le
dai išmušė Dotnavos valsčiuje 
daugiau kaip 1000 ha pasėlių. 
Ramėnų kaime ledai sunaikino 
apie 195 ha pasėlių, Vaigatonių 
km. apie 429 ha, Mažėnų .km. 
apie 100 ha, Daikonių km. — 
apie 250 ha, Vesgalio km. apie 
20 ha ir Beržų palivarke apie 
10 ha, Turint galvoj šiuos sun
kius metus, Dotnavos valsčiaus 
ūkininkams ledai padare skau
džių nuostolių.

SSSR karo atašė Klai
pėdoj

KLAIUEDA. — Birželio 3 d. 
į Klaipėdą buvo atvykęs So
vietų karo attachė Reutski. Jis 
lankėsi pas krašto gubernato
rių ir vietos kariuomenes da
lis. Įgulos karininkų klube 
jam buvo suruošti pietus, ku
riuose dalyvavo ir krašto gu
bernatorius, komendantas bei 
įgulos karininkai.



Šeštadienis, birž. 18, 1932

‘BONŲ ARMIJA”
Rašo J. J. S.

VII.
Komunistai neturi “šou”. — 

Eks-kareivių paradas. — De
legacija pas senatorių Hamil- 
ton Lewis.

galite prisirašyti, kol amžius 
ir sveikata pavelija. Nes pras
tai tam, kuris niekur ntepriklau- 
so Ypatingai dabar, Šiais de
presijos laikais, kai visų kiše
nės tuščios, yra svarbu būti 
draugijų nariais.

—‘-Draugijos sekrėtorius.

Iš Tietuvių Moterų 
!Dr-gijos Apšvie

stos darbuotės

Roseland
Pradedant bonusų vajų, eks- 

kareiviai buvo diskredituoti 
tiek valdininkų, tiek “šimtapro
centinių patriotų”. Jie buvo 
apšaukti komunistais, radika
lais ir tam panašiais. Tiesa, 
kad komunistai dėjo visas pa
stangas paimti vadovystę (jie 
pilnai tikėjosi, kad tai jiems 
pasiseks padaryti), tačiau eks- 
kareiviai gerai žinojo, jog ko
munistams bonusai nerupi 
(faktinai jie tam yra priešingi) 
ir todėl prie vadovybės jų ne
prisileido.

Eks-kareiviams visai neapei
na kieno nors politinis nusista
tymas, kadangi jų vienatinis 
tikslas dabar yra — gauti bo- 
nusus. To tikslo bus galima at
siekti tik tada, kai visi laiky
sis vienybes ir nemaišys politi
kos. Tuo tarpu mes gerai žino
me iš praeities, kad vienybės 
ten negali būti, kur komunistai 
įkiša savo snapą.

Komunistai birželio 8 d. ren
gėsi padaryti triukšmingą pa
radą, tačiau jų pastangos buvo 
tuščios. Virš minėtą dieną apie 
10,000 eks-kareivių militariškai 
susirikiavo ir maršavo Penn- 
sylvania gatve. Nežiūrint į tai, 
kad jau daugelis musų esame 
gerokai pasenėję ir surambėję, | 
vienok maršavome labai tvar
kiai ir gražiai. Apie 200,000 
žiūrėtojų pasitiko mus su di
džiausiomis ovacijomis. Jie pa
matė, kad mes nieko bendro ne
turime su komunistais triukš- 
mrdapiais, o esame tie patys, 
kurie 1917 m. maršavome į ka
rą. Po to tiek publika, tiek ad
ministracija pradėjo visai ki
taip žiūrėti į mus.

Įsigijome nemažai simpatijos 
ir Kongrese. Man teko dalyvau
ti delegacijoj, kuri aplankė se
natorių Hamilton Lewis. Jis bu
vo apšaukęs bonusų ekspedici
jos narius valkatomis, prastais 
amerikonais ir t. t. Jis priėmė 
mus labai nuoširdžiai ir pareiš
kė, kad pirmoji eks-kareivių de
legacija atvyko pas jį ne tar
tis, bet statyti griežtus ir ne
įmanomus reikalavimas. Todėl 
jis ir įgijęs visai nepalankią 
nuomonę apie eks-kareivius. Da
bar, girdi, jis matąs, kad kly
dęs.

Delegacijai senatorius Levvis 
pasižadėjo aplankyti eks-karei
vių stovyklą ir išdėstyti savo 
nusistatymą.

(Bus džiugiau)

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis kas metai surengia po ke
letą šeimyniškų piknikų. Pik
nikai yra rengiami ne bizniui, 
nes nieko nėra juose paduo
dama, bet greičiau laikui pra
leisti tyrame ore su draugais, 
kaip Ratelio rėmėjais.

Toks šeimyniškas piknikas 
yra rengiamas ateinantį sekma
dienį, birželio 19 dieną, miš
kuose prie Calumet upės. Va
žiuojant iš Roselando Halsted 
gatve į pietus (South), perva 
žiavus Calumot upę, tuoj vei
kai pasukti po kaire mažu ke
liuku, kuris eina į mišką. Pava
žiavę tris blokus nuo Halsted 
St. surasite ratelio pikniką.

Vieta labai puiki ir jauki 
praleidimui laiko tyrame ore. 
Kviečiame visus L.S.M. Ratelio 
narius ir simpatizatorius atsi
lankyti.—Kvicslis.

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta rengia linksmą išva
žiavimą, kuris įvyks birželio 19 
dieną J. Bovshas farmoj, prie 
87 gatves ir Maplc avė.

Sprendžiant iš apšvietieeių 
rūpestingumo rengimosi, šis iš
važiavimas turi būti vienas lin
ksmiausių-ir įdomiausių šio se
zono parengimų.

Bovsho farma randasi labai 
gražioj vietoj ir ją galima 
privažiuoti ne tik automobi
liais, bet ir gatvekariais. šiame 
išvažiavime bus daug įdomiu 
dalykų: muzika, šokiai, dainos, 
lenktynės ir visokie pamargini- 
'inai.—^Rengimo Komisija.

laivu “Frcderik VIII”, liepos 2 
dieną į Čopenhagen, o ' iš *ten 
kitu laivu apie 28 vai? iki'Klai
pėdos.

Laivas Frederik VIII jau yra 
gerai išgarsintas tarpe lietu
vių, nes • tyrėjo kelias pasek
mingas ekskursijas. Dar mes 
turime užėmę kelias geras vie
tas šiai ekskursijai, kurias tu
rėsime paliuosuoti sekančią sa
vaitę.

Todėl norintieji turėti smat 
•gią kelionę tuojau krepkitės ■ Į 
Naujienas, 1739 S. Halsted st'.

Klaidos pataisymas Steponavičių moki 
niu koncertas

Naujienose buvo pranešta, 
kad sužeistas Deimantas Dri- 
gonis, 15 metų bernaitis, kai 
mėgino užsukti automobilio mo
torą. Turėjo būti pavardė — 
Grigonis. Vaikinas gyvena ad
resu 3322 Union avė. Šią sa
vaitę jis butų gavęs diplomą 
apie baigimą šv. Jurgio parapi
nės mokyklos.f O dabar tenka 
i jam sirgti. Sulaužyta ko j a, kai 
automobilis * užvažiavo ant jo.

“Ddbar organai yra ’

Ateinantį trečiadienį, birželio 
22 d., Lietuvių Auditorijoj, į- 
vyks dainininkės Anelės Salar 
veiČikiutės - Steponavičienės ir 
smuikininko Kazio Steponavi
čiaus mokinių koncertas. Kon
certas žada būti įdomus, nes 
tarp jų mokinių jau yra toli pa
žengusių, kurie nuolat dalyvau
ja musų didesniuose konccr 
tuose. Taipgi dalyvaus ir patyi

mokytojai. Verta visiems atsi
lankyti j šį koncertą, ypač kad 
ir jžanga yra visai maža.

Kitą gi sekmadienį, bir. 26 
d., Justice Park darže bus K. 
Steponavičiaus vedamo Chica
gos Lietuvių Choro Pirmyn pik 
riikas su daugeliu didelių do
vanų ir visokių margumynų.

t.t.

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

■Didėlė Ekskursija

West Side

VAIKINŲVYRŲ IR
■nan

Elektrikinės
Ledaunčs i

Lietuvių valanda

r?

Cicero

Išmokėjimai

>

Jau visai nedaug laiko teliko 
iki antros dideles ekskursijos

Turncr Bros., kampas Halsted 
ir Roosevelt Rd.. dvyliktos 
metinės sukaktuvės

lix. Budriko

'Sankrova Atdara 
Stibaiomis iki 10 v. v. 

‘Ne'dėliomis iki 3 y; p.

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 
LAIVAKORTES — PINIGŲ SIUNTIMAS

f

■HM

Stiprus'ir sveiki” j
"Aš ken’-inu per' (latigclj motų nuo Hllp-į 

nų organų,” rašo p. U. .laminau, Iloading.i 
Pa. "Aš turėjau priMtą skilvi. Mano inkstai 
buvo silpni. Aš buvau norvuotns, turėjau' 
galvos skaudėjimus Ir 'nemiegodavau gerai, 
naktimis. Aš ėipiau dauyoli visokių vaistų, 
bot jie man negelbėjo. Pagalios aš gavau 
bonkn Nuga-Tono. I mažiau kaip savaitę 
laiko aš pasijaučiau 4 daug goriau. Dabar 
mano organai yru stipnis ir sveiki, Nuga- 
Tono yra pastebėtini vaistai dėl silpnų, li
guistų Žmonių." į

Visose pasaulio dalyje yra mllionai žino- 
ntų, kurių sveikata |r stiprumas tapo at-; 
steigti Nuga-Tono ir Jeigu jūsų sveikata nB-> 
ra goriausia, arba jeigu ji|» jaučiatės paso-, 
nę prieš Įniki), būtinai imkite Nuga-Tono.' 
Jeigu antiokininkas neturi jo, paprašykite ji 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, knd 
gautumėt Nuga-Tono. ' Substitutai yra be' 
vertės.

MUSŲ

Didžiausias
Jeigu jus 1 supinate

Išpardavimas*

t

’ Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikys prieš-pusmctinį susirin
kimą sekmadienį, birželio 19 
dieną, 1 vai. popiet, Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Susirin
kimas svarbus. Kas bus taria
ma, tai bus galutinai. Ir na
riai turėtų susirinkime daly
vauti skatlingai, paitiekti gerų 
sumanymų.

O kas iš vyrų dar nepriklau
sote prie šios draugijos, tai

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gydy
toja tiikštAnčius išgydė žolėmis

Pastebėtina nauja kombinacija gyvauti pa
laikančių žolių yra svarbiausias moderninių' 
laikų Jžradlnia*. Tūkstančiai kent&jusių. ku-, 
rie įlinkiai si r ir o, dabar yra sveiki. Nežiū
rint* kokia jūsų liga yra. ir kiek daug dak
tarų ir vaistų jus iibandėt. dar yta vilti* 
dėl jus.

Motina Helena. Didžioji Žolių Gydytoja. 
1869 N. Damen Avė.. Chieago. siūlosi jums 
suteikti 6 dienų namini treatmentą Žolėmis 
visiškai dykai. Aprašykite savo liga ir mes 
prisiusime $1.00 booka Kraujo Toniko. ar 
$1.50 bonką specialių žolių gyduolių. Pri
dėkite 25c apmokėjimui aupakavimo ir per
siuntimo. Rąžykite ar ateikite Šiandie. Sky
rei: 1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 
P*ia B. Patumieuė yra Motinos Helenos Si- 
m«”akier** sekretorė lietuvių skyriuje 4172
Archer Are.

West Saidėjc randasi Turner 
Bros., vyrų ir vaikinų rūbų 
krautuvė, kampas Halsted ir 
Roosevelt Rd. ši krautuvė yra 
gerai žinoma Chicagos lietu
viams. Dabar šioje krautuvė
je yrft didelis išpardavimas rū
bų vyrams ir vaikinams, nes 
sukako dvylika metų, kai ši 
krautuvė veda sėkmingą biznį.

Taigi, kam reikia gero siuto, 
gali šioje krautuvėje nusipirk
ti net už $12.

Pastebėkite jų skelbimą, ku
ris telpa šioje Naujienų laidoje 
ir nuvažiuokite nusipirkti sau 
gerą siutą pigiai. Dabar pirk
dami galite sutaupyti 40 nuo
šimčių.—Kostumeris.

Ryt dieną nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų bus duodamas gražus ra
dio programas iš stoties WCFL, 
970 k.

Turėsite malonumą pasiklau
syti gražių dainų ir rinktinos 
muzikos, patiektos pastangomis 
ir lėšomis Jos. F. Budriko ra
dio rakandų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st., kuri šiuos progra
mos reguliariai leidžia visų pa
linksminimui kas sekmadienis, 
ir kas ketvergas iš stoties — 
WHFC nuo 7 vai. vakare. Be
je, kam reikalinga radio arba 
rakandų, tai dabar perkant iš 
Budriko krautuvės turėsite pro
gą gauti didelę nuolaidą, kaip 
buvo per radio pranešta.—A; p.

APSAUGOKIT
SVEIKATĄ!

PRAILGINKIT
GYVENIMĄ!

Pilha šlapumo cheminė ir 
mikroskopinė egzairJinacija 

$2.00
Įsteigta dvidešimt melų. Pa
tarnavimas i pirmiau buvo 
teikiamas tiktai gydytojams.

Mes negydomo ligų. Mes 
suteikiame jums pilną smul
kmenišką raportą. Nelaukite 
iki bus per vėlu. Net žmo
nes, kurie jaučiasi gerai, tu
rėtų reguliariai pasinaudoti 
šiuo patarnavimu. Indą pri- 
siunčiame dykai ant parei
kalavimo.
EXTENSION Dept. L, 

UNIVERSITY 
RESEARCH LABR.

4534 Greenwood A ve., 
. CHICAGO. ILL.

Aš noriu, kad butų padaryta analizė. 
Meldžiu prisiųsti indą.
Vardas 
Adresas

j

— šis konservatyvis 
dvidešimt astuonių metų senumo bankas 

"kviečia jūsų suskaitą.

Peoples .galionai 'Bank
and Ph'usl Company

Kad Pirksi Dabar Nereikės Mokėti
Krautuvėje rasite didelį pasirinkimą

LEONARD, NORGE, MAJESTIC, 
SPARTON, ZEROZONE, CROSLEY 

ir kitų už kainas visiems prieinamas be jokio agento 
komiso.

Z“..$76.00'“ $200.00

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705
Nuolatinis Lietuvių Radio Programas kas nedėldienį iš 
galingos WCFL —-970 k. radio stoties ir “W9XAA trum
pųjų bangų. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po pietų

' h

1

Virš 2500 siutų ir 
pasirinkimui—gražių, madin- 
jskaitant garsiųjų išdirbys- 
Kuppenhcimer, GGG, Good- 
Suss ir Fashion Park—pui-

Vyrai, mes ir pirmiau turėjome išpar
davimų,—bet dar nebuvo tokio išpar
davimo kaip šis.
topkautų 
gų rūbų, 
čių, kaip 
man and
kiausi drabužiai, kokius pinigas gali 
pirkti! Mes nukapojome kainas 40% 
ir daugiau musų nusisprendime pa
daryti šį išpardavimų sensacingiausiu 
ir didžiausiu visoj musų istorijoj.

Siutai ir Topkautai
$30 Vertės

$12
$12
$12

Tikri Worsted Siutai ..... 
Puikus Vasariniai Siutai 
Camel Hair Topkautai 
Importuoti Tweed Topkautai 
Tai NĖRA paprasti drabužiai, kokius jus matot garsi
namus už pigią kainą—jie yra GERI siutai ir topkautai 
drabužiai, kurie laikys savo formą ir gražiai papuoš kiek
vieną vyrą. Tai yra sensacingiausios vertės, kokias mes 
kada nors esame pasiūlę!

VYRŲ -IR VAIKINU
$35 iki $40 SIUTAI

Nespręskite apie šią grupę puikių siutų iš 
jų žemos kainos! Kiekvienas drabužis yra 
rankomis siutas, iš puikiausių vvorsted au
deklų ir kiek vienius yra garantuotas, kad il
gai devėsis. Pasirinkimui naujausi styEai 
ir modeliai.

Visėkio
Didumo

SI7 J5

Vaikų Siutai
Vertės iki $20 v 

J Rūpestingai pasiūti, grynų 
Vilnų Siutai

'Didumo 6 iki 14

Su Dvejomis Kelinėmis
aa

VYRŲ IR
$40 iki $45 SIUTAI

VAIKINU

štai yra geriausi iš Amerikos puikiausių 
drabužių. Čia yra naujausi ir gražiausi sty- 
liai, geriausias mnkomis pasiuvimas, bran
giausi pamušai... už naują žemą kainą. Tik
ros $40 ir $45 vertės už tiktai

Visokio
Didumo $22—

Labai Nupiginti!
Vertės iki $30 

Tikrų worsted > audeklų šie 
puikus siutai dėl 
augesnių vaikų 

Didumo 14 iki 19 
$14.75 $17.75

Su Dvejomis Kelinėmis

TURNER BROS
“Chicago’s LargestExclusive Clothing Store”

COR. HALSTED at ROOSEVELT



NAUJIENOS, Chicago, III.šeštadienis, birž. 18, 1932

Tarp GhicagoS
Lietuvių

Operacija nepavyko West Pullman

Rožių žeme

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street J

ninkai suardę jų chorus. Turė
jo jie du choru, bet dabar jau 
jie atskirai nebegali dainuoti; 
reikių abiem dėtis krūvon, kad 
kas nors iš jų dainų išeitų.

Eiliniai nariai nebegali pa
kęsti Bimbos diktatūros, tai 
eina kur liuosiau yra. Well, 
ką padarysi, laikai mainosi, 
tai ir žmonių protavimas. —R.

Pas, vieną garsią susipratusią 
revoliucinę darbininkę gyveno 
ilgus metus megstinis burdin- 
gierius, kuris taipgi buvo šim- 
trapocentinis proletaras. Todėl 
ir buvo sudarytas bendras fronr 
tas ir lenincų komuna.

Nors burdingierius 
gan šlapiai, visgi 
sausų 
dolerių,

U

gyveno 
susitaupė 

burzuaziškų tūkstantį 
kuriuos ir paskolino 

•revoliucinei šeimininkei ant no
tos su jos darbininkišku para
šu. Na, ir vįskas klojosi labai 
puikiai.

Bet galų gale megstinis bur
dingierius sumanė šlapinti tą 
sausą tūkstantį, kurį buvo pa
skolinęs savo susipratusiai re
voliucinei šeimininkei, ir pra
dėjo laikas nuo laiko prisimin
ti apie tai.

Na, žinoma, tatai šeimininkei 
nepatiko, nes ji tikėjosi, kad 
viskas buvę padaryta proleta- 
riškai — “grab negrablenoje”. 
O čia dabar buržuaziškas rei
kalavimas !

Nors abudu buvo smarkiu 
stalincu, vis tiek santykiai tarp 
jų ėmė aštrėti ir pagalios pri
ėjo prie to, kad burdingieriui 
reikėjo apleisti komuną.

Tuomet šeimininkė, nieko ne
laukdama, sumanė pasielgti le- 
ninistiškai, būtent atlikti ope
raciją burdingieriaus siutkeisy 
ir išplauti apendicitą, kuris bu
vo prisegtas prie tukstanties 
dolerių notos, kaip jos parašas, 
ir pasiųsti jį į pečių. Taip ir 
padaryta.

Tik paskiau paaiškėjo, kad 
operacija buvusi nesėkminga. 
Mat, šeimininkė, kaip garsi 
kalbėtoja ir darbininkų švietė
ja, bedarydama burdingieriaus 

, siutkeisy operaciją, nepajėgė 
• atskirti, kuri nota ant tukstan
ties dolerių su jos parašu, o 
kurie yra Lenino, Stalino ir 
Bimbos šventi raštai, ar tam 
panašus. Sugriebusi viską ji 
pasiuntė į pečių, pasitikėdama, 
kad tuo užbaigiama visi buržu- 
aziški reikalavimai.

Burdingierius pajutęs, kad 
jo siutkeisy padaryta didelė 
operacija, labai nušiminė, nes 
suprato koks dalykas. Ale su
radęs išlikusią notą jis labai 
nudžiugo ir siutkeisį pagriebęs 
movė pro duris. Nieko nelauk
damas jis kreipėsi j revoliucinį 
stalincu teismą griežtu reikala
vimu grąžinti tūkstantį dolerių 
O šeimininkė, pasitikėdama, 
kad viskas tinkamai sutvarky
ta, stojo linksmai į teismą ir 
pasakiusi teismui gražią ir gai
lingą kalbą apie darbininkų 
skriaudikus ir išdavikus pa
reiškė stalincams teisėjams: 
“Jus, draugai, pagalvokite iš 
kur jis galėjo turėti ir man 
skolinti tūkstantį dolerių, bū
damas toks pijokas. Tad už 
šmeižtus jis turi būti sušaudy
tas.”

Bet burdingierius, dainuoda
mas internacionalą, pad.r.Ja 
teisėjams notą. Ir štai teisėjai 
pripažįsta, kad ta nota su šei- 
mininV.% paradu

Tad a, ir tik tada šeimininke 
suprato, kad operacija burdin-

gieriaus siutkeisy nepavyko pa
daryti.

Kaip užsibaigė tas viskas, 
neteko patirti, nes teismas ėjo 
prie uždarytų durų, kad apie jį 
nenugirstų sklokininkai arba 
šiaip kokie išdavikai. —š.

Praeitą eskmadienį West Pull
man Park svetainėje įvyko 
SLA. 55 kuopos paprastas su
sirinkimas.' Narių buvo atsi
lankiusių nemažai.

Tarimai perskaityti iš praeito 
susirinkimo ir priimti. Sekė 
raportai. Pusėtinai kalbėta ir 
svarstyta apie busiantį Susivie
nijimo seimą. Delegatams duo
ta instrukcijos perduoti seimui.

Pirma: Stengtis pasipriešinti | 
priėmimui naujos* pataisytos 
konstitucijos. Pamatuojama 
tuo, kad per trumpas laikas, ka
da buvo paskelbta Tėvynėje; 
nariai neturėjo progos apsvars
tyti tą naują pataisytą konsti-

Antra: Reikalauti, kad sei
mas numuštų Centro valdybai 
algas, kurie turi jas per dide
les. Palikti algas po $150 me
nesiui. Iš tikrųjų, net nuosta
bu, kad depresijos laike Centro 
viršininkai turi virš dviejų šim
tų dolerių algos mėnesiui. Juk 
bankuose raštininkai tokį pat 
mokslą turi, kaip Centro virši
ninkai, bet tiek algos negauna. 
Tai seimas būtinai turi jiems al
gas numušti. Kuomet bus ma
žesnes algos, gal taip per gval- 
tą nesivaržys į tą džiabą.

Svarstyta ir apie * muštines 
kilusias Centre. Bet neužsimo
ka minėti. Manome, seimas 
tuos dalykus apsvarstys ir kal
tininkus nubaus.

Musų kuopa daug dalykų re
komendavo delegatams, kad 
butų geresnė tvarka Centre pa
daryta, kad nebūtų perdaug 
eikvojama Susivienijimo pinigų. 
Mes, kaipo Susivienijimo nariai, 
ir rūpinamės /savo organizaci
ja. Bet ką bendro turi su mu
sų organizacija toks -Tilvikas, 
kuris savo valia išėjo iš tos 
organizacijos? Man nariai pa
sakojo, kad Tilvikas atvažiuoda
vo iš kitur į West JPullmaną ir 
vakarais slankiodavo po situbas, 
rinko parašus iš tų narių, ku
rie patys savo valia išsibraukė 
iš Susivienijimo. Tilvikas, kaip 
čifas reikalausiąs seimo, kad 
tiems išsibraukusiems nariams 
butų atmokėta proporcijonališ- 
ka mokestis iš Susivienijomo. 
Tilviko reikalavimas yra nepa
matuotas, ir jis reikalauja ne 
iš to susivienijimo. Gal jis ap-

siriko kalbėdamas tiems na
riams. Jis būtinai turėtų rei
kalauti tos mokesties iš bim- 
binių sojuzo. Kokiu išrokavi- 
mu reikalaunama mokesties na
riams, kuomet jie patys išsi- 
brauke iš Susivienijimo per su- 
mulkinimą paties Tilviko? Ir 
Tilvikas, norėdamas tą mulki
nimą paslėpti nuo tų narių, 
vėl pradėjo “rūpintis” išsibrau- 
kusiais iš Susivienijimo nariais.

—Korespondentas.

Neseniai vienas tavorščius 
m'a'n kalbėdavo: Baino notos, 
girdi, geriausios; jos trumpam 
laikui parsiduoda geriems ir iš
tikimiems draugams ir neša ge
rą nuošimtį. Jisai norėjo ir 
man įkalbėti, kad ir aš pirkčiau 
tų notų.

Praėjo kiek laiko ir tas pats 
žmogus jau ką kitą kalba apie 
notas. Esą, jos nebegeros.

Paklausiau jo, kaip žino, kad 
jos nebegeros. Atsake, kad 
advokatas paaiškinęs. Patariau 
jam: drauguti, reikėjo pirmiau, 
kai pirkai jas, kreiptis pas ad
vokatą, o nepasitikėti savo 
menku .žinojimu. ;

Well, ką padarysi, žmogus 
gyveni ir mokiniesi.

Aš he daktaras ir nežinau. 
Bet štai vienas tavorščius man 
pasakojo, kad dėl didelio mis- 
lijimo apie Baino notas galin
ti ir širdis sustoti plakusi.' 
Bent jis tvirtina, kad su vie
nu tavorščiu taip atsitikę. Pa
daužų ministeris gal išaiškins..

Tikintiems žmonėms įvaro 
kinkų drebėjimo kipšas, o bim- 
biniams sklokininkai. Teko nu
girsti, kad bimbiniams įsakyta 
iš “viršaus” nesusitikti su sklo- 
kininkais ir nesikalbėti su 
jais. Jiems nevalia savo pro
tu vaduotis, jiems įsakyta dary
ti ką Bimba liepia. '

Man rodosi, kad sklokininkai 
nėra tokie baisus, kaip kad 
juos pieši/t' bimbiniai ir pats 
Bimba, štai sklokininkų 
laikraštį “Naująją Gadynę”, jis 
atrodo švaresnis, nei bimfbinių 
ježednievna. Tur būt skloki
ninkų organe nėra tiek mela
gysčių, kiek bimbinių organe.

Atrodo bėda' esanti ir su bim
binių chorais. Pasikalbėjime 
bimbiniai dejuoja; kad skloki-

1B rand
THE BORDEN COMPANY, Dcpt,FL-9 
350 Madlson Avė., Now York, N. Y.

Meldžiu prisiuRti ninn dykai kopiją nau
jos “Baby’H tVelfaro." 
Vardas............................
AdresaR........ ...... ............
MieRtaB

MOTINOS!
Duokite Savo Kūdikiui Tin

kamą Pradžią Gyvenime
Maistas, kurį jus duodate sa
vo kūdikiui, turi didžiausios 
įtakos į jo sveiką augimą. 
Kad subudavoti tvirtus ma
žus kūnelius, judrius, gerai 
susidariusius ir veiklius, bū
tinai reikalingas tikslus mai
tinimas. Jeigu jus pradedate 
savo kūdikį su tinkamu mai
stu, jus budavojate stiprų pa
matą jo busiančiai sveikatai.
Engle Brand yra tyras pienas su
maišytas su tyru cukrum, natii- 
ralis maistas kada motina ne
tenka savo pieno. Daktarai vi
soje šalyje rekomenduoja jį mo
tinoms, kadangi jis yra taip len
gvas kūdikiams suvirškinti. .
DYKAI Pastebėtina Knygele 

apie kūdikių auginimą
Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida "Baby’s Wclfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

CDTNCENSEO

Valet MiZ/į

Laikukis-Nepasiduok!
I

Tai senas priežodis, kuris yra vartojamas prakalbose 
ir įvairiuose susirinkimuose, ir kuris turėtų padaryti 
tikrą reikšmę Lietuvių tarpe.

Žiūrint į Lietuvių judėjimą pasirodo, kad jau musų 
tautiečiai pradeda susiprasti ir pradeda remti savuo
sius.

Jie remdami savuosius galės pralenkti kitataučius, ir 
vienybėje laikydamies NEPASIDUOS.

Dabar yra geras laikas pirkti nuosavybes, kurių kai
nos yra prieinamos; taipgi, pirkti pirmos rųšies atsakan
čius morgičius nešančius šeštą (6%) nuošimtį.

DIDIS
I

STAKŪ SUMAŽINIMO
Išpardavimas

VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ 
Už dar Niekuomet Negirdėtai

Mažas Kainas

I

l'J

►
SO. HALSTED ST.

2<!th STREET

Jį

cmmuB

i

.a

HOLLAND — AMERICA LINE

1643 W. NORTH AVENUE
3343 W.

Kartu su Valgiais 
paduodame skanius 

Gėrymus 
STEKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI 

BILL’S INN 
1516-18 W. GRAND AVĖ. 

Prie Ashland Avė.

_ _____  ___ .._____ ____ „ ____  ,__ _____  ____  ____  ____ ,__ Mlchael’s Ali
Herb Tonic, ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa* 
ralhfia nn MTCTT A U'T.’a AT.T. ’Hlf’UTl TONTr’

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM

Nauji gražus Standard pa
darymo, pilnai gvarantuoti 
elektrikiniai šaldytuvai ver
ti $150.00 dabar tik už $85:00

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

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

i WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

, PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
fe Užtandžiuok 

ir 
PASIŠOK 

VIŠTIENA,

HAPPY
TeŲ Haymarket 9859

B. W. KOR’SAK, Sav.

Didėlė Ekskursija

ZOLP, J. J.

■ ■ 1

i
S

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nUo konstlpacijos, prasto apetito, 

galvos skaudėjimo, bemiegės. 
Visose aptiekose.

dar vienas Storas atidarytas 64?9

Dr. MICHAELS ALL HERB TONIG
4745 SO. ASHLAND AVENUK, 
1305 MIIAVAUKEE AVENUE,

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
" ir viduriai tinkamai veikia?
JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų, ir 
susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosl. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveiko var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis 
labai švelnus tonikas yra padarytas iš 20 skirtingų 
gydančių žievių, šaknų, uogų; lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite t musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egzaminaclja yra visiškai dykai 

L—1 kada vartojate Dr. Mlchael’s Ali Herb Tonic, Arba
rašykite mums, prislųsdami 50c, q mes prisiusime jums $1.00 bonkų Dr.
gelbės DR„ MICHAEL’Š ALL HERBi'TONICl

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonkų DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Taipgi ir kili šaldytuvai da
bar Peoplcs Furniture Co; 
krautuvėse parsiduoda už 
labai nužemintas kainas. 
Norge, Majestic, King Cold, 
Sparton, La Saite ir kiti.
Duodame specialę nuolaidą

kaip vieną šaldytuvą.
$32.00 vertes Metalinės Ledaunes 
po

perkant ant syk daugiau

$19.75

Važiuodamį 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

Vasarnamis
(ŠUMMER COTTAGE) 

ant gražios % akro 
žemes

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

Vardas

Adresas

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ 
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ
Geras maistas, fc patarnavimas, naminė nuotaika į

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS f:

AMBRAZIEJUS, J. ' SEKYS, J.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 226 Park St., Harfprd, Conn.

AMBROZE, V. W. SIDABRAS, K.
178 Ferry St., Newgrk, N. J, 342 W.eBroadway, ^S. Boston, Mass. 

"AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
3327 So. Halsted St., Chicago, III.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main St., Montello, Mass.

“DIRVA”
6820 Snperior Avė., Cleveland, O.

MAKAREVIČIUS, K. A.
62 Jackson St., Ansonia, Conn.

MOLIS, P.
1730 24th St., Detroit, Mich.

“NAUJIENOS” ----------- j---------
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 502 South Avė., Bridgeport, Conn. 

RAUKTYTfi, J ZOLP, J. J.
123 Mitlbury St., Worcester, Mass, 4559 S. Paulina St., Chicago, III.

STULPINAS, V. M.
3400 So. Emerald Avė., Chicago, III. 

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams St., Newark, N. J. 

URBŠAS, .J. J.
187 Oak St., Lavvrence, Mass. 

VARAŠIUS, A.
So. 12th and Oarson, Streets, 

Pittsburgh, Pa. 
VASIILIAUSKAS, J.

814 Bank St., Waterbury, Conn. 
"VIENYBE”

193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS. A.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

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

switoming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7 ▼. ▼

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA \ 

' Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 '

Didžiausi Bargenai ant Naujų Parlor t A* < 1 IIII
2- jų šmotų ąauji gražus Tapestry arba Į į ■ \
Jacąuard, Verti iki 75.00, dabar tik.....  *
Gražus, nauji Mohair Setai verti iki

$95.00, dabar tik po .........................
3- jų šmotų miegamo kambario setai
$70.00 vertes po ......................................
7-nių šmotų valgomo kambario setas 
$65.00 vertės po ........r........,.... .................
5-kių šmotų aržuolo medžio Breakfast 
setas $30.00 vertės po....... .......
$75.00 Nauji Standard padarymo radios, $, 
parsiduoda po............ .
$35.00 vertes 9x12 kaurai po

39.50 
32.50 
*28.75 
’16.75 
29.75 
’17-50

Reikalaujantiems lengvus išmokęjiniai . pritaikinami 
; . 1 5 visiems.

Del pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsakomin- 
giauSias Lietuvių krautuves Chicagoje

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatves ■ 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

• i

Kampas Mapletvood gatves 
Hemlock 8400
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Disiaakymo kaiaa]
Chicagoje — paltu J 

Metams----- --------
Pusei metu ______ -
Trims minestams ___
Dviem mėnesiam ----- .
Vienam mėnesiui ,

Chlcagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija _ ______
Savaitei 
Minesiui ... ........... «... ,,

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paltui

Metams .. .................
Pusei metu ____ __
Trims minesiains >— 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui...

Lietuvon ir kitur uislenluose 
^Atpiginta)

Metam* . .......... «...____ _ $8.00
Pusei metą ................... .... .  4.00
Trims minėsi ame    - 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

-----$7.00
------8.50
------1.75
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----- .75

PASIŪLYMAS SUJUNGTI REPUBLIKONUS IR 
DEMOKRATUS

Republikonų partijos konvencijos metu trys asmens 
pasiuntė tos konvencijos pirmininkui, Bertrand H. 
Snell, telegramą, ragindami republikonus sulieti savo 
partiją su demokratų partija ir nominuoti bendrą kan
didatų sąrašą, būtent: Hooverį į prezidentus ir Frank
liną Rooseveltą į vice-prezidentus.

Telegramos autoriai yra Chicagos universiteto pro
fesorius Robert Morss Lovett (žinomas Amerikoje libe
ralas), laikraštininkas Heywood Broun (socialistas, buv. 
kandidatas į Jungt. Vai. kongresą) ir žinomas Chica
gos advokatas Wm. E. Cunnea (Farmer-Labor kandi
datas Į States Attorney). Savo telegramoje šitie trys 
asmens patarė sulieti į vieną abidvi kapitalistines par
tijas, nes tuo budu butų sutaupyta daug pinigų rinki
mų kampanijoje ir pasidarytų lengviau susivokti poli
tikoje publikai, kuri dabar negali suprasti, kam reikia 
dviejų partijų, jeigu jų programai nieku nesiskiria.

Sudarius vieną republikonų-demokratų partiją, opo
zicijoje pasiliktų tik Norman Thomas ir socialistų par-

Yra šitame pasiūlyme ironijos Republikonų ir de
mokratų adresu, bet dar daugiau yra tiesos. Iš tiesų, 
principialiai skirtumai tarpe republikonų ir demokra
tų jau yra seniai sudilę, o pastaruoju laiku jie ir visai 
išnyko. Pirmiaus demokratai dar bent priešindavosi 
protekciniems muitams, bet dabartiniame kongrese 
daugelis demokratų balsavo kartu su republikonais už 
muitus aliejui, miškui, variui ir anglims. Jeigu tad prin
cipuose skirtumo tarpe tų dviejų partijų nebėra, tai 
kam jom turėti skirtingus vardus ir skirtingas orga
nizacijas, arba, kalbant minėtos telegramos žodžiais, — 
kam reikia dviejų partijų, kurios stoja už tą patį da
lyką?

Kova tarpe tų dviejų partijų yra kova ne dėl idėjų, 
bet tik dėl vietų valdžioje. Tokia kova negali būti nei 
kilni, nei nuoširdi, štai dėlko Amerikos 
tiek daug blofo ir humbugo.

Suliejus* republikonų ir demokratų 
į vieną partiją, pasidarytų viena didelė
partija; prieš kurią opozicijoje stovėtų socialistai. Tuo
met balsuotojai turėtų aiškų pasirinkimą: už kapitaliz
mą arba už socializmą, už1 lobininkų ir išnaudotojų kla
sę arba už darbininkus?

Prof. Lovett, Heywood Broun ir Wm. Cunnea* dar 
patarė savo telegramoje, kad demokratų konvencija 
ratifikuotų republikonų nominuotą Hooverio-Roosevelto 
sąrašą. Galima pridurti, kad demokratai galėtų gryna 
sąžine- ratifikuoti ir republikonų priimtą platformą 
(kartu su skyrium apie prohibiciją), nes juk nieko blo
gesnio arba geresnio ir jie nesugalvos.

Bet ąišku, kad politikieriai šiandie nėra pasiruošę 
priimti tokius sveikus patarimus. Jie dar nori tęsti tas, 
idėjos atžvilgiu, tuščias rungtynes tarpe dviejų neva 
partijų, kadangi jie nepasidalina politiškais “džabais”.

mą iki kito seimo, jau yra til
pę SLA. organe. Visa eilė to
kių rezoliucijų buvo pasiųsta 
pačiai Komisijai, h' ji jas pa
skelbė “Tėvynėje” su savo pa
stabomis. štai, pav. imkime tik 
vieną “Tėvynės” numerį iš ge
gužės 15 d. šių metų: tenai 
randame Detroito 200 kp. įne
šimą 10-tą ir New Britain’o 34 
kp. įnešimą 4-tą.

Tame pačiame “Tėv.” nume
ryje (iš birželio 17, d:), kur til
po Įst. Komisijos straipsnis, 
įdėta dar trijų kuopų nutari
mai; kad konstitucijos projek
tas šiame seime nebūtų svars
tomas, būtent: 207 kuopos iš 
So. Manchester, Mass., 16& kuo
pos iš Puritan, Pa., ir 48 kp. 
iš Portage, Pa. Ar ne paikas 
dalykas tad yra prasimanyti, 
kad tas visas judėjimas kuo
pose esąs keno tai “suorgani
zuotas”? Ir ar ne ant juoko 
stato save Komisija, kalbėda
ma apie kokios tai “grupės” 
sąmokslą, kuomet pati Komi
sija perleido per savo rankas 
daugelį tų rezoliucijų ir jas pa
ti SLA.’ organe paskelbė?

žino, pavyzdžiui, kad Prūsų: sei
me komunistai nuolatos balsuo
davo prieš Brauno-Severingo 
kabinetą; kurio neapkentė ir 
kurį visomis pajėgomis stengė- 
si nuversti hitlerininkai. Jisai 
žino, kad prieš keletą mėnesių 
komunistai kartu su fašistais 
ir monarchistiškais “štalhelme- 
riais” stojo* net už referendu
mą, kurio tikslas buvo paleisti 
Prūsų seimąi ir paskelbti nau
jus. rinkimus.

Ar dar iki šiol Pruseika ir 
jo vienminčiai nesupranta, kad 
tokia,. Vokietijos komunistų tak
tika daugiausia ir prisidėjo 
prie to, kad fašistai su monar- 
chistais pasidarė Vokietijoje 
galingi ?

“Sklokos” išmanymu, jeigu 
reakciją paėmė viršų Lietuvo-

je, Lenkijoje ir kitur, tai vis 
yra kalti socialistai. Bet kodėl 
socialistai? Argi jie ėjo išvien 
su reakcija? Juk ne. Jie prieš 
reakciją kovojo. Jeigu reakcija, 
nežiūrint į tai, daugelyje vietų 
paėmė viršų, tai reiškia, kad 
socialistai neturėjo pakankamai 
jėgų reakciją sumušti. Komu
nistų, kaipo mažumos, pareiga 
buvo padėti socialistams toje 
kovoje. Bet, vietoje to, komu
nistai visas savo atakas atkreipę 
davo prieš socialistus. Taigi Re
akcija laimėjo su pagelba 
munistų.

Opoziciniai komunistai to 
mato, kadangi jie dar iki 
neprasikrapštė akių,
jiems užklijavo žiopli, atžaga- 
reiviški, sektantiški, anti-darbj- 
ninkiški, pučistiški Maskvos 
diktatorių “teziai”.

ko-

ne- 
šiol 

kurias

SLA. Reikalai
Laikykime fraterniz 

mo principų
rinkta pažangesni žmonės į Pil
domą Tarybą. Tąsyk suranda- 

kad ir visuotinas balsavi-

DAR NEPRASIKRAPšTfi
SAVO AKIŲ

davo nario, jo vietą užpildyda
vo tūkstančiai kitų jaunuolių, 
iš Lietuvos atvykusių. Po kelių 
metų ir buvusieji nariai galėjo 
atgal į draugiją sugrįžti, nes 
da nebuvo per seni, šiandie jau 
viskas persimainė. Išvaikiai iš 
organizacijos narius dėl kokių 
ten savotiškų kairių arba deši
nų ambicijų, naujų narių ne-

BRAM STOKER

GRAFAS

lengva gauti. Todėl gi sekantis 
SLA. 37-tas seimas turėtų ge
rai apsisvarstyti ir neiškrypti 
iš fraternalizmo vėžių nei per 
nago juodimą.

“Tėvynės” redaktorium, man 
rodosi, reikėtų palikti tas pats 
p. Vitaitis. Organą veda neblo
gai, taipgi yra daug dirbęs 
SLA. labui. —V. černauskas.

Verti A. Vaivada

DRAKULA
Ptnnbvion Doobleday, Doran 8 Co.

savininkas turi gerą sąžinę ar 
ne. Policininkai butų labai rū
pestingi ir labai gudrus, per
daug gudrus, jeigu jie galėtų 
išskaityti žmogaus mintis ir 
jeigu jie pradėtų rūpintis to
kiais dalykais. Ne, ne, mano 
drauge Jonatanai, gali nuimti 
spynas nuo tūkstančių tuščių 
Londono ar kito kurio miesto 
namų; ir jeigu tai padarysi 
kaip reikiant ir laiku, kuomet 
tokie dalykai paprastai daro
ma, niekas jūsų nekliudys.”

“Man teko skaityti apie vie
ną turtuoli, kuris turėjo labai 
puikius rūmus Londone. Kartą 
-juos užrakinęs ir užbarikada
vęs, išvyko keliems mėnesiams 
j Šveicariją atostogauti. Išdau
žęs užpakalinius langus, į juos 
įsibriovė vagilis. Nuėjęs j pry- 
šakinius kambarius, atidarė vi
sas langines, atrakino duris ir 
policijos ir visų kaimynų aky- 
vaizdoje pradėjo vaikščioti ir 
braustis, lyg pats savininkas. 
Vėliau sumanė paskelbti varžy
tines, išgarsino jas laikraščiuo
se, o prie namų pakabino di
džiulę iškabą; atėjus varžytinių 
dienai jis išpardavė visus tur
tuolio baldus ir įrengimus. (B.d.

(Tąsa)
“Tai]), s Alau, žinau; ir tikėk 

mano žodžiams, aš nenoriu di
dinti tavo kančių; Bet pagal
vok, ką-gi mes galime padary
ti iki visi žmonės dar nėra 
sukilę nejuda, nevaikščioja. 
Vėliau ateis musų laikas. Aš 
galvojau ir galvojau, ir priė
jau išvados, kad paprasčiau
sias būdas yra geriausias. Da
bar, štai, mes norime įsigauti 
į namo vidų, bet neturime rak
to; ar ne taip?” Linkterėjau 
galva.

“Dabar pasakykim, kad jus 
tikrenybėje esate to namo sa
vininkas, bet negalite į jį įsi
gauti; ir jeigu neturėtumėt 
drąsos laužtis; ką darytumėt?” 

“Pasisamdyčiau spynių išim
ti spyną iš durų!”

“O policininkai, jie nužiūrė
tų, kad čia kas nors negerai, 
ar ne?”

“Niekuomet! jie nieko ne
darytų, patyrę kaine dalykas, 
kad tai mano namas ir taip 
toliau.”

“Todėl,” prabilo pažiūrėjęs į 
mane aštriai, “abejotinas daly
kas yra lik savininko sąžine 
ir policininkų įsitikinimas, kad

mą, 
mus negeras ir t. t. Bet jeigu 
mesVos tik praslinko porą metų, 

kaip SLA' pergyveno skaudžią 
operaciją šimtaprocentinių rau
donųjų, kaip štai jau jr vėl ren
giama nauja operacija; Ir jei
gu; ji įvyktų; gal butų dar skau
desnė. Na, ir kas tada? Ar da
bar SLA. po naujos operacijos 
atsilaikytų, nesukluptų ?

Naują operaciją rengia pus
broliai pirmųjų — juodieji šim
taprocentiniai. Jie grąsina ir 
visuotinąjį balsavimą ir visuo
tinu balsavimu išrinktą Pild. 
Tarybą panaikinti. Gerai. Bet 
yra klausimas: po šitokio de
šiniųjų šimtaprocentinių pučo 
kas SLA. galėtų nutikti? IPer- 
tankios operacijos ir sveikiausi 
kūną nusilpnina*’Jaunesni leng
viau jas išlaiko, bet senesniems 
tankesnės operacijos stačiai 
pavojingos. Musų Susivieniji
mas jau irgi yra ne jaunuolis 
ir nemažai sirgęs ir da nėra 
atsigavęs nuo pereito seimo. 
Todelgi su nauja jam operaci
ja rizikuoti nepatartina.

SLA. sveikatos stovis Balti- 
morės sem\e 1928 metuose skai
tėsi 25,000 narių; O kažin da
bar, ar randasi 16,000? Taigi 
matote, kad. pulsas SLA. žy
miai • nukrito. Kiek man žino
ma, šiuo tarpu daugelis kuopų 
ir narių kaip ir nežinia ko lau
kia ir su nepasitikėjimu į SLA. 
reikalus žiuri. Yra tokių ką. pa
tys už save mokestis į Susiv. 
dar moka, bet savo vaikus nuo 
SLA. jau atitraukė ir prirašė 
prie kitų organizacijų. Nekuriu 
vaikai jau yra paaugę ir me
tas juos perkelti į suaugusių 
skyrius. Bet jų tėvai sako, ne
žinome, ką daryti. Girdi, jeigu 
fašistai SLA. užgriebs, tai mes 
ir patys pamesime ir po juoda
šimčių diktatūra nevergausime. 
Tegul juos taip ir taip...

Aš sakyčiau, kad jau nors 
kartą SLA. nariams reikėtų 
susiprasti ir SLA. S pamatiniai 
tikslai prisiminti, jų prisilaiky
ti, juos gerbti. Ten sakoma; 
“kad nežiūrint religiškų ir po
litinių. pažiūrų, visi dori lietu
viai gali prie SLA. priklausyti 
ir jame visame lygias teises 
turėti;” Tai kogi yra verti tie 
visi ant vieni kitų užš1puldinė+ 
jimai ir besivaržymai; kad, ot, 
tik mano įsitikinimų, mano 
sriovės žmonės^ turi SLA. val
dyti. Tiesa, prieš nominacijas 
ir rinkimus Pild. Tarybos buvo 
vedama agitacija visų sriovių, 
ne katros vienos. Bėt tai kas 
čia blogo? Tas pats su išlaimė- 
jimu ir pralaimėjimu^ Gerai, 
jeigu išlaimėjai., O jeigu neiš- 
laimejai, irgi turi būt gerai: 
palinkėk gero rinkimus laimė
jusiems. Tai Jbusi džentelmonas 
ir vertas .vadintis ftaiternalės 
draugijos nariu. Vienos sriovės 
žmonės juk amžinai irgi netu- 

sąjungo* ri vadovauti. Kodėl gi nepasi
mainyti kitais?

, Kiek man teko putėmyti, kuo
ne visada didžiausj gvoltą ke
lia, dešinieji, .kai tik būna

teisingai pažiūrėsime į pra- 
SLA., mes atrasime, kad 

kada tik buvo viršininkai pa
žangus, demokratinio nusista
tymo žmonės, tai Susivieniji
mas geriau gyvavo. Pavyz
džiui, kunigams valdant, per 
15 metų SLA. merdėjo, bet iš
rinkus pirmininku liberališkų 
pažiūrų Joną Žilinską, Susivie
nijimas pradėjo rodyti gyvybės. 
Vadovaujant SLA. dešiniems 
— Domijonaičiui ir žemantaus- 
kui — Susiv. nuo 10,000 narių 
nusmuko ant 2,500; paėmus 
SLA. vairą vėl pažangiems, 
Živatui ir Strimaičiui, Susivie
nijimas vėl atsigavo.

Opozicinių komunistų “Nauj. 
Gadynė” klausia mus, kąrturė
ję daryti Vokietijos komunis
tai, kad butų išlaikyta darbi
ninkų vienybė: “balsuoti už 
Hindenburgą, pusti i vieną dū
dą su klerikalų partija, daryti 
amžinas koalicijas su buržuazi
nėms partijoms?”

Mums rodosi, kad, truputi 
paklibins smegenis, pati “N. 
G-nė” galėjo lengvai surasti 
atsakymą į tuos klausimus. 
Daryti reikėjo tai, ką įvairiose 
apystovose nutardavo daryti 
dauguma organizuotų darbinin
kų!

Jeigu Vokietijos komunistai 
butų ėję su organizuotųjų dar
bininkų dauguma ir nebūtų 
ski-ddę darbininkų jėgas, kovo
dami prieš daugumą, tai nebū
tų kilęs nė klausimas balsavi
mo už Hindenburgą, nes juk 
yra žinoma, kad Hindenburgas 
atsidūrė prie Vokietijos res
publikos vairo tik komunistų 
dėka ■— tik dėlto, kad komu
nistai 1926 m. atitraukė apie 
du milionu balsų nuo respubli
kinių partijų bloko.

Jeigu komunistai pirmose 
respublikos dienose butų kartu 
su milžiniška Vokietijos darbi
ninkų dauguma rėmę respubli- 
ką, o ne kovoję prieš ją, tai 
Vokietijos steigiamam1 seime 
darbininkai bųtų turėję dau
giau, kaip pusę visų atstovų, 
ir darbininkų valdžia butų ga
lėjusi ne tik likviduoti junke
rių luomą ir sudaryti iš ištiki
mų respublikai elementų res
publikos armiją, bet* butų ga
lėjus pravesti visą eilę priemo
nių ir stambiam jam kapitalui 
pažeboti. ,

Bet vietoje to, komunistai 
organizavo ginkluotus sukili
mus prieš “liaudies įgaliotinių” 
valdžią; jie boikotavo rinkimus 
į steigiamą seimą; jie vėliau 
bandė įvykinti ginkluotus per
versmus vidurinėje Vokietijoje, 
Hamburge ir kitur. Ar nuosta
bu, kad to viso rezultate buvo 
sustiprinti ne tik buržuaziniai 
•elementai respublikoje, bet ir 
paruošta ditva įvairios rųšies 
“pučininkams” — Kapp’ui, Hit
leriui ir kitiems?

Vokietijos socialdemokratai 
buvo priversti dalyvauti koali
cinėse valdžiose su katalikų 
Centru ir kitomis buržuazinė
mis partijomis, dėl tos papras
tos priežasties, kad jie vieni 
neturėjo i daugumos parlamente. 
Bet jeigu “sklėkininkų” orga
nas piktinasi “putimu į vieną 
dūdą su klerikalais” (reikia; ta
čiau neužmiršti, kad prie Vo
kietijos Centro priklausė apie 
milionas darbininkų, organizuo
tų “krikščioniškose’* i ‘ 
se!), tai kodėl jisai toleravo ir 
toleruoj a Vokieti j os komunistų 

zoliucijų, reikalaujančių atidėti pūtimą j> vieną dūdą su fašis- 
konstitucijos projekto svarsty- tais ir monarchistais? Juk jisai

žinoma, anais gerais laikais 
buvo galima daryti ir visokias 
operacijas. Jei draugija nusto-

politikoje yra

organizacijas 
kapitalistiška

ggįs®' "

NEŠVARI INSINUACIJA

Šios savaitės “Tėvynės” nu
meryje įdėta įstatymų Komisi
jos pasiaiškinimas dėl, suvcli- 
nimo paskelbti pataisytos ‘ kon
stitucijos projektą;, Komisija* 
bando įrodyti, kad paskelbimas 
nebuvęs suvėlintas (nors dar 
tik šitame SLA. organo nume
ryje — už trijų dienų prieš 
seimą! — telpa konstitucijos 
teksto pabaiga) ir kad tie, ku
rie jai darą tokį priekaištą, va- 
dovaująsi “asmeniniais ir poli
tiniais* sumetimais” ir norį “su* 
klaidinti narius”. Galų gale, 
baigdama savo pasiaiškinimą, 
Komisija daro šitokį pareiški

“Komisijos domė tapo at
kreipta j praplitusius gandus,

Chicagoje ir kitose lietuvių 
kolonijose, buk tūla pašali
nės spaudos suorganizuota 
grupė agituoja kad delegatai 
pataisytą konstituciją visai 
atmestų, nepaisarft ar ji- ge
ra ar bloga, su tikslu paže
minti ir diskredituoti ne sa- 
vo plauko SLA. narius, kad 
pasigrobus Susivienijimą į 
savo rankas. Trumpame lai* 
ke pasirodys, ar toki gan
dai buvo pamatuoti ar ne.” 
Taigi ponai {statų Komisijos 

nariai mėgina iš anksto apjuo
dinti savo projekto priešus, 
mesdami jiems dėmę, kad juos, 
girdi, suorganizavo “pašalinė 
spauda”, ši Komisijos sugalvo
ta insinuacija yra ir nešvari, 
ir nerimta. Tie, kurie skaito 
“Tėvynę”, žino, kad SLA. kuo-z 
pose jau seniai reiškiasi didelis 
nepasitenkinimas Įstatų Komi
sijom darbu; ir daug kuopų re

iš-
■■

Central Republic B an
AND TRUST COMPANY

LA SALLE,AT ADAMS,

yra vienas ■ iš serijos 

mielai pasiųsi'me kopiją
apganinim,



Išvažiuoja Lietuvon Garsinkitės Naujienose Įvairus Gydytojai

Lawn Civic Association

Graboriai

Graborlai

Mes laimėsime

Lietuvės AkušerėsPhone Boulevard 4139
Gen. Dawes sugryžo

JARUSH

Nusižudė biznierius Akių Gydytojai

Advokatai

0036

127

John Kuchinskas

Namų Tel. Hyde* Park 3395

OfisasJr Akinių Dirbtuve

Lietuviai Gydytojai

GAS

lanal 6174

'NAUJIENOSE 
GARSINKITEPhillips 

2108 W. 
žiavoni j

Joseph *' 
2550 West 
motocikliu. 
painiojo du 
išvengti jų, 
motociklj j

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191 

Jei neatsiliepia Saukite Central 7464

51 street 
Jam į kelių 
maži vaikai. 
Vasatka suko 
šalį ir kirto j

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

sugabumo ir veiklumo.
Užbaigęs savo darbų Wash 

ingtone, Gien. Dawes sugryžo 
į Chicago, prie kurios išbuda- 
vojimo jis tiek daug -prisidėjo. 
Jo sugryžimas prie Central Re- 
public Banko direktorių tary
bos pirmininko pareigų, tikimųsi 
atgaivins taip reikalingų pasi
tikėjimų bankiniuose ir finan
siniuose rateliuose.

1646 W<

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

sukaktuvių 
birželio 24 

tęsis nuo 
4 d. Jose 
Pasaulinio 
maž apie

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avi.
Tel. Botalevard 2800

Rez. 6515 So. Rockutell St.
Tel. Repub!ic 9723

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

kad apie 
Chicagos 
dalyvaus

Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro basket 

piknikas

ais Kavaliauskaitę, dvi 
Jršulę irešvogerį Juo- 
’ į ir Aldoną. Lietu-

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

(Pirmadienį, birželio 20 d., 
Lawn Civic Association laikys 
susirinkimų Gage Park Field- 
house, prie 55 gatvės ir Wes- 
tern avė. Bus diskusijų apie 
Baino bankų likvidavimų. Bu
vusieji bankų depozitoriai ir 
bonų valdytojai kviečiami atsi
lankyti.

Be to, prašomi atsinešti gazo 
bilas, kurios atrodo perdaug di
delės, į tų susirinkimų arba i 
asociacijos ofisų, kuris randasi 
adresu 3908 West'63 str.

Kad išgelbėti du vaiku 
pats mirė

MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, * kad neturime ii* 
laidų užlaikymui sky-

200 metų sukaktuvėms 
paminėti

Minykių daktaras ras 
tas kaltu

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai Vakaro

1. Lafayette 4536. ' 
:00 vai., ryto iŠ namų 
is gedulingos pamaldos 

iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazjmiero kapines.
pažystami esat nuošir- 
paskutinj patarnavimą

Stambus genksteris 
nušautas

Rasta pasikoręs Emory Cobb 
Andrews, International Print- 
ing Ink Company vice-preziden- 
tas, savo namuose, 785 Willow 
road, Winnetka.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
CPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
! 4649 S. Ashland At'e,

. Tel. 'Boulevard 6487

Juozapas Dargužis su savo 
motere galutinai nusitarė ap
leisti Chicagų birželio 14 d. 7:- 
30 vai. vak. iš Dearborn sto
ties. Birželio 15 d. 8 vai. va
karo išplauks laivu “Bremen” j 
Bremenu, iš ten vyks gelžkcliu

Klaipėdą pasiviešėti ir apie 
pabaigų spalių mėnesio žada su
grįžti.

Ponai Dąrgužiai jau seniai 
buvo pasirengę išvažiuoti, bet 
juos sutrukdė Amerikos val
džios įstaigos, ir tik su pagalba 
kongresmano Sabath jiems pa
sisekė sutvarkyti kelionės do
kumentus.

Chicagos finansiniai rateliai 
yra susidomėję sugryžimu bu
vusio Vice-Prezidento Gen. 
Charles G. Dawes, pirmininko 
direktorių tarybos Central Re- 
public Bank, kuris pasitraukė 
iš ambasadorystės Anglijoj, 
kad aktyviai dalyvauti banko 
reikalų vedime.

Keli mėnesiai atgal, kada p. 
Dawes sugryžo iš Anglijos, kad 
stoti prie šio didžiojo banko rei
kalų vedimo, Prezidentas Hoo- 
ver pakvietė jį į Wasbingtona 
suorganizuot Reconstruction Fi- 
nance Corporation, kurių suko
rė kongresas stabilizuoti finan
sinę šalies padėti. Gen. Dawes 
pakvietimų ^priėmė. Jo paskri- 
rimas buvo užgirtas visų finan
sininkų, nes Gen. Dawes turi 
visuotinų pasitikėjimų delei jo

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Antanas Rukštela
Persiskyrė su Šiuo pasauliu birž. 16 dieną, 4:00 valandą ryto,'1932 m., 

sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Salako miestely, Ežerėnų apskr. Leituvoj 
Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudimu moterį Antoniną, po t 

dukteris. Zenaidą 21/a metų ir Ruth 1 metų, seserį 
zapą Žukauskus, brolį Joną ir jo vaikus Joną, Vajeriją 
toj'motiną ir seserį Elžbietą.

Kūnas pašarvotas randasi 2462 W. 46th Place,
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 20 dieną,' 

į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje arsi 
UŽ-Velionio sielą

Visi A. A. Antano Rukštelės giminės,'draugai i 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 'suteikti ja: 
ir anbvėikhfimą.

Nubudę! tekame.
* Moterie, Dukterys, Sesuo, Brolis ir Gimin<

P-nas Dargužis žada rašyti į 
Naujienas” visus savo kelionės 
įspūdžius ir patyrimus Lietuvoj, 
nes daugelis prie jo kreipėsi 
prašymu patirti gyvenimo sų- 
lygas Lietuvoje, ir jeigu jos 
bus tinkamos, tai važiuoti apsi
gyventi.

Naujienos velija Dargužiams 
lamingos kelionės.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

36 kulkomis tapo suvarsty
tas kūnas George (Red) Par
kerio, žinomo Chicagos butlege- 
rio. Nužiūrima, kad butlegerių 
rateliuose Barker taikėsįs už
imti paties Caponėš vietų, kai 
Caponė buvo išvežtas į kalėji
mų. Tokia, manoma, esanti jo 
nudaigojimo priežastis.

Barkerį pakirto mašininė ka- 
nuolė iš antro trobesio 1502 
North Crawford avė. Ryšy su

DR. J. J.K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel.1 Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos:1 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

2422 IV. Marąūette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 _• 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-‘ 
ir 7-9 pa pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

3307 Aūburn Avė,
CHICAGO. ILL.

riias nebijo vadintis savo kai* 
jos tauta, tai ir mes platinki
me musų lietuvių kalbų.

— Kliubo korespondentas

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS • 

10 N. Clark St., Room 1206 
Teltephone Central 6166

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

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

Tel Kenwo6d 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 Valandai ryte a 
nuo 6 iki 8x valandai vakare

1 „apart iventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Chicago, • III.

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

šventadieniais 10-12 dieną

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603' 6'.r Marshfield Avė. 
6607 S.' Maplewood Avė.

Lester Tilton, kuris pasiskel
bė išradęs nepaprastas gyduo
les vėžio ligai gydyti ir kuris 
gydęs sisterkas vienoj įstaigoj 
(regis, vienuolyne), rastas kal
tu, kad praktikavęs neturėda
mas daktaro laipsnio. Jam grū
moja bausmė kalėti nuo 1 iki 
5 metų. Jo advokatai prašysiu 
bylų iš naujo nagrinėti.

William O. ’Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagal sutirti _ J

Sekmadienį, birželio 12 die- 
įvyko privatiškas Baske! 

viršinineto vyrų cho- 
suvažiavom 
krautuvėn 
63rd St. ir i 
Robcrts Farm 

94! h

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
..mokslišku badu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

^uo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedčl. nuo 10 iki 12 ▼. Jieną. 

Pbone Midvay 2880

Apskaičiuojama, 
10,000 narių įvairių 
svetimkalbių grupių 
minėjime Jurgio Washingtono 
200 metų gimimo 
Kareivių Aikštėje 
dienų. Tos iškilmės 
birželio 24 iki liepos 
dalyvaus apie 1,000 
karo veteranų, daug 
2į200 jūreivių, sausumos ka
riuomenes ir aviatorių. Be to 
programuose ims daly v urnų sve- 
timkalbių grupės dainomis, sa
vo šalių šokiais, etc.

jo nudaigojimu policija ieško 
klausinėti Frankį Nitti, kuris, 
pasak reporterių, Caponės vy
riausybėje, ėjęs “ekzekutorio” 
pareigas.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRl 
' 2420'Marguette' Roi

Valandos: f- 9—12, 7—^9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais 'pagal susitarimą.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia.

Reikale meldžiame. atsišaukti, o uusų 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St,
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų-

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

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

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

Republikonų konvencija, no
minavusi kandidatu į preziden
tus p. Hooverį, o į vice-prezi- 
dentus p. Curtisa, užsidarė ket
virtadienį, 3:30 vai. popiet 
Kampanijos komiteto pirminin
ku paskirta Everet Sanders 
buvęs seniau prezidento sekre
torius.

Rinkimų kampanija bus va
roma obalsiu “Mes laimėsime!’

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins, akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Antano 
antrašu 
ten va- 

apie- 
Roberts Road. 

Piknikas buvo po vadovyste 
musų gabių ir energingų jau
nų vyrukų, Walter Rimotis ir 
Paul Simutis. Jie turėjo su
planavę puikų ir juokingų pro
gramų, kuris patiko visiems 
svečiams. Baseball lošimas bu
vo gana greitas ir juokingas.. 
Jauktų kapitonai buvo Dam
brauskas ir Phillips. Diena 
greitai prabėgo ir sulaukę vė
lumos visi grįžome namo.

Chicagos vyrai, kurie mylite 
lietuviškas daineles, prašomi 
prisirašyti prie Chicagos Lietu
vių Vyrų Choro. Dainuojam 
taipgi ir angliškas dainas.

Stcngkiniės neužmiršti musų 
tėvų brangios lietuviškos kal
bos ir dainų. įkalbėkime, dai
nuokime ir nebijokime vadin
tis lietuviais. Kfltų tautų jauni-

D R. HERZMAN
IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 mt< 
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LOVFIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabamš 
Vai nik ai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St„ Room 2117.
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9, 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8*9 ryte Tel. Republic 9600

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 it Wihnette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaminke 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

. PETRAS RUPŠIS

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

Paliko dideliame nuliudime 4 
sūnūs-—Steponą, Bronislovą, Jo
ną ir Juozapą, dukterį Jozefiną, 
4 marčias—Oną, Heleną, Oną ir 
Michaliną, žentą Walterį Repšį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 557 
W.' Bunker 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
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 atsisveikinitpą.

' Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Duktė. Marčios, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius Tel. Canal 6174.

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

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

DR. A. 3. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos nuo 9 ryto'iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roonnlt 7532

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

Phone "Boulevard 7042

DB. C. Z. VEZEUS 
Dentistas

4645' So. Ashland Avė, 
arti 47th Street

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

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

Vasatka, 27 metų, 
važiavo 

pasi- 
Kad 
savo 
stul

pų. Jisai užsimušė. Nelaimė at
sitiko prie Whipple ir 52 gatvių.

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

Tel. Lafayette 414,6

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir včl nustebino publikų su savo nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame iiž atrėžimą‘ mirusio žmogaus kūno | mUR 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius ‘ htva£hioo | jūsų 
namus ir atvfeŠ į musų įstaigą, kur gal&ito pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai,’ar <jųš ką plrkšite, arine.

EUDEIKIS yra vienatinis (lietuvių graborius, -kuris 
teikia ambulance patarnarimą su* ekspertu lifetuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios D01 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur/ i , •. . ę

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso vahndos:
Šiuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

. (Cor. of 35th 8 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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
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 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley 4*. Mažeika 
-Graborius ir 
Balzamuotd jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kainą prieinama

331(J Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

yetund ^ Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

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

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard. 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

^Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street
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PARDAVIMUI naujas Plymouth ka
ras labai pigiai. Galima matyti subatoj 
ir nedėlioj iki pietų. 722 W. 21 St.

PARSIDUODA Willys-Knight 5 pa- 
sažierių sedanas. Bargenas; $250 vertės, 
tik $75. 4426 So. Western Avė.

MAINYSIU janitoriaus darbą. Šauki
te Republic 7180.

PARDAVIMUI 4 durų sedanas Whip- 
pet, 1929 modelis, pigiai greitam par

davimui. 2446 W. 45th Place.

1

Financial
Finansai-Paskolos

Atdara vakarais.
City Realty Co., Incorporated 

948 W. 63 Street 
Tel. Wentworth 0249

FLATAS ant rendos, 4 gražiai ištai 
syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki 
tęs.į Naujienas, 1739 S. Halsted St.

ANT rendos kambarys, patogi vieta 
dėl gyvenimo — vaikinui ar merginai. 
Antros lubos. 836 Wl 34tb place.

• RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų, $1.00 savaitėj. ,2113 So. Halsted 
St., /tel.. Canal 7055.',

nius daiktus, dantų crowns ir bridge;

202 S. State St. kampas

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

PASIRENDUOJA 4 ir 5 kambarių 
flatai, atros lubos, $ 181 ir $20. 2540 
W. 45 Place. \

PASIRENDUOJA 5 kambariai. Nau
jai dekoruoti. Labai pigiai atsakantiems 
žmonėms. 3535 So. Halsted St.

GARU šildomi apartamentai. šiltas 
vanduo. 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 į mėn., nuteisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitorių, 3 apt., 
1207 S. Damen Avę.

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBE 
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
antrus morgičius, taipgi farmų morgi- 
čius.

IEŠKAU darbo už porterį, moku 
taipgi paintuoti ir visokį karpenterio 
darbą prie namų. Box 1447, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

RENDON šviesus kdmbarys prie ma
žos šeimynos vaikinam. Vienas blokas 
nuo Archer Avė. 2-rbs lubos. 4014 
Brighton Place. i)

RENDAI miegamas kambarys ir vir
tuvė kam reikalinga. Renda $10 į mė
nesį. Gesas, elektra dykai, 2 lubos.

3111 So. Halsted St.

Garsinkitės “N-nose”

(CASH inbkame už 'ieną auksą, auksi
nius, daiktus, dantų črowqs ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co., 
Room 913, f * - - “ ■
Adams. ‘

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. Halsted St,

o

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Casb. išmokėjimais 
ar mainui.

M1D-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

• * ■ .n 
v*

’i

'i

Furnish
RENDON kambarys, furnace šildo

mas, vyrui arba vedu: _ 
valgio. 7040 So.'Talmah Avė. Repub
lic 6438. I .

Ar iš tikro inžinierius Adam Milės 
darė sabotaža

(Tęsinys)

Vasario 22 dieną šių metų 
teko eiti per dirbtuvę. Eidamas 
susitikau vieną amerikoną var
du Cmerchik. Jis man sako: 
“Jus busite teisiamas susirin
kime šį vakarą”. Aš klausiu, 
už ką. Jisai • atsako: “Neži
nau”.

Gerai, laukiame vakaro. Kaip 
trečią vai. popiet ateina vyru
kas iš agitacijos biuro ir sako, 
kad aš turiu būtinai šį vakarą 
atsilankyti į susirinkimą.

Atsakau: “Charašo” (gerai).
Nueinu į susirinkimą. Susi

rinkimas atsidaro, prasideda 
teismas.

Pirmininkas pareiškė delko 
susirinkimas yra šauktas, sa
kydamas, kad “tovarišč” (drau
gas) Taudula girdėjęs, kaip 
“tovarišč” (draugas) Milės pa
taręs “tovarišč’iui” (draugui) 
Benkui, kad sugadintų darbą, 
jeigu nori išvažiuoti iš Sovie
tų Rusijos.

Pirmininkas paprašo Taudu- 
los, kad jis atsistojęs pasaky
tų, kaip Milės pataręs Benkui 
sugadinti darbą, jeigu šis nori 
išvažiuoti iš Sovietų Rusijos.

Taudula, kuris žinojo apie 
šių amerikonų su savo načalnin- 
ku kivirčus, atsistojęs sako: 
Milės patarė Benkui sulaužyti 
mašiną, jeigu jis nori išvažiuo
ti iš Sovietų Rusijos.

Po to, pirmininkas užklau
sia Benko. Benk atsako ir už
ginčija, kad apie laužymą ma
šinų ir kalbos nebuvo. Berik at
kartoja tuos žodžius, kuriuos 
mes ten kalbėjome.

Pirmininkas liepia man atsi
stoti ir pareikšti, kaip aš sa
kęs. Aš atsakiau taip, kaip mes 
kalbėjome.

Vieni ir kiti prašo balsą jiems 
suteikti. Pradeda kalbėti. Vie
ni tiki skundiku, antri remiasi 
tuo, ką draugas BenkUs aiškino, 
ir sako: 
tik tiek, 
tinti, ir 
leisti.

Po dviejų valandų ar ilges
nių diskusijų vienas iš kaltin
tojų atsistoja ir taria: Lai Milės 
atsiprašo, jeigu jis taip nekal
bėjęs, kaip kaltinamas, ir bus 
užbaigta.

Milės atsistojęs pareiškia: 
Jegu jus ir jūsų skundikas tik-

rai darodys, kad aš sakiau taip, 
kaip esu skundžiamas, tai aš 
atsiprašysiu. Bet kol jus to ne
padarysite, tai ir aš nematau 
reikalo atsiprašyti prieš šį susi
rinkimą, nes aš nesakiau tokių 
žodžių, už kuriuos mane kalti
nate. Be jeigu aš atsiprašysiu, 
tai reiškia, prisipažinsiu kaltu 
esąs. Todėl jus geriau raskite 
mane kaltu esant remdamiesi' 
skundiko melagystėmis. Aš at
važiavau į Sovietų Rusiją ne 
tam, apie ką mes čia kalbame, 
bet kad budavoti mašinas, ir 
per šį visą laiką šitie visi žmo
nės, su kuriais aš dirbau neto
li 10 mėnesių, nė vienas negali 
pasakyti, kad aš sabotažavęs ar 
nedirbęs gerai.

(Bus daugiau)

208 kp.< nuo Moterų: p-lo 
Gaižaitč, p-nią Šuolienė.

129 kp. iš 18th kolonijos: Va
laitis (išvažiavo automobiliu).

238 iš Brigbton Park: Povi
laitis J. '

68 kp. Burnside: Lauritėnas

nia šuolis, kuri išvažiuoja su- 
batoj 1-tą vai. iš' Grand Cent
ral stoties; p-lc Gaižaitė, kuri 
išvažiuoja aeroplanu iš Munici- 
pal. Airport, 63rd ir Cicero Av., 
nedėlios rytą; veža delegatę p. 
Darius.

Veliju delegatėms geros ir 
laimingos kelioriės.

—Mrs. Gricius.

Šeštadienis, birž. 18, 1932

Jeigu Milės prasitaręs 
tai nėra už ką j j kal- 
nereikia laikas dykai

Šiandien išvažiuoja 
delegatai į SLA. 

Seimą
šiandie, 11:00 nakties (Cent. 

st. time) iš Grand Central Sto
ties. Harrison ir Wells gatvių, 
B. & O. traukiniu No. 16, (ku
ris sustos ir Indiana Harbor), 
išvažiuoja į SLA. Seimą, Pitts- 
burghan, Pa., šie delegatai:

Adv. K. P. Gugis, SLA. cent
ro iždininkas,

Dr. A. Montvidas, Sveikatos 
Kom. pirm.,

Dr. Karalius, Sveikatos Kom. 
narys,

Dr. K. Draugelis, Apšvietos 
Kom. narys,

G. J. Stungis, Finansų Kom, 
sekret.,

K. J. Mačiukas, Finansų Kom. 
narys, >

P-lė E. Mikužiutė, Jaunuolių 
Kom. narė.

36 k p. iš Bridgeporto
Zalatorius A.
Grigaitis P., “Naujienų” Red. 
Balčiūnas J.
Dr. G»raičiunas
Pajauskas J.
Bračiulis A.
226 kp. iš Northsidčs: Micke

vičius J., čektrpas K.
260 kp. iš Marųuette 

Liutkus K.
122 kp. iš Town of 

Adv. Grish J., Geležinis

139 kp. iš Roselandc: Narbu
tas A., Gumuliauskas J. ,

55 kp. iš West Pullman: Stat
kus And., Pocius K., Bašinskas.

74 kp. iš So. Chicagos: Tri- 
jonis J.

89 kp. iš E. Chicago, 
Kavaliauskas J.

343 kp. Ind. Harbor, 
Rudis su sunum.

222 kp. Mįchigan City, Ind.: 
Auditorius Varkala J.

289 kp. iš Ilarvey, III.: Skir 
montas A. L.

Northsidicčiai išvažiavd p. K. 
čepuko automobiliu, taipgi ir 
smuikininkė p-lė V. Čepukiute.

Beje, kap. S. Darius su pi
lotu p. S. Girsh sekmadieny, 9 
v. ryto, išskris iš Chicagos Į 
Pittsburgh, Pa. Jie veža SLA. 
delegatus: p-lę Leoną GaiŽai- 
tę ir Dr. K. Drangelį.

Reiškia, chicagiečiai naudoja 
visas vėliausios technikos trans- 
pontacijos priemones, pasiekti 
Pittsburgh, Pa.

Transp. Kom. nedavė reko
mendacijų niekam važiuoti ark
liais, taip, kad turbut niekas ir 
tepanaudojo šios seniausios 
priemonės.—Transp. Kom.

Draugijos “Lietuvos Ūkininkas“ mėn. 
susirinkimas įvyks Meldažio Svet., 2242 
W. 23rd PI., birželio 1^9 d., 1 vai. dien.

— S. Lenkauskienė.

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

Morning Star Kltūbas rengia išvažia
vimą nedėlioj, birželio 19 d. į Svilainio 
parką, 83rd and Keaų Avė., Justice Park, 
III. priešais Liet. TabtiŠkas kapines. Visi 
į Kliubo išvažiavimą, -nes Kliubas visuo
met surengia gražų išvažiavimą, taipgi 
ir šiais metais deda pastangas dar gra
žesnį išvažiavimą padaryti. —Komisija.

Lietuvos Dukterų'Dr-stės priešpusme- 
tinis susirinkimas įvyks šeštadieny, bir
želio 18 d. 6 vai. vak. paprastoj sve
tainėj. Nares malonėkite visos atsilankyti 
paskirtu laiku, nes šį kartą turim daug 
neužbaigtų reikalų Svarstymui, kurie už
ims daug laiko. Taipgi bus rinkimas 
naujos iždininkės ir kitą valdybą turė
sime darinkti. Dar kartą prašau nesivė- 
luoti. —A. Dudonienė, nut. sekt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
.COLLEGE

672 West Madison Street

Alkogolis bego alėjoj 
vanduo

PACKARD 6 VĖLIAUSIO 1930 
MODELIO SEDANAS, mano visai ma
žai važinėtas tikati nedėliomis ir protar
piais vakarais. Netekau darbo ir turiu 
jį paaukoti už casb. Karą reikia pama
tyti, kad jį įvertinti. Jis yra kaip dieną 
aš jį pirkau. Priimsiu tiktai $375, jei 
pirksite tuojaus. 1141 North Ridgeway 
Avė., 2nd flat, arti Division St. Namie 
nedėlioj.

BUICK MASTER 6
Vėliausio Modelio SEDANAS. įMano 

atsargiai vartotas tiktai kelis šimtus my
lių. Turiu jį parduoti už paaukojimą. 
Karas yra kaip naujas. Priimsiu $275. 
4832 North Winchester Avė., 2nd flat, 
netoli Lawrence Avė.

West SideTrust & Savings Bank 
KVIEČIAME 

BANKINĮ BIZNĮ 
tų, kurie randa reikalingu užmegzti 

naujus bankinius ryšius.

DIREKTORIŲ TARYBA:
WALTER M. HEYMANN, Vice-Pres. First National

- Bank, Chicago i

NELSON MORRIS
IRVING N. KLEIN, Pres. L. Klein, Ine.
EDWARD MORRIS1
LOUIS H. HEYMANN, President b ■

A. G. LEONARD, Pres. Union Stock Yards and * 
Transit Company

W. H. REGNERY, Pres. Westčrn S hade Cloth Co
H. ISAACS, Pres. 12th Street Store : Z'"'.?'

- y

C. L. JERNBERG, Pres. Liberty Trust and Savings
Bank, Chicago

M. B. MERV1S
H, S. PFLAVM

&

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

-An Authorinai Tnut Ccmpanįf——,

CH1CAOO
VIENAS iš CHICAGOS SENIAUSIŲ ir DIDŽIAUSIŲ BANKŲ

Washtenaw gatvėj prohibici- 
jos agentai surado garaže alkb- 
goliaus apie 175 galionus pas 
musų tautietį lietuvį, žinoma, 
kadangi jiems nepatiko tas 
štofas, tai jie ėmėsi darbo jį 
sunaikinti, atidarinėdami ke
lius ir pildami alkogolį į alėją.

O žmonių prisirinko minia su 
stiklais ir puodukais, sėmė ir 
pilėsi j didesnius indus ir ne
šėsi namo.

Kada jau nebebuvo kas sem
ti, tai kažinkas iš stovėjusių 
numetė degtuką ir į minutę ug 
nis pasiekė garažą, kur buvo 
daugiau alkogolinių kenų. Kilo 
ekspliozija, išduodama tokį bal
są, kad net garažo stogas ir 
buvusieji garaže kenai išlėkė 
aukštin. Krisdami jie sužeidė 
keletą asmenų ir uždegė jų 
drabužius.

Viena moteris ir bernaitis 
gan dikČiai apdegė, net teko 
juos vežti į ligoninę. Buvo pa
šaukti unėgesiai, kurie užgesi
no gaisrą. Ir kada visa tai j- 
vyko, tai prohibicijos agentai 
jau buvo išvažiavę savais kc^ 
liais.

Tai ir čia galima pavadinti 
prohibicijos aukomis nelaimin
gus. Hooverio prosperity pri
vertė žmones dirbti tą štofą ir 
jie nors tokiu budu darė sau 
pragyvenimą. Bet ir vėl jiems 
pastojo kelią prohibiciją. To 
ne gana, dabar dar nukentėjo 
visai nekalti žmonės, kurie bu
vo susirinkę pažiųrėti, bet ta
po pagauti liepsnos ir apdegė.

—P. B.

Delegatės išvažiuoja 
' Seimą ,
3 Susivienijimo J^tuyiųį Ame
rikoj 208 kuopos delegatės iŠ- 
yažiuoją j/ Seimą. Jps yra: p-

...... ■ '7"i !■> '<...... i . ..........."

f*"*"     ■ 1 ti «■ m i 11. m*
RENGIAMAS 1

NAKTINIS

PIKNIKAS!
Subatos Vakare 

Birželio-June 18, 1932 
JUSTICE PARK—GRYBO DARŽE 

Pelnas skyriamas dėl biednų. Bus duo
damos dovanos, kurie lietuviškai mo
kės šokti? ir padainuos lietuviškai. 
Linksmai praleisime šitą linksmą va
karą, prie gražios muzikos*

Užprašome visus senus ir 
Turėsime saldžių gėrimų ir 
užkandžių.

jaunus, 
gardžių

Europos Metodai Būna 
Sėkmingi kur kiti 

Nepavyksta
Drąsa ir viltis yra , kelias į pasveikimą 

Kiekviena liga blogėja, jei ją užleisti.
Mano pilna egzaminaCija parodys viską. 
Jeigu jūsų liga yra toli pažengusi, aš pa
sakysiu jums, ar galima išgydyti, ar tik 
palengvinti. Nežiūrint nuo ko kenčiate 
— ateikite pas mane. Po nuodugnios eg- 
zaminacijos, su X-Ray, kraujo ir labo
ratorijos tyrimais,-' jei reikėtų, aš pasaky
siu, ar galite išsigydyti. Aš vartoju tik
tai tyrus importuotus iš Vokietijos ir 
Franci jos vaistus. Jeigu tik mokslas gali 
pagelbėti, aš jums pagelbėsiu.

MAŽIAUSIA kartą į metus kiekvie
nas turėtų pasiduoti nuodugniai medika- 
lei egzaminacijai. Išvengti ligos yra daug 
pigiau, negu gydytis.

EGZAMINACIJA DYKAI

Dr. J. E. ZAREMBA, 
SECIALISTAS 

20 W. Jackson Blvd., 
arti State St., 10 augštas.

Valandos: 10 v. r. iki 1 v. p. p. 5 v, 
v. iki 7 v. v. Nedėliomis 10 v. r. 

iki 1 val./po piet.

Furniture & Fixtures
fialęąndfti-Itaigai

BARGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Grąžus 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; firankos, indai ir t. t. 
Atskirai. Užmokėsiu už perkraustymą.

5258 Washington Boulevard, 
tel. Austin 3838

Personai ,

PAVIENĖ mergina, 40 metų am
žiaus, paieško pavienio vyro, kaipo gy
venimo draugo. Gali būtį ir su 1 vaiku. 
Rašykite Box 1446, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

NORIU susipažinti su doru vaikinu 
arba našliu vidutinio amžiaus. Aš esu 
našlė, vidutinio amžiaus. Su doru žmo
gum sutikčiau gyventi ir kitame mieste, 
arba farmose. Siųsdami laiškus pridėki
te užadresuotus konvertus.

Rašykite Box 37, 
3210 S. Halsted St., Chicago.

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

51Madison .St. Chicago į <
Senas ląngų ; užlaidas ■t iĮvąld ' ir j per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIU DIRBTUVĖ ■ 
ŠAUKITE COLŲMBUS 9309

mes Skoliname 
pinigus 

ant
Stą|co, 
Bonų 

Taksų Warrantų 
BOND AND SHARE 

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

Tel. Franklin 4729

Partners Wanted
Pusininku Reikia - »

REIKALINGAS PARTNERIS į gerą 
biznį su $1,000 ir karu solicituoti biz
nį. Patyrimas nereikalingas. Turi kalbėti 
rusiškai ir ’ lietuviškai. 20 W. Jackson 
Blvd., Room 1016.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA agentų su arba be pa
tyrimo, agentauti ir pardavinėti visoje 
šalyje žinomus refrigeratorius ir radios. 
Augščiausias komisas mokama tinkamam 
žmogui. • įKreipkitjės tarp. .10. ,v. „• yy|o. iki 
4 vai... po piet pėtnyčioj ir subatoj. 
i. 4916 W. ’ 14th'St., Cicero, III.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
' Tel. Calumet 3398

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.

Business Service 
_________Bigąią ęątarnąviinąs , 

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų Navininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkaįs. Maža narystės mokes
tis. ExpertU patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekseliui-— 

. Senas skolas 
PARDUODAME: Notas—Vekselius— 

Morgičius.
PATARNAUJAME: Visais reikalais 

rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai. 

Ofisas atdaras dėl visų

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

KLEIN BROS.
BEAUTY SHOP 
dabar randasi

• 1614 S. Halsted St.
CATHERINE ir CLARENCE 

pasiūlo jums pirmbs rųšics darbą labai 
nupigintomis kainomis. 
Moterų plaukų kirpimas .................... 35c
Geriausias Finger Waves ;...............  35c
Ilgai išlaiką Marcels, ................  50c
Pcrmanent Waves ...........  $3 ir augš.
Šaukite CANAL 6467 dėl susitarimo. 
Atdara Ketverge, Pėtnyčios ir S.ubatos 
vakare iki 9 vai.

\ CICERO
1500 So. 48tĮ> Ct. pasirenduoja 4 kam
barių flatas, labai geroj vietoj, kampinis 
namas, porčiai \labai dideli. Renda labai 
pigi. Vienas blogas nuo strytkarių. Ant
ros lubos. Galimą kambarius matyti bile 
kada, šaukite namų savininką 

Cedar^rest. 0385.

□GARĖTAI DYKAI
200 Camel, Lucky Strike,' Cbesterfield 

at Old Gold Cigajetų
i DYKAI su.
kiekvienų ,100 RED C O.
:ęMsS^Šc '{Cigarų ‘d^e V 
\ Ta pati augšta kbkyb? 

MUTUAL TOBACCO CO.

4707 So. Halsted St.
Tel. Yards 0801 

Atdara iki 6 vai. vakare

EKSKURSIJOS
-
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Senas Auksas
<Old Gold______

Automobiles
NEPAPRASTA f PROGA 

CADILLAC vėliausio modelio De 
Luxe Sedanas. Mano pirktas mažiau kaip 
metai laiko atgal, aplinkybės priverčia 
paaukoti jį už casb. Jis yra absoliučiai 
geras ir negalima atskirti ji nuo naujo 
karo. Įrengtas su šešiais originaliais rai
tais, kaip nauji, ir turi kiekvieną gali
mą įrengimą, Tai yra gražiausias karas 
Chicagoje. Kam pirkti pigų karą, kuo
met jus galite nusipirkti mano beveik 
naują CADILLAC karą, kurio su ma
ža priežiūra, užteks visam jūsų amžiui, 
dagi pigiau, negu kainuoja pigus karas. 
Paaukosiu jį tikthi už $550.' Kainavo 
man nesenai virš $4,000. Atsišaukite 
nedėlioję. 1715 N. Humboldt Blvd., Ist 
Apt,, arti North Avenue

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

V.

DELICATESSEN su mokyklos reik
menimis parsiduoda su 6 kambarių ra
kandais. Geras biznis. Del informacijų 
šaukite Tel. Boulevard 1106.

™... .

PARDAVIMUI ruimingauzė su .22 
kambariais. 730 Milwaukee Avė. Tel. 
Delaware 8523 Klauskite Anna.

PARDAVIMUI restoranas arba mai
nysiu į ką kitą, arba priimsiu pusinin
ką. Priežastį patirsit vietoje. 2113 So. 
Halsted St., tel. Canal 7055.

• PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
setnė iš priežasties susižeidimo. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Tel. Hemlock 
3718.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

FARMA be skolos, 200 akerių, už 
pusę kainos. Priežastis — senatvė. 35 
gyvulių, žemė, budinkai pirmos klesos. 
$3,000 įmokėti, likusius ant 4 nuoš.

P. Slauzis, 2147 Webster Avė.

PARDAVIMUI 75 akrų farma India
na valstijoj, 75 mylios nuo Chicagos. 
su visais įrengimais ir gyvuliais. 3939 
W, Maypole Avė. 1 lubos užpakalyj.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

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

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės —- 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardvare store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykiu 
su mumis visųpirmiansia. .Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel, Lafayette 0455

4 PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas įmokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui.'- Vist 
pagerinimai. Nėra asesmentų. - 3 8 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas South, 5 ir 6 kamb. moderniškas, 
garu šildomas—du boileriai, graži apie- 
linkė. 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 Avė.

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

K

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

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bunga!ow, 4 kambariai viršuj, 8 pė
dų beismentas, karštu Vandeniu šildo
mas. Taipgi Bridgeporte. 5 pagyvenimų 
po 4 kambarius namas. Parduosiu abu 
kartu ar atskirai, arba mainysiu ant ko 
kas turite. Atsišaukite.

7004 So.' Fairfield Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantnojam. 

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

PARDAVIMUI mūrinis namas, du 
po 4 kambarius flatai. Parsiduoda už 
žemą kainą. Turi būti parduotas prieš 
liepos l, d. 2040 S. Ruble St.

120 akrų su budinkais, upelis žuvin
gas, žemė gera, 3 arkliai, 8 karvės, 11 
kiaulių, ?0 vištų, 7 žąsys, ir farmiški 
įrankiai. Kaina $3000.00.

6 KAMBARIŲ muro Bungalow. ,2 
karų garadžius, ant Marųuette Road. Kai
na $5,500. Mainys ant lotų arba groser- 
nės.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue, 
Tel. Virginia 0757
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DIDELIS frontinis kambarys, vyram 
ar merginom, prie vįends moteries. Tre
čios slubost 3301 So,

s moteries. Trc- 
alsted St.

PASINAUDOK PROGAI
Turi būti parduotas 4 fl. namas po 

4 kamb., maudynės ir visi parankumai, 
.2 mašinų garažas. Kaina $5,500. Mo
kėjimas pagal sutartį. Tai saugiausia 
vieta pinigams,

S.~L. Fabian Rcaltor 
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894




