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Jack Sharkey Laimėjo Pasaulio Čempionatą
Vėliausios žinios iš 
SLA. 37-to Seimo
Sandariečiai ir fašistai veda tarpusavęs 

derybas; priimti Pild. Tarybos raportai
/ SEIMAN PRIIMTI 206 DELEGATAI

~5 Pittsburgh. Pa., bir. 21. — (Spccialė telegrama “Naujie
noms”)—šiandien J. M. Bučinskas patiekė galutinų mandatų 
komisijos raportų. Seime yra 206 delegatai. Į jų tarpų įskai
tyta ir 9 Cleveland, O., 14 kuopos atstovai, prieš kuriuos seimas 
iškėlė skundų, ir Olis, atstovaująs nauja kuopų Chicagoje.

Del paskutiniųjų dešimties mandatų Seime ėjo karšta kova, 
kurių laimėjo fašistai, susidėję su sandariečiais. Tos dvi grupės 
nuolat veda tarpusavęs derybas, bet dar nėra tarp jų pilno susi
tarimo.

Seimas vienbalsiai priėmė vice-prezidento Mikalausko, sek
retorės Jurgeliutės ir iždininko adv. Kazimiero Gugio raportus.

Beveik vienbalsiai Brooklyno fašistai 
priimtas p. Gegužio rengiasi pagrobti 
darbuotės raportas SLA. iždą; skymuoja

Seimas atmetė Čekanausko, J. 
Januškevičiaus ir Kartz man 
datus; Clevelando delegacijos 
reikalas neaiškus

■Ė* ** km

Rašo Nemunas, Paul Dargis ir 
S. Bakanas

Tariasi su sandariečiais. Slap
tas aplinkraštis išdalintas iš
tikimiems juodmarškinių ša
lininkams seime

[Acinc-P. b A. PbOtoj

New York. — Jack Sharkey, 
kuris laimėjo pasaulio čempio
natų sumušdamas Max Schme- 
lingą.

EXTRA

Pittsburgh, Pa., bir. 20. — 
(spec. “Naujienoms”); 8 vai. 
ryto delegatai ir svečiai jau 
pradeda rinktis į gražiai pa
ruošta seimui laikyti vietą, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainę, 
1721 Jane S t.

Apie 9:30 svetaine pripildy
ta. Visi laukia seimo atidary
mo.

Už pusvalandžio sienoje pasi
rodo Seimo rengimo komisijos 
pirmininkas P. .Dargis ir 3-čio 
apskričio vardu seimų atidaro. 
Savo kalboje pareiškia, jog 
lygiai prieš 15 metų, beveik tuo 
pačiu laiku Pittsburghe jvyko 
SLA. 29 seimas. Tarpe šių 
dviejų seimų daug kas pasikei
tė. Musų garbinga organizaci
ja padidėjo netik nariais ir fi
nansais. Tačiau apgailėtina, 
kad daugel iš musų veikėjų ve
teranų, dalyvavusių Pittsburgho 
seime prieš 15 motų persisky
rė su mumis, nueidami amži
nybėn. Bet tuo pačiu laiku, 
musų organizacija priaugo nau
jais nariais, čia gimusiais jau
nuoliais. Musų organizacija 
bus tik tada tvirta, jei mes 
gerbsime ir laikysimės obalsio 
aiškiai pabrėžto konstitucijoje 
—laisve, demokratybe ir frater- 
nalizmas. Yra giliai įsitikinęs, 
jog čia susirinkę * delegatai, 

•daugumoje — sunkaus darbo 
žmones, kurie nežiūrint sunkiai 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Pittsgurgh, Pa., bir. 21. — 
(specialis pranešimas “Naujie
noms”)—-Brooklyno fašistų liz
das, nekartą jau parodęs kodėl 
jam rupi Susivienijimas ir dėl 
kokių priežasčių jis nori žūt 
būt įsiveržti į jo valdybų, per 
kraustė į Piittsburghą 37-tam 
SLA. seimui visus savo va
dus ir pradėjo skymuoti, kir- 
šint delegatus ir mėginti į savo 
rankas pagrobti SLA. iždą.

Prieš sesijų prasidėjimą, 
juodmarškiniai išdalino visiems 
ištikimiems šalininkams aplink
raštį, kuriame instruktavo 
griežtai laikytis, kad seimas 
rinktų Pildomąją Tarybų ir pa
neigtų visuotinus balsavimus, 
kuriuose pažangieji kandidatai 
gavo didžiumas balsų. Nors su
lig SLA. konstitucija, visuoti
nuose balsavimuose ’ daugumas 
balsų gavusieji yra vieninteliai 
teisėti kandidatai į Pildomų Ta
rybų, ir Seimas radęs juos kva
lifikuotais, turi juos patvirtin
ti, fašistai yra pasiryžę į pre
zidento vietą įkelti savo talki
ninkus Bačiūnų į prezidentus, 
Tarailų į iždininkus ir panelę 
Jurgeliutę į sekretorius.

Skymuoja su sandariečiais
Tuo tikslu jie tariasi su san

dariečiais, kad jungtinėmis jė
gomis sudaryti aiškių Seimo 
didžiumų., Bet kaip dabar iš
rodo, pažangieji Seime turį ab
soliučių didžiumų ir iš jų sky- 
mų niekas neišeis.

Von Hindenburgas 
uždraudė Hitleriui 
paroduoti Berlyne

Hitleris reikalauja teisės “ar
mijai” dėvėti uniformas

Berlynas, bir. 21. —Vokieti
jos prezidentas Von Hindėnbur- 
gas formaliai uždraudė fašis 
tams organizuoti planuojamą 
paradą i Berlyną. Hitlerin ren
gėsi suruošti didęles savo gink
luotų burių demonstracijas.

Berlynas, bir. 21. — Vokieti
jos fašistų vadas Hitleris pa
reikalavo Von Papen kabineto 
vidaus reikalų ministerio baro
no W. Von Gayl uždrausti po
licijai areštuoti uniformas dė
vinčius jo armijos narius.

Shanghai, bir. 21. — Chole
ros epidemija, kuri pasirodė 
Shanghajuje kelias savaites at
gal, pradeda plisti. Kiek žino
ma, užrekorduota virš 600 ser
gančių.

Chicagaiir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; lengvas, 
pastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 65-
78 laip. i

Saulė teka 5:14; leidžiasi 8J-

Brooklyno lizdo išdalintam 
aplinkraštyje, fašistų, tarnai in
struktuojami į “Tėvynes” re
daktorius pravaryti Pr. Bajorų 
arba šnipų Klingų; reikalauti 
Seimo pirmininko, kad jis į 
mandatų komisijų ir Skundų ir 
Apeliacijų komisijų paskirtų 
tiktai Sargybos Bokštui (fa
šistams) ištikimus asmenis. 7

Norėdami ištirti, kokio nusi
statymo Seiman suvažiavę de
legatai, juodmarškiniai buvo 
prisiruošę pasiūlyti pasiųsti 
Lietuvos valdžiai pasveikinimų. 
IŠ skaičiaus pasipriešinusių to-

Jack Sharkey 
sumušė vokieti 
Max Schmelingą

New York, bir/21. —zMusų 
tautietis Jack Sharkey šį vakarų 
laimėjo kumštynes su pasaulio 

I čempionu, vokiečiu Max Schme- 
ling. Laimėjo teisėjo nuospren
džiu. Kumštynės nusitęsė 15 
raundų.

Kumštynės ėjo dėl pasaulinio 
čempionato, kurį Sharkey pra 
laimėjo Schmelingui 1930 me- 

■tais, kirsdamas į oponentą per- 
|žemą smūgį ketvirtame raunde. 
Nuo to laiko musų tautietis ieš 

ik’ojo revanžo.
Prieš kumštynes Sharkey 

svėrė 205 svarus, o Max Schme- 
lingas—188. Sharkey buvo lin- 

i ksmas, ramus, o vokietys tuo 
tarpu, nervavosi ir buvo gero
kai išblyškęs.

Sharkey stengėsi laimėti pa
saulinį bokso čempionatą nuo 
1927 metų, bet jam tas vis ne
pasisekdavo. Vieni sako, kad 
tai jo temperamentas, o kiti, 
kad “airyšiai”, kontroliuoją 
bokso sportų, nenorėjo jo, kai
po lietuvio, prie-tos garbės pri
leisti.

žiūrėtojų buvo apie 55,000- 
65,000, kurie sumokėjo Įžango
mis arti $400,000 .

Lausannoje kalba 
apie karo skolą 

panaikinimą
Lausanne, Šveicarija, bir. 21. 

—Ji- V. ambasadoriaus Gibsono 
pareiškimas Franci jos' ministe- 
rių pirmininkui Herriot’ui, kad 
J. V. nenori ir girdėti apie sko
lų panaikinimų, pakol Europos 
valstybės bus sunkiai apsigink
lavusios, Laussanoje šukele 
kalbas, kad J. V. sutiktų tai 
padaryti, jeigu, žinoma, jie su
mažintų savo apsiginklavimą.

Lzicme-l-. U A. Photo]

New York.
pionas Max Schmeling,
pralaimėjo
Sharkey.

r Pasaulio Čern
iui ris 

vainiką lietuviui

Neramumai drasko
Chili; 20 užmuštą 
komunistų riaušėse 

__ »
Visoje šalyje paskelbtas karo 

stovis

Lietuvos Naujienos
“Fodusnikas Rachmuto 

— Ali”
Radviilškis, šiaudų ap. —Ge

gužes 22 d. Įvyko iškilmingas 
miesto sodo atidarymas. Ati
darymo programai paįvairinti 
buvo atvykęs vienas “garsus” 
“Indijos fokusninkas Rachmu- 
to-Ali”. Be kelių menkų foku- 
sėlių, jis paordė ir didesnį, bu 
tent, išvykdamas nesumokėjo 
už maistų ir nakvyne viešbu 
čiui apie 40 lt. Išeidamas dar 
iškoliojo tarnaitę. Dabar tų 
patį “fokusninkų” žmonės ma
tę Klaipėdoje “sveikatos pata
rimus” beduodant.

Onuškis, Trakų aps.— Mies
tely ir apylinkėj yra apie 12, 
000 gyventojų, kurių medici
niškiems reikalams aprūpinti 
tėra tik vienas felčeris. Sųly 
gos gydytojui čia butų geros, 
bet gydytojas neapsigyyena.

Lenkai protestuoja 
prieš Vokietijos lai

vų apsilankymą 
Dancige

kiam įnešimui, jie tikėjosi nu
spręsti didžiumos delegatų spal
vą.

Toliau aplinkraštyje įsake 
savo tarnams nedaleisti kalbė
ti M. J. Vinikui apie jo nomina
ciją, kad jis neturėtų progos 
suversti ant Pildomosios Tary
bos visos bėdos. (Čia matomai 
kalbama apie Sargybos Bokšto 
remiamus narius.) »

Nori SLA. suskaldyti!
Brooklyno juodmarškiniai ne

galvoja apie organizacijos su-, 
skaldymų, nes aplinkraštyje 
sakoma, jeigu tas bus atsiek
ta, bačiuniniai ir tareiliniai. 
“patrijotai” turi pasistengti, 
kad SLA. iždas patektų j Ta- 
reilos rankas.

Paskutinis įsakymas bąčiut 
nijiiams—dėti. pastangas, kad 
naujoji. SLA. konstitucija būti
nai butų priimta šiame seime.

Labai abejotina,, kad‘Brook
lyno fašistams pasiseks visus 
tuos planus įvykinti. Bet trum
pa ateitis viską parodys. z

Kinija galvoja apie 
naujį karą su 

Mandžuriįa . I ■
Shanghai, bir. 21, — Kinijos 

valdžia yra beveik pasiryžusi 
paskelbti karų prieš Mandžuri- 
ją, jeigu , Japonija pripažins 
nauja Henry Pu-Yi valdžių, ku
rių patys - japonai ten įsteigė. 
Be to, kitas motyvas, galįs .pri
vesti prie mūšių, yra Mandžu- 
rijos užgrobimas Kinijos muiti
nių.

Lindberghiuko tarnaites 
byla Anglijos parla

mente
LondoriJ Anglija, bir. 21. — 

Violet Sharpe, Lindberghų tar
naitės, nusižudymas šukele 
sensaciją ne vien J. V., bet ir 
Anglijoje. Jos byla atsidūrė 
Anglijos žemuose Bumuose, 
kur viekas atstovų pareiškė, 
kad ji buvo priversta.. nusįžtk 
dyti nuolat kankinama ir kvo
čiama. Jos mirtį prikergia New 
Jersey^valstijos, policijai.

San t i ago, čili, bir. 21. — Iš 
Vnlparaiso, čili, praneša, kad 
ten tarp komunistų ir dabar
tinės Carlos G. Davila socia
listinės valdžios rėmėjų Įvyko 
kruvinos riaušės, kuriose 20 
buvo užmušta ir daug-maž 15 
sužalota. Komunisitai mėgino 
sukelti gene rali streiką, bet 
atvykę karabinieriai ir jurinin
kai juos numalšino.

Padėtis yra rimta. J. V. am
basadorius W. Culbertson, for
maliai kreipėsi Į čili vyriausy
bę pasiųsti kariuomenę į nera
mumų vietas ir apsaugoti J. 
V. piliečių gyvybes ir jų inte
resus.

šalyje paskelbtas karo stovis. 
Davila padėtį aiškina, pareikš
damas, kad pirmesnioji pulk. 
Grove valdžia šalyje sukėlė 
anarchiją, kuri nesiduodanti 
greitai nuslopinti.

Neramumai prasiplėtė ir i 
sostinę Santiago, kur didesnio 
kraujo praliejimo nebuvo.

Demokratai rengia
si konvencijai

Chicago, bir. 21. — Pirma
dienyje, bir. 27 d. Chicagoje 
prasidės republikonų partijos 
nacionale konvencija. Visi di
desnieji partijos -vadai jau su
važiavo ir atidarė savo štabus. 
Kandidatų j prezidentu^ yra gy
va galybė: Roosevelt, (New 
York valstijos gubernatorius), 
Al Smith, buvęs kandidatas,, j 
prezidentus, Ritchie, Md. vai. 
gubernatorius, Traylor, žymus 
Chicagos bankierius ir t.t. At
rodo, kad demokratai pešis ke
lias savaites iki nominuos vieną 
tų kandidatų.

Varšuva, bir. 21. — Kelias 
dienas atgal Dancigo senatas 
pakvietė Vokietijos karo laivus 
aplankyti Dancigą. Tas prive
dė prie labai karšto ginčo tarp 
Lenkijos vyriausybės ir Danei 
go administracijos. Lenkai tvir
tina, kad ne kas kitas tik Lon 
kijos valdžia gali suteikti Vo
kietijai leidimų padaryti kai 
bamą vizitą.

Jugoslavijoje pasmerkti 
mirti du karininkai

Belgradas, Jugoslavija, bir. 
21.—Karo teismas pasmerkė du 
Jugoslavijos armijos karinin
kus Atanaskovič ir Altaler mir
ti už dalyvavimą militariniame 
sukilime, kuris įvyko Marbur- 
ge, apie mėnesį laiko atgal. 
Kiti šeši kaltinamieji buvo nu
teisti dešimčiai meitų kalėjimo. 
Jie planavę nuversti nuo sosto 
karalių Aleksandrų.

Lednickis apie lietu
vių-lenkų santykius 

«

žinomas lenkų veikėjas p. 
Lednickis, kuris dabar yra at
vykęs Lietuvon, Kaune ir Lie
tuvoj turi daug pažįstamų. 
Daugelį savo pažįstamų Led
nickis yra pasiryžęs dabar at
lankyti.

Lednickis Lietuvon atvykęs 
asmeniškais reikalais.

Del Lietuvos santykių su 
Lenkija Dednickis sako, kad 
tuodviejų tautų neapykanta 
esanti dirbtinė. Lenkijoj Lie
tuvai neapykantos nesu, ir kas 
iš Lietuvos nuvažiuojąs Lenki
jon, tas esųs priimamas nuo
širdžiai, priimamas kaip sve
čias. Esą pagrindo manyti,, 
kad laikui bėgant tarp Lietu
vos ir Lenkijos, gyvenimui spi- 
riant, busią užmegsti normalus 
santykiai.

Del Lednickio asmens tenka 
pridurti, kad jis yra ne tik įžy
mus visuomenės veikėjas, bet 
įžymus ir advokatas.

Ir Rusų durnoj Lednickis bu
vo atstovu ir priklausė konsti
tucinei, demokratinei (Miliuko- 
vo) frakcijai. Durnoje Lednic
kis atsižymėjo didelėmis savo 
kalbomis.

Kai Kerenskio vyriausybė pa
skelbė Lenkijos nepriklausomy
bę, Lednickis buvo paskirtas 
dikvidacinės komisijos pirmi
ninku, perimti iš Rusijos eva
kuotas karo metu įstaigas iš 
Lenkijos.

Išradimas pražudė
Pažaislis, Kauno aps.— Pet- 

ragrado kaimo gyventojas ‘ A. 
Vilkauskas, pasidaręs iš liet 
sargio rankenos revolverį, mė- 
gšno juo šauti. Mėginimas ne
pavyko, nes revolvęris šovė 
prieš išradėjo norų atgal ir pa
taikė jam į ąkį. Ne tik visas 
užtaisas sii kulka, bet ir re
volverio vamzdis 10 cm. ilgio 
sulindo galvon. Nevykusio ban
dymo auka buvo skubiai nuvež
ta ligoninėn,, kur netrukus ir 
mirė. Pažymėtina, kad minėtas 
pilietis, bebandydamas savo iš
rastuosius revolverius, jau du 
kartu buvo nukentėjęs.

Lietuvių Ekskursijos
1 1

Liepos 2 dieną,laivu “Frederik VIII”
į Klaipėdą per Copenhagenų.

Liepos 16 dieną laivu “Statendam”
per Rotferdamą.

Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”
per Stokcholm.

Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”
per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu ‘Taris”
• per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimų 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Pranešimai iš SLA. Seimo SLA. seimo išvakarėse

Garsinkitės Naujienose
Pittsburgh, Pa

SLA. priešseiminis piknikas

patenkinta. Mat, ji rengė

The American Guardian

UI.

m.

Pa.Dr. E. C. Klimas,

K
Ar.

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.J.

M.
Philadelphia, Pa.10

pats

am 
pm 
pm 
am

Dr. K. Draugelis,
J. Pajauskas,
J. Balčiūnas,
A. Zalatorius,
M. Vaidyla.

5 kp., Plyinouth, Pa. 
Rimavičius.

7 kp., Piltston, Pa. 
Miliauskas, 
Banelienė.

21 kp., Dclroit, Mich. 
J. Bacevičius, 
A. Andrulis.

■10 kp., Pittsburgh, Pa. • 
A. Vainorius, 
K. Šimkūnas, 
F. Radžiukynas, 
M. Virbickaitė.

kp., Wilkes Barre, Pa. 
Mažeika, 
Jurkšaitiene.

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

30 kp., Scranlon, 
J. Ž i va tas, 
A. Živalienė,

31 kp., N e tu Brilain, Conn.
J. Skritulskas.v

55 kp., Chicago, UI.
A. Statkus,
V. Bašinskas,
K. Pocius.

13 kp., So. Boston, Mass.
S. Mockus,
K. Paulauskas.

SLA. seimo svetainė ir pirmi 
įspūdžiai

23 kp., Shcnandoah, Pa.
P. W. Birštonas,
V. Staniulionis,
P. čebatorius, '
A. Šaukevičius.

J. Januškevičius, Jr.,

1 k p., Edivarsville, Pa.
F. Urbonas,
A. Kraužlis,
J. Kiseliauskas.

P. J. Žilins,
K. Petraitis.

18 k p., Westville, III.

36 kp., Chicago, UI. 
Dr. A. Graičunas,

Pild. Taryba 
S, Gegužis, 
A. Mikalauskas, 
P. Jurgeliu t ė,

57 kp., Worccslcr, Mass.
J. Degesiunas.

60 kp./Grand Rapids, Mich.
A. Sutkus,
J. J. Bačiunas.

27 kp., Aabiirn, 
V. Tutlis.

29 kp., Wesi)ille, 
J. Norkus, 
J. Sabaliauskas.

38 kp., Brooklyn, N. Y.
X. Strumskis,
J. Cinkus,
J. Andriuškevičius,
J. Valaitis.

A. Gilbailis,
A. Aukščiunas.
33 kp., Mincrs Mills, Pa.
J. Kvederas.

Ches+erfield Radio Programai 
Pirmadieniaisir

> Ketvirtadieniais
Bosvvell
Seserys

TroEiadiėhlaisit 
šoJtadioniais

RUTH 
ETTING

NAT SHIIKRET ir NORMAN BROKENSHIRE ' f
110 v. vak., Easfarn Daylight Time 
(Rytų Dienos Šviesos Taupymo laiku) 

kiekvieną vakarą, išėmus sekmadienius.
COLUMBIA NETWORĮ£ 

..A’’ •

Lv. Chicago .. 8:35
Detroit .. 3:15 

Ar. Buffalo ..11:35 
Ar. New York 9:15

(CT) 
(CT>; 
(ET) 
(ET)

Pulltnan Parlor-Lounge, Miegamieji 
Vagonai, Coach ir Valgomojo 

vag. patarnavima:.

Del pilnų informacijų, 
tikietų ir rezervacijų kreip
kitės į Wabash Ticket 
Office, 144 S. Clark St., 

•tcl HARrison 4500.
L. W. BADE, A.P.T.M.

N

u

$

■BU
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Atvykęs iš Conn. valstijos ir 
nekartą buvus Waterburyje, 
kur randasi aukšti kalnai, apie 
Pittsburgho kalnus turiu pasa
kyti, kad Pittsburghas visgi ne 
Naujoji Anglija, čia kalnų yra 
daugiau ir aukštesnių, negu 
VVaterbury. Pats priešseiminis 
piknikas atsibuvo dideliame 
klonyje, — tarp dviejų gana 
aukštų kalnų. Išvažiavimas-pik- 
nikas gerai pavyko, nes svečių 
buvo daug ir iš įvairių J. V. 
miestų ir valstijų. Mat, yra su
važiavusių daug SLA. kuopų 
pasiuntinių-delegatų, kurie pir
madienyje, birželio 20 d., ati
darys SLA. 37-tą seimą. Sve
čiai visi linksminasi ir vienas 
kitam spaudžia dešinę, sueidami 
į pažintį, kaip vienos didžiulės 
organizacijos nariai. Jų veiduo
se spindi linksmos šypsenos.

Vakariop trimito gaidų sve
čiai buvo sušaukti aukštyn į 
kalną, kur buvo pradėtas pro
gramas, susidedąs iš prakalbų. 
Pirmas kalbėtojas pakviestas 
kalbėti buvo SLA. prezidentas 
St. Gegužis. Jis pareiškė, kad 
15 metų atgal Pittsburgho sei
me jis tapo išrinktas SLA. pre
zidentu, bet nepasakė, kad po 
penkiolikos metų tam pačiam 
Pittsburgho jam greičiausiai 
prisieis užleisti savo vietą ki
tam. Mat, istorija atsikartoja. 
Visi sutiko su pono Gegužio kal
ba. Jis dirbo SLA. labui per 15 
metų, bet kodėl dabar neužle’s- 
ti vietą klieni, km r, gali Susi
vienijimui daug gero padaryti. 
Vėliau sekė S. E. Vitaičio, “T.” 
redaktoriaus, ir Michelsono, 
“Keleivio” redaktoriaus, kalbos. 
Visi kalbėjo gana jausmingai ir 
visi išreiškė tą mintį, kad SLA. 
riša lietuvius į vieną didelę šei
myną.

Staiga dangus pradėjo niauk
tis ir pasigirdo žaibo atbalsiai. 
Programo vedėjas perstatė kal
bėti adv. F. J. Bagočių, nežiū
rint, kad ir musų pratevių die
vaitis perkūnas aukštai padan
gėj pradėjo taip nerimauti. Vos 
Bagočiui pradėjus kalbėti juo
das debesys persiskyrė į dvi 
dalis, — viena dalis nuslinko 
niurnėdama sau, antra dalis 
sau, viena kairėn, antra deši
nėn. Rodos, kad Bagočius ir 
gamtą pergali ir debesis jo 
klauso, skirdamiesi į šalis. Lie
taus nebuvo nė lašo. Po Bago- 
čiaus kalba P. Grigaitis, “Nau-

vos
Chi-

jienų” redaktorius, kuris 
buvo atvykęs 600 mylių iš 
cagos.

Jau esu minėjęs, kad
piknikas pavyko ir programas 
buvo geras. Prakalbų klausėsi 
didžiule musų senų SLA. narių 
minia. Gal dėlto ir lietus čion 
nelijo, nors juodi debesys visai 
netoli nuo pikniko vietos paro
dė savo narsumą dideliu smar- v
kurnu ledais apkloję aukštus 

' tPittsburgho kalnus.
į Šiame piknike nesimatė tų 
visų garsių tautininkų, kurie 
visuomet garsiai kalba apie pa
tį Susivienijimą ir giriasi esą 
jo “gelbėtojais”, čia jų nebuvo. 
Kodėl? Mat, kitoje kalno pusė
je buvo sandariečių partijos be- 
partyvis piknikas. Dar kitoje 
kalno pusėje buvo trečias kokių 
tai SLA. opozicininkų jomar- 

Statendam ♦ Rotterdam 
Valendam ♦ Veendam 

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

Didelis kainų nupiginamas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

kas. Ten buvo ir Bimba ir An
driulis, ir kiti to tipo didvyriai. 
Ar galimas daiktas, kad tie vy
rukai ir 37-tam seime dalyvaus 
su savo armija, kaip kad jie 
dalyvavo 36-tam ir kels triukš
mą? Well, matysime, kaip vis
kas įvyks ir kaip tie musų opo- 
zicininkai kartu su fašistais de
monstruos. —A. J. Viznis.

______ __
Į rytvakarius nuo svetainės, 

kur įvyksta 37-tas SLA. seimas, 
randasi gana aukštas kalnas, 
priklausantis prie senos ir žino
mos kalnų šeimos, vadinamos 
Appalachian kalnai. Šioji kalnų 
šeima yra taip sena, kaip se
nas yra pasaulis ir ta bakūžė, 
kur senos lietuvių šeimos na
riai — sūnus ir dukterys susi
rinko aptarti savo brangios or
ganizacijos, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, reikalus. Sei
mo svetainė atrodo taip mažy
tė prieš tuos aukštus Appala
chian kalnus, vienok joje susi
rinko didelis skaičius senos mu
sų Lietuvos išeivijos — sūnų ir 
geltonplaukių dukterų būrys. 
Svetainė išpuošta naujos musų 
tėvynės Amerikos vėliavomis, 
tarpe kurių šypsosi ir senos tė
vynės Lietuvos trispalvė. La
bai malonu matyti Lietuvos vė
liavą, bet graudu darosi žinant, 
kad ta Lietuvos vėliava yra pa
vergta ir toje senoje musų tė
vynėje dar viešpatauja diktatū
ra, kurią Įkūnijo ir palaiko Lie
tuvos fašistai. Prie tų dviejų 
musų senos ir naujos tėvynių 
vėliavų randasi ir gėlių, kurio
mis išpuošta visa scena. Pačia
me to gėlyno viduryje randasi 
gyvų pinavijų, kurios puošia ne 
tik šį SLA. seimą, bet kartu 
primena ir puošia ir Lietuvos 
liaudies dainas, kurių mes atei
viai dar nesame užmiršę. Vie
nas dalykas itin puola į akį ir 
yra vertas atminti. Kuomet 
SLA. prezidentas St. Gegužis 
atidarė seimą ir kuomet visi de
legatai ir svečiai sukilo-sustojo; 
kuomet vietos lietuvių Dainos 
Choras užtraukė Lietuvos him
ną, tai visi stovėjo iki galo. Sė
dinčių nesimatė nė vieno.

36-tam SLA. seime laike him
no sudainavimo tokių sėdinčių 
radosi gana daug. Tik du me
tai prabėgo, bet pats SLA. sei
mo atidarymas turi gana skir
tingą išvaizdą. Pačių seimo de
legatų yra gana mažai ir ūpas 
pas juos, taip bent man atro
do, yra lėtas. Rodos, kad visi 
kuopų atstovai lyg laukia ko 
nepaprasto. Mat, šis 37-tas 
SLA. seimas daug ką žada pa
čiai organizacijai ir jos ateičiai. 
Mandatų peržiūrėjimo komisiją 
skyrė SLA. prezidentas. Į tą 
mandatų komisiją įėjo Water- 
burio 11 kuopos J. Žemantaus- 
kas, 36 kp. Zalatorius ir 50 kp. 
Bučinskas. Toks mandatų per
žiūrėjimo komisijos paskyrimas, 
rodos, visus patenkino ir ginčų 
deliai to nebuvo, kaip kad Chi- 
cagos seime. Laike mandatų 
peržiūrėjimo, žinoma, buvo pa
kviesta kalbėti visa eilė senų ir 
jaunų SLA. veikėjų.

Praeitam SLA. seimui Pitts
burgho miesto meras, kaip at
menu, buvo pasiuntęs pasveiki
nimo telegramą ir tas pats 
•Pittsburgho meras pakvietė 37 
SLA. seimą į Pittsburghą, kas, 
žinoma, ir įvyko. Seimo atida
rymo ceremonijose kalbėjo 
Pittsburgho mero atstovas, svei
kindamas delegatus, ir svečius. 
Tarp kitų kalbėtojų mandatų 
peržiūrėjimo laikotarpyje buvo 
visa eilė žymių SLA. narių.

Salėje be galo karštas oras. 
Seimo antroji sesija užsidarė 4 
vai. vakare. —A. J. Viznis.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Sekmadienis. Anksti rytą iš 
visų kolionijų plaukia kuopų de
legatai. Seimo rengimo komisi
ja dirba išsijuosusi, parūpinda
ma delegatams kambarius ir at
likdama kitus reikalus, suriš
tus su seimo rengimu.

Vidudienis. Saulutė nesigaili 
savųjų karštų spindulių, net ke
pina. Rengimo komisija šypso
si 
šeiminį pikniką. Neteko apsivil- 
ti, nes gražiam orui esant, SLA. 
delegatai automobiliais užpildė 
visus kelius, vedančius į pikni
ką. Apie 3 vai. po pietų pikni
ko daržas kimšte prikimštas. 
Publikos apie 2,000.

Visi linksmi, patenkinti. Iš
tikto pittsburghiečiai senai be
turėjo tokia skaitlingą publiką.

P. I).

SLA. 37-to Seimo da
lyvaujančių dele

gatų sąrašas

kp., Waterbiiry, Conn. 
Tarei! a, 
Žemantauskas,

..... iili

Antradioniaisir 
Penktadieniais 

Alex 
Gray .
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K. Lukošius, 
Dr. J. Staneslow, 
K. Staneslow.

12 kp., Nanticoke, Pa. 
B. Asadauskas, 
A. Kazlauskas.

13 kp., Minersville, Pa. 
V. šmaikštis,
M. šaparnis.

14 kp., Clevcland, Ohio 
K. S. Karpavičius,
.1. Brazauskas,
B. Žiuricnė,

PAGERINTAS 
PATARNAVIMAS 

CHICAGO

Detroitu 
Buffalo,t 
New York 

ir j rytus
Sutaupiinas 41^ valandų 

iš Chicago į New Y orkų

Dr. A. Karalius, 
A. Bračulis,

»:•>

WABASH

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas
Amžius
Kam užrašote?
Ar giminė?

48 kp., Poringe, Pa.
V. Savukas.
50 kp., Binghandon, N.
J. Bučinskas,
A. čarnas,
P. Adomaitis, 
J. Morkūnas.

62 kp., Lorain, Ohio 
J. Zienius.

(Bus daugiau)

“Nuga-Tone padarė 
mane sveiką”

P-nln O. Mikolaiticnė. Btiffalo, N. Y., ra- 
Ao ir aako; “A6 noriu, kad kiekviena* žino
tų. Jok Nuąa-Tonc padarė mane *veiką. Per 
kelia metilą aft buvau allpna ir turėjau pra
stą sveikatą. AA ėmiau dauff Įvairių v ai a tų, 
liet jie buvo be vertės. Nuga-Tone pagelbė
jo man | kelia* diena*. Daugeli* mano drau
gų ir kaimynų nako, kad Nuga-Tono yra pa- 
* teiktina*."

Nuga-Tone auaUprtna visu* kūno orga
nu*. Jia suteikia jums gerą apetitą, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstipaciją ir priduo
da naujų stiprumą ir jėgą raumenims ir 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekinlnkas neturi jo, 
papraAykit ji užsakyti 16 savo urmininko. 
Žiūrėkit, kad jų* gautumėt Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1. arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

, Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

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

B| $1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY 

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS 

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00
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nuo-'
pra-

bet iš jų vargiai daugiau 5% 
pribus.

(Pirmoji sesija Uždaryta 12:30
P- P-

komisija ištirs jų 
teisėtumą ir pra- 
kviris ir padarys

Seimas pripažįstą

Clevelando 
greičiausiai 

Olio delega- 
. Taipgi at

mesta ir vienos bačiuninės de- •ChicagoMailOnierG,
511 Š.PAUUNAST.

Pirmoji ir Antroji 
Seimo Sesijos
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

juos spaudžiamos depresijos, 
vistik atvyko, tuo parodydami, 
kad jie yra pasiryžę dirbti ir 
pastatyti organizaciją ant tvir
tų pagrindų. Todėl, visi kaip 
vienas dirbkime nuoširdžiai, 
solidariškai, o musų organizaci
jos ateitis bus šviesi.

Prez. Gegužis skiria mandatų 
komisiją

Po savo kalbos P. Dargis 
kviečia SLA. prezidentą Gegu
žį atidaryti seimo dienotvarkę. 
Prez. Gegužis, po trumpos kal
bos, kviečia delegatus priduoti 
mandatus. Pridavus skiria man
datų komisiją iš šių asmenų — 
J. Žemantatisko (11 kp.), A. Za
latoriaus (36 kp.) ir J. Bučins
ko (50 kp.).

Mandatų komisijai peržiūrint 
mapdatus, prezidentas perstato 
kalbėti adv. Birštoną, kuris ke
liais žodžiais ragina SLA. prie 
solidarumo, o seimo darbai eisią 
lyg sviestu patepti.

Seimą sveikina Pittsburgho 
majoro atstovas

Perstatomas Pittsburgho ma
joro atstovas advokatas Charles 
P. Lang, kuris miesto vardu 
sveikina susirinkusius atstovus, 
pažadėdamas visokeriopą mies
to administracijos reikiamą pa- 
gelbą.

Sekantis kalba jaunuolis An
tanavičius iš Brooklyn, N. Y. 
Ragina remti ir traukti jauni
mą į SLA., pabrėždamas mintį, 
jog reikią prie kiekvienos jau
nuolių kuopos steigti mokyklė
les.

Seiman atvyksta aviacijos 
kapitonas S. Darius, kuris pre
zidento perstatomas kalbėti. P. 
Darius sveikina šj SLA. seimą, 
pareikšdamas, jog jis šu kolega 
St. Girėnu skrenda Lietuvon ir 
prie progos paprašo 
paramos jų kelionei.

Seimo sekretoriui 
priduotas reporterių
kurio paaiškėja, jog šie laikraš
čiai prisiuntė sekančius repor
terius:

“Tėvynė
“Naujienos

A. J. Viznis, IP. Dargis ir Mic
kevičius.

“Vilnis” — V. Andriulis

legatės mandatas iš Grand Ra- 
pids, Mich.; būtent Mrs. EI. 
Kartz.

kadangi ši kuopa nėra užsimo
kėjusi centrui. Centro sekreto
rė JP. Jurgeliutė ir prezidentas 
S. Gegužis aiškina, kad tai ne 
kuopos narių kaltė ir tas daly
kas su 14 kuopos nesumokėji- 
mu esąs komisijos ir bondų 
kompanijos rankose. Adv. Bor- 
denas, Karpavičius kalba už 14 
kp. delegatų priėmimą; Grigai
tis, Stungis, Mažukna kalba, 
kad tų delegatų priėmimas be 
kuopos skolos centrui išaiškini
mo butų neteisėtas vaduojantis 
konstitucija. Nutarta viršminė- 
tų delegatų neskaityti atstovais 
iki mandatų 
atstovavimo 
neš seimui, 
nuosprendį.
191 delegatą. A. Olio mandatas 
dar nepripažintas.
kuopos delegatai 
bus priimti, bet su 
tyste. — abejotina.

Priimtus prez. Gegužio 
raportas

Seimo darbas eis sparčiai. 
Praeito 36-to seimo protokolas 
nuspręsta neskaityti, nes tai iš- 
tikrųjų bereikalingas pirmesnių 
.seimų praktikuojamas darbas. 
Pertąi iš pirmos dienos jau spė
ta ne tiktai seimą įvesti tvar- 
kon, bet ir SLA. prezidento Ge
gužio gana ilgas, bet nuosaikiai 
parašytas raportas iš dviejų 
metų jo darbuotės veik vienbal
siai primtas..

Antroji SLA. Seimo 
sesija

Pittsburgh, Pa., birž. 20. — 
(Specialūs koresp. “Naujie
noms’’). Antroji SLA. 37-to sei
mo sesija atidaryta 1:45* po 
pietų. Už mandatų komisiją ra
portą išduoda J. M. Bučinskas, 
iš jo paaiškėja, kad esama 
skundų, tarp jų pamatuotas 
skundas prieš Hartford, Conn., 
124 kuopos delegatus Čekanau
ską ir J. Januškevičių. Komisi
ja rekomenduoja šių dviejų de
legatų neskaityti teisėtai išrink
tais. Seimas patvirtina komisi
jos rekomendaciją. 36 kuopos 
delegatas gėrį. P. Grigaitis įne
ša neskaityti delegatais 14 Cle- 
veland, O., kuopos 6 atstovus,

“Laisvė” — A. Bimba
“L. žinios” — F. J, BagoČius 
“Sandara” — 

kas.
“Keleivis” —
“Rimbas” — 

čienė.
“Vienybė” —
SLA. prezidentas išduoda sa

vo raportą, kurį apkalbėjus, sei
mas priima tik keturiais balsais 
prieš.

Kadangi šį vakarą toje pačio
je svetainėje, kurioje laikomos 
sesijos, įvyksta ban kietas, tai 
seimo komisijai prašant ir sei
mui pritariant, prez. S. Gegu
žis sesiją uždaro 4 vai. po pietų.

3000. Kiti buvę išvaikyti ėju
sios audros tarpe referendumo 
šalininkų ir jo priešų. Nariai, 
netekę referendumo, buvę pra
dėję bėgti iš organizacijos ir 
privedę ją veik prie visiškb su
smukimo. ’P-as Strimaitis paė
męs vairą, įdėjęs spėkas, kad 
narius įtraukti atgal darban. 
Tas jam pavykę, nes referendu
mas buvęs grąžintas, nariai 
pradėję jausti, kad jie vėl likę 
organizacijos šeimininkais — 
pradėję aktyviau dirbti. Orga
nizacija greitu laiku vėl išau
gusi iki 15,000 narių. Jo 
mone, pastaraisiais laikais 
dedama varytį agitaciją, 
nariams teises siaurinti
to p. Strimaitis daro išvadą, 
kad tą padarius SLA. gal susi
laukti nemalonių įvykių, praei
ties istorijos pasikartojimo. Jis 
pataria nariams teisių nesiau
rinti, jeigu norima, kad organi
zacija augtų nariais ir bujotų. 
P-as Strimaitis priduria, kad 
jo sekretoriavimo laikais buvęs 
narių balsas, tai Dievo balsas ir 
jis linki šiam SLA. 37-tam sei
mui, kad delegatuose panašios 
mintys pasireikštų pilname sa
vo žydėjime. Dar prie pabaigos 
trumpai kalba jaunuolis Saba
liauskas ir Skritulskhs, veliją 
seimui rimtai darbuotis ir susi
domėti lietuvių jaunuolių reika
lais. Svetainėj pasigirsta dele
gato Miliausko balsas, kad pre
zidentas perstatytų kalbėti tik
rą darbininką. Prez. pastebi, 
kad čia visi esą darbininkai, ta
čiau jei p. Miliauskas laikąs tik
rais darbininkais tik savo šali
ninkus, tai tegu juos perstato 
kalbėti. Bet Miliauskas pasto
vėjęs ir pasižvalgęs pareiškia, 
kad jis jų nežinąs, tegu pirmi
ninkas pats skiria. Taip niekas 
ir neišeina iš tų skirybų. Z

Prieš uždarant sesiją, seiman 
atvyksta “Pittsburgh Post Ga- 
zette” reporteriai, kurie nuima 
nekuriu SLA. valdybos narių ir 
atskirų grupių paveikslus.

Seime dar nėra 53 delegatų.

LIETUVIAI SAVO BANKU GALI 
PILNAI PASITIKĖTI.

■E PRE INVENTORINI
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“Nepraleiskit Šio 
Didelio Įvykio”

ISPARDAVIMA
Didžiausias išpardavimas kokį mes esame 
turėję. Įvykis vertas važiavimo daug mylių!

Jūsų patogumui, .sankrova šią savaitę bus atdara kiekvieną va- 
DAQTARA ^ar(l 8:30 vai. vak., kitomis dienomis 8 iki 6 — ket vergais ir 
t I rtMH sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

Universal State Bank

grinų vilnų
Vertėš iki $5.00

Jeigu jus negalite ateiti, dienos laiku, ateikite/vakarais.
Inventorinio Išpardavimo. Mes vadovaujame ŽEMOMIS 
dalykų yra kasdie pasiūlomi naujuose specialuosc. Jūsų 
PINIGŲ labiausia nuostabiame šių metų išpardavime.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

’ dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
vajandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. ,kampas Kęeler Avę. Tel. Crawford 5573

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Vertės iki $14.95

200 vaikų ir 
jaunuolių

J. J. ELIAS, Prezidentas
♦

3252 So, Halsted Street 1,000 Moterų ir Panelių

KAUTV

Nepraleiskite šio didelio Pre- 
KAINOMIS. Šimtai naujų 

į proga sutaupinti DAUG

MOTERŲ 
ČEVERYKAI 

VERTĖS IKI $3.95

99c
VAIKŲ

ČEVERYKAI

•Žemiausios šiemet Kainos už 
puikius kautus. Naujausių stylių 
— Puikiausio pritaikimo — Visų 
didumų — $9.98 vertės.

A. v?
Kalba P. živatas

$5.98 vertės

3,000 Moterų ir Panelių

Rusiška ir Turkiška Pirtis
$1.88 vertės

r

f/

IN OUR OFFICE

išparduoti 
nežiūrint

39c
29c

Paėmęs sekretoriavimą 1911 
metais, kada referendumas bu
vęs vėl grąžintas nariams — jis 
iš 9000 SLA. narių radęs apie

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v.

CHICACO MAIL ORPERCO
HARMSOM 4 PAULI MA STS..; MnaHU X

Šalčiai krutinėję ar gerklSjo rali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos | 6 minutes su “Muslerole”, 
— "counter-irritant” I Uždedamas 
kartą l valandą, jis turi sutelkti 
parelbą. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
taru ir slaugiu.

79c
$1.75 vertės

MOTERŲ

DRESES
VERTĖS IKI $3.95

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

9 SKRYBĖLIŲ
Gražiausių n a u j ų

■ Oczu
PRE-INVENTOR1NIAI

ĮVAIRUS specialai
Šie visi dalykai turi būti 
prieš darant inventorių, 
kiek jie kainavo.
Ingersoll Rankiniai

rodžiai ............ ...........
Kišeniniai Laikrodėliai —

Šviečianti Rodyklė ...........
Marcasite Žiedai ...................
Kišeniniai Peiliai — $1.50 

vertės ........ ....... ..............
Kostiumo Karieliai ..........
$7.50 Vanity Setai — 9 šmo

tų ...............................  $2.98
Moterų Plaunamos Pirštinės 9c 
Vaikų žaislai ..............4........... . 15c

Laik- 
99c 

f-

79c 
29c

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

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

Kalba P. živatas, buvęs SLA. 
prezidentas. Savo nuoseklioje 
ir turiningoje kalboje pareiškia, 
jog SLA. sukūrę musų papras
ti darbo žmoneliai; kad pirmai
siais SLA. gyvavimo metais ir 
net per ištisą eilę metų to pe- 
šimosi, koks dabar yra, nebuvo. 
Mat, šiandien SLA. stovi tvir
tai finansiniai. Bet kalbėtojas 
tiki, kad tie darbo žmonės, ku
rie. stovėjo Susivienijimo sargy
boje, kritingam momentui atė
jus ir dabar apsaugos musų pa
žangiąją organizaciją nuo bet 
kurių pasikėsinimų.

P-lė Gaižaitė, chicagietė, svei
kina susirinkusius, ragindama 
remti ir traukti į SLA. musų 
jaunimą.

Įspūdinga Strimaičio, kalba
Perstatytas p. Strimaitis. Jis 

vaizdžiai nupasakoja tas sąly
gas, kokiose prisiėjo jam dirbti, 
kada jis, virš 20 metų atgal, 
buvo išrinktas SLA. centro sek
retorium.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogau! 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam-žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
tie nauju budu. Musu che

mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
piltas.

Didelė tūbai’ Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbarmacal Co- Saint

Don’t 
neglect 
Colds

Buy gloves with what 
it savęs

N8r» reikalo moKėtl BOo ar 
daugiau, kad gauti gera dantį 
koSele. Liaterlne Tooth Pa»te. 
dideli* tūbas parsiduoda ui 
2ftc. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupiau 
93, u* kuriuos galite auslpirk- 
U piritiuaites ar ka kita. 
Lambert Phanaacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

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

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

Prc-Inventoriniai Specialai
Kautai, Siutai, $ 1 .99

Žakietai JL

VYRAI!
Imkite 300 
Vyrų Siutų

Siutų $1.99
Dauguma

99C
Kiekviena d r e s ė 
šiame skyriuje yra 
įkainuota daug 
mažiau negu kai
nuoja viena me- 

, džiaga. Beveik vi
sų didumų įvai
riausių spalvų ir 
stylių.

ŠILKINĖS 
RAYONS 
AKUOTOS' 
BATISTO
Lininės irgi 
randasi šiame 

skyriuje

GOTN00



'""C

NAtrJIENOS, Cfiicap, m. Trečiadienis, birž, 22, 1932

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New* 

Publiahed Daily Except Sunday _ 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
...      "" " 11 ' ' Jl mir-i i-'" "U-l •—' 1 im ir ' - i- -" i i i '

Subseription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outslda of Chicago
$8.09 per year in Chicago 
8e per copy

Entered a* Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU. under the act of 
March 8rd 1879.

.-     ... i  ______________________________ ... ■■ l l

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstad SU Chicago, 
m. Telefonas Roosevelt 8500.

by

Binhakymo kabut]
Chicago je — paltu:

Metama----- -- ------ ......._
Pusei metu <-------- ---------
Trims minesiams ____
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui r .

Chicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija_ .....
Savaitei — -.T— 
Minėsiu! _ ________ __

Suvienytose Valstijose, na Chicaroj, 
paltu:

Metams $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiam* r— 1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(AtpijEinta)

Metams........... ....... ... —....—■ $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams ____ -........  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

M $8.00 
__ 4.00 
_ 2.00 
_ 1.50 
_ .75

KRITINGA EUROPOS PADĖTIS

Europos likimas, rašo “Wiener Magazin”, dabarti
niu momentu yra labai neaiškus. Viešpatauja kažkokia 
tamsa, į kurią negali įsigauti šviesos spindulys. Krizis 
seka paskui krizio; laikai darosi vis blogesni ir bloges
ni, ir šiandien mes tik vieną dalyką tikrai gerai supran
tame, kad pasaulinis karas buvo didžiausia nelaimė, ko
kią kada nors Europai teko pergyventi.

Kada karas prasidėjo, tai valstybės prisiruošė kau
tis, prisilaikydamos senoviškos ideologijos. Buvo mano
ma, kad po karo bus nugalėtojai ir nugalėti, kaip ir 
praeityj. Daugelis manė, jog kai kuriems asmenims ir 
kai kurioms tautoms karas atneš tiesioginę naudą. Vy
ravo įsitikinimas, jog ta valstybė, kuri sunaikins savo 
kaimyninės šalies pramonę, vėliau galės iš to turėti di
delę naudą, — praplėsti pramonę savo krašte, kadangi 
nebeturės konkurento.

Vienok, kai pasibaigė karas, visiems tuoj pasidarė 
aišku, jog nėra nugalėtojų. Net tos valstybės, kurios 
padiktavo Versalės taiką, faktinai nelaimėjo karą. Pra
sidėjo ieškojimas kaltininkų. Nei viena valstybė neno
rėjo prie kaltės prisipažinti, nes vengė atsakomybės už 
karo pasėkas.

Kita karo lekcija yra ta, kad negalima izoliuoti 
tautas iš bendro mechanizmo. Pavergtos tautos, kurios 
1914 m. stojo kariauti, turėdamos prieš akis nepriklau
somybę, 1918 m. pamatė, jog dvidešimtas amžius yra 
prielankus tautų laisvei. Tiek daug tautinių vėliavų pa
sirodė, jog tarp jų ekonomijos Vėliava visiškai pranyko. 
Atsirado keliolika naujų valstybių, kurios pradėjo apsi- 
rubežiuoti muitų sienomis. Juo muitai labiau kilo, tuo 
ekonominė Europos būklė darėsi '"rimtesnė.

Elektra, telegrafas ir kiti moderniški išradimai su
darė tokias sąlygas, kad ir mažiausia tauta nebegali gy
venti izoliacijoj. Kada Austro-Vengrijos imperija su
smuko, tai vienas amerikietis gana vykusiai pasakė, jog 
prieš karą Austrija buvo departamentinė krautuvė, o 
po karo ji tapo mažų dirbtuvėlių aglomeracija. Dalinai 
tas pat galima pasakyti ir apie visą Europą. Kaipo vie
nas didelis vienetas, ji galėtų atlaikyti kompeticiją pa
saulio rinkoj, bet, pasidalinusi į mažas dirbtuvėles; ji 
negali išlaikyti konkurencijos su Amerika ir Anglija. 
Faktas yra tas, kad Europos valstybės yra išstumiamos 
iš pasaulio rinkų. Jos negali gaminti dirbinius, kadangi 
prie dabartinės sistemos gambya joms neapsimoka. Iš
eitis tėra viena — dirbtinu budu mažinti produkciją. 
Padariny j fabrikai ir dirbtuvės yra uždaromi ir darbi
ninkai išmetami į gatvę.

Baisi žodžio “nedarbas” sąvoka prieškarinėj Euro
poj buvo beveik nežinoma. Šiandien nedarbas, lyg koks 
vaiduoklis, baugina visą Europos kontinentą. Nežiūrint 
į tai, kokių priemonių stveriasi atskira valstybė, nedar
bas nuolat didėja kas metą, kas mėnesį, kas valandą. 
Ženevos Darbo Biuro statistikos daviniai tai aiškiausiai 
parodo. Tie daviniai parodo, kad ne tik Vokietijoj ir 
Austrijoj, bet dagi Franci jo j, Anglijoj, Italijoj, etc., 
be paliovos didėja bedarbių armija. Vadinasi, nedarbas 
lygiai palietė tiek karą laimėjusias, tiek karą pralaimė
jusias valstybes.

1918 m. buvo tikimasi, kad nugalėtos valstybės pa
siims ant savo pečių skolų naštą, kurią užsidėjo karą 
laimėjusios valstybės. Bet tai buvo didžiausia klaida. 
Kadangi nieko nebuvo galima išspausti iš Austrijos, 
Vengrijos, Turkijos ir Bulgarijos, tai atleidimo ožiu 
tapo padaryta Vokietija, ant kurios buvo užkrauta pa
reiga sumokėti karo išlaidas. Per keletą metų valstybės 
apgaudinėjo save, kad Vokietija pajėgs tai padaryti. 
Dabar daugelis pradeda suprasti, kad tai tik tuščios 
svajonės. J

Pernai tapo priimtas prezidento Hooverio morato
riumas. Tai davė progos Vokietijai kiek lengviau atsi
kvėpti. Dabar moratoriumas baigiasi ir Vokietija vėl 
atsidurs tokioj pat padėtyj, kaip ir pernai. Karą laimė
jusios valstybės su dideliu vargu tegali subalansuoti sa
vo sąmatas net ir tame atvėjyj, kai Vokietija moka 
joms skolas.. Bet prileiskime, kad Vokietija susmuks, — 
kas tada įvyks? Visos kitos valstybės turės susmukti, 
nes savo skolas jos priverstos bus mokėti iš savo resur
sų, kurių jos neturi. Tai atsitiktų net su Franeija, kuri 
net šiais metais turėjo nemažą deficitą.

Europa šiandien sunkiai serga, — labiau nei kada

nors. Joki konferencija, jokie stebuklingi daktarai, ku
rie periodiškai pasirodo Tautų Sąjungos posėdžiuose, 
ligi šiol nepajėgė sugalvoti tinkamo vaisto. Svarbiau
sias vaistas, kuris ligi pat pereitų metų buvo naudojar 
mas, — tai nauja paskola. Bet paskolos, ypatingai trum
pam laikui, negali išgelbėti nei Vokietiją, nei kurią 
nors kitą šalį. Kokią naudą gali atnešti milionai Fran- 
cijos auksinių frankų, teikiamų Vokietijai kredito pa
vidale, jeigu Vokietija už kelių mėnesių tuos milionus 
vėl turi atmokėti? Nuo to Vokietijos padėtis nei kiek 
nepagerėja, — faktinai ji dar labiau pablogėja, kadan
gi reikia mokėti nuošimčius.

Dabar gali kilti klausimas, — ar Europos padėtis 
yra tiek kritinga, jog jau nebėra jokios išeities? žino
ma, sako Erik Kronberg, kad išeitis yra. Tačiau visa 
nelaimė yra ta, kad valstybių priešakyj stovi tokie žmo
nės, kurie nieko naujo neišmoko ir nieko seno neužmir
šo. Jeigu Europa nori išsigelbėti nuo kracho, tai ji turi 
išsižadėti senoviško nacionalizmo ir sudaryti kolekty
višką vienetą. Kitais žodžiais sakant, tautos privalo su
daryti Europos Jungtines Valstybes.

Nabašninkas Briand buvo tos idėjos šalininkas. Ta
čiau daugiausiai pritarimo randa grafo Coudenhove- 
Kalerghi planas. Visi tie planai turi tą patį principą, — 
sudaryti iš Europos ekonominį vienetą. Iš tautų nebus 
reikalaujama susiartinti savo asmenybę arba atsižadėti 
nuo savo tautinių savybių; jos turės kooperuoti tik 
sprendime grynai ekonominių klausimų. Europos Jung
tinės Valstybės turėtų pakankamai gamtos turtų, kad 
galėjus visai nepriklausomai gyvuoti. Kai susidarytų 
toks vienetas, tai kiekviena valstybė galėtų liuosai vys
tyti tokią pramonės šaką, kuri jai geriausiai tinka. Par
davimui produktų nebūtų jokių kliūčių, nes muitų sie
nos butų panaikintos. Žemdirbystės šalys rastų rinką 
savo produktams, o tuo pačiu laiku industrinės valsty
bės neturėtų sunkumo parduoti savo dirbinius.

Vos tik spėjo pasibaigti karas, kaip kiekviena vaL 
stybelė pasiryžo sutvarkyti savo reikalus taip, kad eko
nomiškai ir pramoniškai nepriklausyti nuo kaimynų. 
Buvo manoma, kad tai yra geriausias būdas apsaugoti 
tautinę ir politinę nepriklausomybę. Tas faktas, kad 
žalios medžiagos jokiais dekretais negalima sutverti, 
buvo visai užmirštas. Greit paaiškėjo, jog nei viena 
valstybė negali būti nepriklausoma nuo kitų. Europa 
sudaro vieną organizmą, kurio sveikumas pareina nuo 
to, kiek sveiki yra jo nariai.

Šiandien Europos valstybių skolos yra milžiniškos. 
Nedarbas diena iš dienos didėja. O tai veda prie di
džiausio ekonominio chaoso. Jeigu ir toliau muitų klau
sime bus prisilaikoma tokios pat politikos, kaip ligi šiol, 
tai Europa neišvengiamai susilauks kracho.

Tačiau atrodo, kad kai kurios valstybės pradeda 
jau suprasti tos politikos pražūtingumą. Štai laikraš
čiai praneša, jog Lozanoj šešios valstybės padarė pirmą 
žinksnj prie įkūrimo Europos Jungtinių Valstybių. Prie 
tų valstybių priklauso Belgija, Olandija, Luksemburgas, 
Švedija, Norvegija ir Danija. Reikia manyti, kad neto
limoj ateityj prie tos sąjungos prisidės ir daugiau val
stybių.

AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
ŽEMES KULTŪRA

Kai pradedi galvoti apie tai, 
kiek Amerikos lietuviai galė
jo prisidėti prie pakėlimo že
mes kultūros Lietuvoje, tai 
tiesiog nejauku darosi. Kad 
pas amerikiečius buvo gerų 
norų, pasišventimo ir pasiau- 
kavimo dėl tėvynės gerbūvio, 
tai dėliai to dviejų nuomonių 
negali būti. Su didžiausiu at
sidavimu amerikiečiai dirbo 
savo tėvynės labui*. Tačiau tas 
dosnumas ir tie goti darbai 
Lietuvos liaudžiai labai mažai 
naudos teatnešė. Tas atsitiko 
todėl, kad Amerikos lietuviai 
beveik jokio domesio neat
kreipė į žemes ūkį.

Per karą ir tuoj po karo mes 
pergyvenome tikrai nepapras
tus laikus. Tai buvo savotiški 
mums kvotimai. Ir su apgailes
tavimu tenka pasakyti, kad 
mes tų kvotimų nepajėgėme iš
laikyti. Kai susidėjo ypatingos 
apystovos, mes nebežinojome 
ką daryli. Mes nemokėjome 
savo gimtojo krašto gamtiškus 
turtus įvertinti ir neturėjome 
jokio supratimo, kaip tuos tur
tus galima išvystyti.

Amerikiečius už tai perdaug 
negalima kaltinti. Jiems gal 
tik tiek tegalima primesti, kad 
jie perdaug pasitikėjo savo 
vadais. Padarinyj — jid tapo 
apvilti. Gilintis į tą laikotarpį 
aš neturiu mažiausio noro, ka
dangi reikėtų paliesti daug vi
sokių klausimų, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu rišasi su poli-

nesistengia kiek tinkamiau su
sipažinti su šios šalies žemdir
byste. Siuntimu vien lik dole
rių į Lietuvą daug ko negali
ma atsiekti. Juo daugiau siun
čiama, tuo daugiau tų dolerių 
reikalaujama. Lietuvos žmo
nėms kur kas naudingiau butų 
įsigyti pagerintų seklų, geriau
sios rųšies gyvulių ir žinojimo, 
kaip reikia moderniškus ukius 
vesti. Tai atneštų didelę nau
dą visam kraštui.

Amerikoj tiek teoretiškai, 
tiek praktiškai žemės kultūra 

išvystyta, 
turtingas.

žmonės ne

yra labai aukštai 
Kraštūs yra labai 
Farmeriauti eina 
tik su dideliu kapitalu, bet ir 
su plačiu žinojimu, — žmonės, 
kurie yra baigę aukštuosius 
mokslus, studijavę per kelis 
melus agrikultūrą. Per dauge
li metų amerikiečiai stengėsi 
išvystyti geriausius gyvulius. 
Kur lik nugirdo, kad randasi 
geri gyvuliai, ten jie važiavo 
ir mokėjo tiek, kiek buvo pra
šoma. Tuos gyvulius jie parsi
vežė į Ameriką ir pradėjo juos

tika. O politika yra toks daly
kas, apie kurį galima daug 
ginčytis, tačiau prie aiškių iš
vadų visvien sunku prieiti.

Šiandien yra aišku visiems, 
kad Amerikos lietuviai nieko 
nedavė Lietuvos žemės kultū
rai. O dėliai to vargu galima 
stebėtis: sakoma, kąd ko žmo
gus neturi, to ir kitam negali 
duoti. Amerika lietuviui davė 
darbą ir dolerį. Jis turėjo do
lerį ir davė dolerį. Jeigu tas 
doleris neatnešė . pageidauja
mų vaisių, tai jokiu budu ne
galima už tai kaltinti aukoto
ją. Amerikoj lietuvis paprastai 
nieko laikraščiuose neskaito 
apie šios šalies žemės kultūrą. 
Susipažinti su pavyzdingomis 
formomis jam niekuomet ne
rūpėjo. šventadieniais jis va
žiavo į miškus, bet jokiu budu 
ne į farmas, kur butų galėjęs 
nors šiek liek susipažinti su 
Amerikos žemdirbyste. Kada 
toks amerikietis grįžo į Lietu
vą, tai jis jokių konkrečių žL 
nių neparsivežė. Jeigu jis sus
tojo kur ūky j, tąi pradėjo ūkį 
vesti taip, kaip ir jo tėvas- ve
dė. Amerika jį išmokino tik 
vieno dalyko, — tai darbštu
mo. • (

1 į - ‘ t 1 ’
r ^įetuvojf žemdirbystes kul
tūros trukumas yia didėlis, 
Tuo pačįu laiku Amerikoj že
mės kultūra yra pastatyta ant 
gana aukšto laipsnio, čia mes 
ir susiduriame su apgailėtinu 
faktų, kad Afrikos lietuviai

Panašiai buvo su visokiais 
javais bei daržovėmis. Pavyz
džiui, imkime kviečius. Dauge- 
lyj Amerikos valstijų nebuvo 
galima auginti kviečius. Fer
meriai turėdavo baisiausių 
nuostolių. Prof. Garleton pasi
ryžo surasti tokią rųšį kviečių, 
kuri turčių geresnę atsparą. 
Net iš dviejų atvejų jis važia
vo į Rusiją tyrinėti įvairiose 
vietose kviečius. Visokiausių 
ryšių kviečius jis parsivežė į 
Ameriką ir čia darė eksperi
mentus. Ant galo, surado to
kius kviečius, kurie galima au
ginti tose valstijose.

Senovėj romėnai ir graikai 
buvo pasiekę aukšto civilizaci
jos laipsnio, Jaunuoliai, kurie 
siekia aukštesnio mokslo, tu
ri studijuoti tas senovės kul
tūras. Tiesa, graikai ir romė
nai pasižymėjo filosofijoj bei 
literatūroj. Bet tikslaus moks
lo srityj jie labai mažai tenu
veikė. Technika ir gamtos 
mokslai yra vėlesnių laikų pa
daras.

Gamtos mokslas su ypatingu 
spartumu pradėjo* vystytis de
vynioliktame šimtmetyje, o 
dar sparčiau musų amžiuj. 
Šiandien gamtos mokslas yra 
liek platus, kad kiek tiksliau 
jį pažinti ir gabiausiam žmo
gui jokiu budu negalima, — 
žmogaus gyvenimas tam yra 
pertrumpas. Prie gamtos mok
slų priklauso astorononiija, fi
zika, chemija, biologija, bota
nika, geologija, paleontologija 
ir tt. Agrikultūra irgi vyriau
siai remiasi gamtos ųiokslais. 
Ir reikia pasakyti, kad agri
kultūroj yra labai daug nuo
stabių dalykų padaryta. Bet 
mes apie juos mažai težinome. 
Mat, jie‘taip nesimeta į akis, 
kaip, sakysime, radio išradi
mas.

Ne kartą mums" važiuojant 
pro farmas pasitaikė matyti 
baltmarges karves. Greičiau
siai mums tie juodi ir balti 
taškai nieko nepasako. Pas vie
nas karves tos baltos dėmės 
yra didesnes, pas kitas mažes
nes. Tačiau jų skaičius yra 
vienodas. Tai Holšteino veislės 
kąrves, kurios duoda beveik 
po vienokį kiekį pieno. Gali 
tai kąm atrodyti labai papras
tu dalyku. Bet taip nėra: ėmė 
šimtmečius, kol tapo išvystyta 
Holšteino veislės karvės.

Imkime kitą pavyzdį. Kar
mose pasitaiko matyti- didelius 
burtus vištų. Jeigu jos baltos, 
tai visos baltos sų gražiomis 
skiauterėmis; jeigu rausvos, 
tai visos rausvos. Čia irfei nėra 
pripuolamas dalykas: mokslas 
prisidėjo prie tos rųšies vištų 
išvystymo.

Butų galima papasakoti la
bai daug ir kitokių įdomių da
lykų, kurie tapo padaryti ag
rikultūros srityj. Visa tai ne
įmanomai prisidėjo prie žmo
nių gerbūvio. Todėl kiękvie- 

yra pravartu 
nors kiek susipažinti su žemės 
kultūra. Jeigu nies stengsimės 
susipažinti su praeitų amžių

liam žmogui
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Ne,wark, N. J. — Stanislaus F. Hausner, Amerikos lenkas, su 
savo žmona. Jis bandė iš Amerikos nuskristi į Varšuvą, bet 
tatai jam nepasisekė: priverstas buvo nusileisti į vandenyną. 

Jj išgelbėjo Anglijos laivas.

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

“Naujienose” galima gau
ti Uniguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

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

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

žmonės, kurie yra bai

civilizacija, tai tuo labiau pri
valėtume kreipti dėmesį į žem
dirbystę, nes iš to galima ture
li ir tiesioginės naudos.

Amerikoj kiekviena valstija 
teikia puikiausios progos susi
pažinti su žemės kultūra. Tie 
žinojimo šaltiniai visiems yra 
prieinami. Wisconsin, Michigan, 
New York ir kelios kitos valsti
jos turį maž-daug tokį pat kli
matą, kaip ir Lietuva. Tose 
valstijose auginama javai, sodų 
vaisiai, paukščiai ir gyvuliai, 
panašiai kaip ir Lietuvoj. IPrie 
valstijų žemdirbystės kolegijų 
randasi pavyzdingi ūkiai arba 
farmos. Tai eksperimentalės 
stotys, prie kurių dirba eksper
tai,
gę aukštuosius mokslus ir turi 
ilgų metų patyrimą.

Vien tik platesnio išsilavini
mo atžvilgiu kiekvienam kas 
metai vertėtų aplankyti tas 
eksperimentales stotis. Čia bu
tų galima patirti tokių dalykų, 
kurių jokiose knygose negali
ma. išskaityti. O tiems, kurie 
įdomauja žemdirbystes mokslu, 
butų neįmanoma nauda. Kurie 
planuoja grįžti į Lietuvą, tai 
turętų nuvažiuoti bent kelis 
kartus.

Apie tai lietuviams reikėtų 
pagalvoti ypač šiais depresijos 
laikais. Niekas tikrai negali pa
sakyti, kada dabartinis ekono
minis krizis praeis. Vargu mes 
besulauksime * tokių laikų,.. ko
kie buvo praeityj, — laike ka
ro ir tuoj po karo, kada net 
poliemonai ieškojo darbininkų. 
Laikai gali pagerėti, bet mes 
privalome atsiminti tą faktų, 
kad mes jau nebe tie, kas bu
vome prieš aštuonioliką metų. 
Mes jau pradedame senti. Dau
gelis musų jau turime 40, 50 ar 
ir1 daugiau" metų. Tokio am
žiaus žmonėms dirbtuvėse ne
belengva darbas gauti. Tai ką 
mes darykime? Iš musų, tur 
būt, labai, labai retas galės 
mieste be darbo gyventi. Vadi
nasi, turės tiek pinigų, kad ga
lės gyventi nedirbdamas. " Ot, 
tokiems žmonėms dabar ir bu
tų'. laikas susipažinti su žemes 
kultūra.. Jei jie grįš ir į Lietu
vą, tai ir ten jiems bus leng
viau baigti savo gyvenimo die
nas kur nors ukyj.

Agronomas D. B. Pratapas.

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

- .   — — t * -     — —  - —-

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

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

AMERIKOS
* ‘ ■ * •

PILIETIS
Botina it labai pagel- 
binga knygele tiems, ko
de nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

Naują “Naujienų”
1 Stotis
Gali gauti dabar “N.” ant 

kampo No. Crawford ir W. 
Wellington avė., 3000 North. 

’ “N.” Adm.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

t CHICACO. IIU

Siųskite money orderi arba l^raio* 
' ženklelius.

Tat <1 ’
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Trečiadienis, birž. 22, 1932 NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
ŽINIOS

Dabar numatoma, kad kom
panija reikalausianti arbitraci- 
jos teismo algų klausimui iš
spręsti.

Jo A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subarą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

Vasaros kursai aukštes 
nėse mokyklose

Chicagos Dailės Insti 
tute

Šiuo laiku Chicagos Dailės 
Institute yra paroda paveikslų 
tų mokinių, kurie lanko kal
bamą mokyklą. Paveikslų tar-. 
pe randasi keletas ytin įdomių 
ir originalių. Vertėtų atlanky
ti ir pamatyti parodą.

Vasaros kursai Chicagos Dai
lės Institute prasidės birželio 
27 dieną ir tęsis iki rugpiučio 
5 dienos.

Vasaros kursai bus teikiami 
penkiose aukštesnėse Chicagos 
mokyklose. Taip praneša mo
kyklų superintendentas Goban.

Deliui mažo skaičiaus užsire
gistravusių vasaros pamokoms 
Crane, Lane ir Tilden aukštes
nės mokyklos vasarai nebus at
daros. šios mokyklos betgi 
duos pamokas: Austin, kurioj 
užsiregisravo 159 mokinių; 
Schurz turi 240 užsiregistravu
sių; Lake Vicw
Park—240, ir Engiewood —250 
mokinių.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockwell St., nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sar>.s P. Tiškcvičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą ncdėldienį. 1 vai. po 
pietų, Antano Čėsnos svetainėj; 4501 
Sv Paulina St.

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.: vice-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Pcoria St.: nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin. rašt. 
Jonas Adomaitis, 843 W. 33 PI.; 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Šalčius: maršalka Jurgis 
Janušauskis: teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz. Dcmereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

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

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčio -b 

1821 S°‘ St"tl

Lietuviai Gydyto jai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

—250; 1 lydė

Paims Insulto apdrau- 
das sumoj $2,436,000
Teismas leido resyveriams 

Middle West Utilities kompani
jos išmainyti j pinigus Samucl 
Insullo ir jo giminių apdraudas 
—viso dvyliką ir sumą siekiai) 
čią $2,436,000 Kiek resyve- 
riai gaus už jas cash, 
klausimas.

Chicagiečiai prašo $153- 
800,000 paskolos Wa- 

shingtone

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 193 2 m.; pirm. S. Mažeika, 
3149 S. Halsted St., pag. K. Sabdnai- 
tis, 3328 S. Emerald Avė.,; nut. 
rašt. S. Kuncvičia, 3220 S. Union 
Avė.: fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 

Į S. Wallace St.; kontr.. rašt. V. Stan
kus. 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.;_ ko
respondentas P. 
Halsted St.; 
kas, 3130 S. Halsted St. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečiadienį. 7:30 vai. vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Garsinkitės “N-nose”
Graboriai

tai kitas

Balutis, 3327 S. 
maršalka L. Liaudans-

Nesutinka algų
ji nuli

kapo

Chicagos ir Cook kauntės vy
riausieji valdininkai antradienį 
Washingtone prašė iš federa- 
Ižs vyriausybės paskolos suma 
$153,800,000 samdinių algoms 
ir miesto bei kauntės skoloms 
arba nuošimčiams už skolas ap
mokėti.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 mcams, Chicago, 
UI.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, UI.? pirm, 
pagclb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunicnė, 5 929 S. Throop St., 
kontr. Ona Dąraškicnė, kasos globėja 
Marta Kizicnė, iždininkė Pet Senu- 
licnė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie-

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja' laidotuvėse kuopigtausla.
Reikale meldžiame atsišaukti, o v.u:q 

darbu bukite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

savaičiųAntrą kartą dviejų 
bėgiu Chicagos elevatorių dar 
bininkai referendumo balsavi
mu atmetė kompanijos reika
lavimą, kad jie prisiimtų algų 
kapojimą 10 nuošimčių. Už pri
siėmimą kapojimą paduota 1,- 
410 balsų, prieš—1,490. Pas
kutinis balsavimas buvo pirma
dienį, birželio 20 d.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vjce-pirm. 
K. Demercckis, 333 1 So. Wallace 
St., nut, rašt. Peter Kiljis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 

J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršai-

Stanislava Eisinaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 20 dieną. 1 valandą po pietų 

193 2 m., žuvus automobiliaus nelaimėj, sulaukus 19 metų amžiaus, gi
mus Chicago. III.. Spalių 3 1 d. 1912 m.

Paliko dideliame nubudime motiną Aleksandrą, rėvą Kazimierą, se
serį Joaną, brolį Raymond. dėdę Mykolą Eisiną ir dėdyną, cioces Teklę 
Sirbinskienę ir Rudgalvienę. 4 pusbrolius — Alfonsą. Stanislovą ir Bene
diktą Eisinus ir Juozapą Rudgalvį ir pusseseres Barborą Eisinaitę, Anta
niną ir Eleną Rutįgalvaites. gimines ir mylimus draugus — šeimyną Gap- 
l'zevičių.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj. 3307 Auburn Avė.,
Laidotuvės įvyks Penktadieny, Birželio 24 dieną, 8 vai. iš ryto iš 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Eisinaitčs giminės,\ draugai ir pažįstami esąt 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. •'
Motina. Tėvas. Sesuo, Brolis, Dėdė, Ciocės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

ALFONSAS BISTURIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20 dieną, 6:20 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs 13 me
tų amžiaus, gimęs Painsdalc, Mich.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną A1ice. seserį Nellie, brolį Sta
nislovą. dėdes, dėdienes ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 3425 
Emerald Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, bir
želio 23 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. 
minės, 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,

Motina, Sesuo, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

a. Alfonso Bisturio gi- 
dranga i ir pažystami esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Brolis

PADĖKAVONĖ

BOLESLOVAS LESCZINSKIS
Mirė birželio 14, 1932 m., 7 vai. 

žiaus. Gimęs ir augęs Chicagoj. 
virš 9 melus.

Paliko dideliame nuliūdimų

ryto 30 metų am- 
Išbuvo policmonu

motiną Antaniną 
Lesczinskienę, po tėvais Petraičiukę, tėvą Stanislovą 
Lesczinskį, pusbrolį Antaną Čiūrą, dėdę Juozapą

Po gedulingų pamaldų šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse —- birželio 
18 dionąt

Šipomi reiškimne gilios padėkos žodžius gerb. 
kun. .J. šaulinskui, kun. Martinkui ir levui Alfonsui, 
taipgi — ponams vargonininkams Pociui, Janušaus
kui, Saboniui, Mondcikai, Daukšai, Kudirkai ir Zda
niui už iškilmingai gedulingas pamaldas, taipgi dėka- 
vojame poniai Janušauskienei už giedojimą bažhyčio- 

I je. Toliau dekavojame giminėms, draugams, pažįsta
miems ir kaimynams už gėles ir šv. Mišių aukas. JDž 
patarnavimus dėkavojame gėlių nešėjoms, grabne- 
šiams ir visiems bažnyčios tarnams. Dėkavojame vi
siems dalyvavusiems pamaldose ir lydėjusiems į ka
pines.

Už prietelingą patarnavimą ir tvn 
| viii surengimą dėkavojame graboriui Mažeikai.

O tau musų Boleslovai per malonę Gailestingojo 
1 Dievo lai šviečia amžinoji šviesa.

Nuliudusi Lesczinskių Šeimyna.
/ . . '■ . ‘i. - ‘ . I' . ' ' ' ' <

laidotu*

Grahoriai

S IMF GJ1TTTTIAC! • IvJL* OIKU JUZjlO
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

118 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Onai 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
• — IŠ RUSIJOS —
Getai lietuviams žinomas per 25 

tos kaipo patyręs gydytojas, chirargai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ry- 
rų, moterų ir vaikų pagal naojausitu 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18th St., netoli Morgan Sn, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ią.
nno 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevatd 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

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 

z DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TVF 1*0 A T?" I Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
1Y1IS. /k* IV. I 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

JARUSH

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

*4ao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedil. nuo 10 iki 12 v. Jieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Muo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pie<

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

1 F. RADZIUS

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

________»------ -------- -

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia saukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
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 it 
šventadieniais 10-12 dieni

Rez. tel. Midway 5512 ir Wi!mette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 i
10

iki Advokatai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengyips akių įtempimą, kuris esti 
___________ r______  priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ju geriau ir pigiau Į akių aptemimo, nervuotumo, /skaudamą 
i w,_ ,_________
priklausau prie gra-1 trumparegystę ir toliregystę.

bų išdirbystės [teisingai akinius. Vizz": 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale 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 Boulevatd 7589

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

f ■ '■ •
. t Laidotuvėse patarnau- priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 

negu° kiti todelf °kad I akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
------------------------------------— -t Prirengia 

Visuose atsitikimuosebų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
TeL Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sa savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | niuoą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j Jusy 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gal&dto pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko neteikus mokšti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvi!) gnaborius, kuris 
teikia apibulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DBI 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

"1Ž7

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Roorh 1113 

Telefonai 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. kiekvieni 

Vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
CPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

< Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi
Ihffįgc:. mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

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

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

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

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Ant Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS . AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St, 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
madieniaii nuo Į0 iki 12* 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nno 9 iki 11 balandai ryte? 
nuo 6 iki 8 valandai vasari 

apart iventadienio it ketvirtadiepią

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
\ LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES •

(Naryanckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 MarquKie Road •

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitartai.

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

. x arti 47th Seteri

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

165 TV. Adams St., Room 2117
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9.
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aos. 
Tel. Boalevard 2800

Rez. 6515 So. RockmeU St.
Tel. Repablic 9723

CHAS. A. PEPPEK
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St, Room 1206
Telepbone Central 6166 

Namait 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.
Telepbone Victory 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Micbigan Avė.
Tel. Puliman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Williamx C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagil šutinį . ,
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mus Draugija duoda laiks nuo 
laiko.—N orthsidietis.

Trečiadienis, birž. 22-, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių Town of Lake

Town of Lake
Užsidarė Pecples National Bank 
and Trust Company of Chicago

The Peoplc’s National Bank 
and Trust Company of Chica 
go, 1542 So. Ashland avenue, 
tapo uždaryta vakar, birželio 
21 d. Jj uždare nacionalių ban
kų ekzaminieris A. P. Lęyburn 
sulig prašymu kalbamo banko 
direktorių tarybos.

Bankas turėjo depozitų $3,- 
007,000, kapitalo $ 1,000,000; 
perviršio $250,000 ir neišdalin
to pelno $110,000. 1930 me
tais birželio mėnesi jo depozi
tai siekė apie $12,000,000. Daug 
lietuvių buvo sudėjusių čia sa
vo sutaupąs.

Persikėlė į naują vietų Chi
cago Meat Markei, kuris buvo 
adresu 1845 West 47 Street. 
Naujoji vieta randasi 1847 W. 
47-toj gatvėj.

Chicago Meat Market savi
ninkas yra lietuvis, Kazimieras 
Būras, senas šios apielinkės biz
nierius. Jisai prašo visus se
nus ir naujus kostumerius at
silankyti j naują vietą, kur 
pigumų ir gerumą ta voro už
tikrina visiems.—J. R.

Roseland
Baisiklio nelaimėj bernaitis 

mirė

North Side
Dr. Karaliau prelekcija

Lietuvių . vaikų, Kazimierą 
Bružą, 9 metų, 63 Kast 102 st., 
sužeidė dviratis (baisiklis), ku
riuo važiavo mergaitė, Cathe- 
rine Flannery, 16 metų, 66 
East 102 st. Vaikutis žaidė 
ties namais, kuriuose 'gyveno, 
kai dviratis permušė j j ant že
mės. Mirė jis ligoninėje.

Washington, D. C. — Gaston B. Means (po dešinei), 
vusis teisingumo departamento agentai, kuris tapo nuteistas 
15 metų kalėjimo už išviliojimą iš Evalyn W. McLean $104,000. 
Means tuos pinigus paėmė neva sumokėjimui Lindberghų vai
ko kidnaperiams

Pralenkia savo <pa 
čių bargenus

i \ Kada prekybinė įstaiga jgija reputa
cija pardavinėjimu prekių gepaprastai 
žemomis kainomis, jai darosi nepapras
tai sunku pralenkti jos pačios bargenų 
kainas.

Tokioj keblioj padėty atsidūrė Chi
cago Mail Ordcr Co. Outlet sankrova, 
kuri randasi prie Harrison ir Paulina 
gatvių.

Per kelias savaites ji siūlė negirdėtus 
bargenus šio laikraščio skaitytojams. Da
bar savo pre-inventoriniame išpardavime, 
kuris tęsis visą šią savaitę, ji pasistengė 
pralenkti visus sivo buvusius išpardavi
mus. Tiktai įsivaizduokite: moterų 
kautai, vertės beveik $10 už $2.99. Mo
terų čeverykai vertės iki $3.95 už tiktai 
99c ir vaikų čeverykai po 79c pora. 
Moterų ir panelių skrybėlės, naujausių 
stylių ir‘spalvų, $1.88 vertės, tiktai 39c. 
Ir daug kitų panašių nepapjrastų bar
genų. Jūsų parankumui sankrova bus 
atdara kasdie iki 8:30 v. vak.

MADOS MADOS

PRANEŠIMAI
KAS norite rengi pikniką ant 3 d. 

liepos kreipkitės j Birutės daržo savinin
kę Mrs. Makutėnienę, ant Archer avė. 
ir 79th St.

D. L. K. .Vytauto Dr-ja laikys mėn. 
susirinkimą antradieny, birželio 21 d,, 
7:30 vai. vak., Liet. Auditorijoj. Na
riai būtinai privalote dalyvauti, nes bus 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi užsilikę 
su mokestjmis privalote apsimokėti. 
^Taipgi darbininkus reikia išrinkti drau
giškam išvažiavimui. —P. K., nut. rast.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojarfi.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calųmet 3398

-----------------i--------------------------------------------------- - ------------------------------------------------

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

Dr. S. A. Šucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 VV.Roosefeft Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

CLASS1FIED ADS.
Radios

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

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAME 
PINIGUS 

ant
Stako, 
Bonų

Taksų Warrantų 
BOND AND SHARE 

FINANCE CO. 
Room 600, iffi) N. La Salk St.

Tel. Franklin 4729

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas atsibuvo antradeinį, bir
želio 14 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt st. 
Šiame susirinkime tapo priim
ti trys nauji nariai (nes dabar 
įstojimas yra nupigintas) ir iš
rinkti penki organizatoriai, ku
riems galima paduoti aplikaci
jas.

Šiuo laiku Draugijoj randasi 
keletas ligonių, kurie yra kon
troliuojami Draugijos Dr. Bie- 
žio, taigi ir pašalpų išmokėji
mas yra apsaugotas nuo kreivų 
ligonių.

Naujo nieko nebuvo nutarta 
šiame susirinkime, tik perbėg
ta kasdieniniai Draugijos da
lykai, išėmus, kad liuosnortai 
dalyvauti Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn piknike, kuris j- 
vyksn nedėlioj, birželio 26 d., 
Liepos darže, Archer ir Kean 
avė. prie Tautiškų Kapinių. 
Mat, daugelis jaunuolių yra na
riai Pirmyn Choro ir Draugi
jos, taipgi didžiuma choro na
rių yra vaikai pažangių tėvų 
Draugijos narių. Be to, Drau
gija yra visados linkusi remti 
jaunuolius. Pati Draugija yra 
nutarusi rengti jaunuolių die
nų Todėl ir patartina visiems 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams pagal išgalę atsilan
kyti ir kitiems patarti paremti 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn piknikų, kuriam priklauso 
kuone vien čia augęs jaunimas.

Buvo daug kalbėta apie Lie
tuvių Auditorijos nemokamus 
bonus ir neaiškią jos padėtį. 
Bet kol Auditorijos dalykai 
nėra aiškus, todėl jr nutari
mai bus beverčiai. Antra, tai 
tas, kad Draugija nedaug tetu
ri paskolos, tai savistoviai nėra 
reikalo kas veikti. Geriau pri
tarti kitoms draugijoms ar 
šiaip daugiau davusiems pas
kolos. Tad ir palikta valdybai 
pasitariant su Draugijos advo
katu Gugiu, daryti kaip geriau.

Draugijos kasierius Degutis 
pranešė, kad pamirtinė Jono 
Vilio, patarimu Draugijos ad
vokato Gugio, buvo laikinai su
laikyta, iki nebus priduotas 
Probate teismo nuosprendis 
kam turi būt ji išmokėta. Da
bar jau čekis priduotas advo
katui Gugiui, kuris pranešė, 
kad nuosprendis jau yra gau
tas. Duota pirmininkui keli 
paklausimai, kurie buvo paaiš
kinti.

Užbaigus tvarkiai ir greitai 
susirinkimą, Dr. Karalius, ku
ris yra taipgi Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos narys, laike pamokinan
čią prelekciją apie moterį. 
Taipgi buvo ir muzikalių gaba
lėlių. V. Ascilla ir X. Saikus, 
akomponuojant p-lei G. Ketvir- 
čiutei, kuri yra taipgi- Draugi
jos narė, sudainavo keletą gra
žių dainelių. Tokius muzika
lius ir pamokinančius progra-

Šiandie pp. Stepona
vičių mokinių 

koncertas
Šiandie Lietuvių Auditorijoj, 

3133 So. Ilalsited st., pp. Ane
lės ir Charles Steponavičių mu 
zikos ir dainavimo mokiniai- 
nės duos koncertų mokslo me
tų baigimui. Pradžia 7:45 vai. 
vakaro.

Kai kuriuos programo nume
rius padės išpildyti mokiniams 
arba išpildys patys mokytojai, 
t. y. p-nia Steponavičienė ir pp. 
Charles ir George Steponavi
čiai. O žinoma, kad jų bus ma
lonu pasiklausyti. Ir abelnai, 
kiek teko nugirsti apie ruoši
mąsi prie šio koncerto,' tai jis 
bus tikrai įvairus ir įdomus.

Be to, reikia pripažinti fak
tas, kad tur būt jokie kiti lie
tuviai ,veikią Chieagoj lietuvių 
muzikos ir dainos srity, nepa
sižymi tokiu darbštumu, tokia 
energija, kaip pp. Steponavi
čiai. Pažangiųjų menininkų 
tarpe jie iš tikrųjų yra kaip 
koks centras, apie kurį sukasi 
laisvos minties tėvų jaunuome: 
nė. Todėl reikėtų parodyti, 
kaip pp. Steponavičių darbuo
tė yra įvertinama. O parodyti 
tai galima atsilankymu j jų 
parengimus. Taigi atsilanky
kite ir į šį parengimų.’

—Bridgeportietis.

Lietuvių valanda
Pereitame sekmadieny vėl 

teko išgirsti gražų lietuvių dai 
nų ir muzikos radio programų 
iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų, kurį davė Jos. 
F. Budrike radio ir rakandų 
krautuve, adresu 3417 S. Hal- 
sted st.

Programas susidėjo iš rink 
tinos reprodukcijos liaudies 
dainų ir muzikos. Taipgi buvo 
keletas specialių numerių įdai 
nuotų Kipro Petrausko ir Juo
zo Babravičiaus. Abelnai, tik
rai malonu buvo tokio progra
mo pasiklausyti. Ketvergo va 
karais irgi būna gražus pro
gramas iš stoties WHFC, 1420 
kil., nuo 7 vai. vakaro. . .

—Klaus.

bu

Patarnavimo Vieta 
V-LS-I-E-M-S 

PERKAME: Morgičius.
Notas—Vekselius— 
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

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

Ofisas atdaras dėl- visų 

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

Business Service
Biznio Pata 

NAMų SAVININKĄMS
Musų biuras suteikia patarimus na- 

jnų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. ' Atdira nedčliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO^

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

GREITAI IR PIGIAI

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

ir
darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS
3218 So. Halsted 

Tel. Victojy 4965

stogų rynas

METAL

st.

KLEIN BROS
BEAUTY SHOP

“Pirmyn” piknikas
to-

ir 
ir

Pirmyn, lietuvių muzika negali 
numirti. Bet už tai ir mums 
reikėtų paremti šį chorą, kad 
jis galėtų varyti savo darbą 
liau.

Šiame piknike visi—seni 
j auni—galės pas i link smi n ti
praleisti laiką linksmai tyrame 
ore.

Vėl, kaip dabar yra sunkus 
laikai, tai įžanga į daržą bus 
su tais bilietais, už kuriuos 
ir dovanų bus galima gauti.

Sekmadienį visi pasimatysi
me.—Aš busiu.

Lietuvės moters ren
giasi prie iškilmingu 
sukaktuvių minė

jimo
Moters, vadovaujančios įvai

rioms Chcagos svetimkalbių 
grupėms, yra aktyviai užinte- 
suotos Tautų Kongreso progra
mų ir kolonijų parodomis, t. y. 
dviejuose žymiausiuose įvy
kiuose Jurgio Washingtono 
200 metų sukaktuvių militaria- 
me turnamente Kareivių Aikš
tėj, kuris tęsis nuo birželio 24

Visi piknikan!
11" t

Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn piknikas su dovanomis 
įvyks sekmadienį, birželio 26 
d., Justice Park Darže. Tai bus 
tikrai įdomus piknikas su pro
gramų susidedančiu iš dainų to 
musų didžiulio choro.

Mums lietuviams yra labai 
malonu girdėti musų dainos ir 
muzika ir ypatingai smagu, 
kad musų jaunimas dalyvauja 
tarp lietuvių. Dirbant ir re
miant tokį darbą, kokiu pasi 
žymi Chicągos Lietuvių Choras

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, kuriam vadovauja 
K. Steponavičius, metinis pik
nikas įvyks ateinantį sekmadie
nį, birž. 26 d., Justice Park 
darže, kampas Archer ir Kean 
Avė. Choras prie jo ruošiasi 
visu stropumu ir kviečia į jį 
visus savo draugus ir rėmėjus 
linksmai su choru praleisti gra
žią vasaros dieną. Bilietai pla
tinami visu smarkumu. Tie bi- 
letai yra geri ne tik dovanoms, 
bet ir įėjimui į pikniką. Turin
tys tikietus neužmirškite atva- 
žiupįi ų’iį .pjRniką | ir pasiimki 
savo do vaną.T-ppp. !

čių nuoširdaus ’ kooperavimo 
moterų yra šios:

P-nia Nora Gugis, 3323 So. 
Halsted Street, Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo preziden
tas; <

P-nia Martha Elias, 10540 
Longwood drive, Chicagos Lie
tuvių Moterį] Kliubo Ways and 
Means komiteto pirmininkė;

Dr. Susan Slakis, 6733 Cran- 
don avenue, Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo programų 
komiteto pirmininkė;

P-nia Antoinette Nausėda; 
917 West 33 Street, Šv. Jiazi- 
miero pagelbinės draugijos 
prezidentas;

P-nia Helen Nedvar, 3338 S. 
Auburn avenue, šv. Petronėlės 
draugijos globėja;

Pnia Elizabeth Lauer, 3425 
South Emerald avenue, Šv. 
Petronėlės Draugijos Ways 
and Means komiteto pirminin
kė;

P-nia Auna Miller, 6920 So.; 
Peoria avenue, Lietuvos Duk
terų Amerikoj pręzidentas;

P-nia Mary Skudas, 718 W. 
18 Street, šv. Ražančiąus Drau
gijos prezidentas;

P-nia .Ona Kiras, 3335 Sq. 
Halsted Street, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj Chicagos 
moterų skyriaus valdybos na
re; .

P-nia E Jonaitis, 3155 South 
Lowe avenue, Šv Onos Moterų 
Draugijos prezidentas.
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IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų ^mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą ,į 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 apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

dabar randasi
1614 S. Halsted St.
CATHERINE ir CLARENCE 

pasiūlo jums pirmos rųšics darbą labai 
nupigintomis kainomis.
Moterų plaukų kirpimas .................... 35c
Geriausias Finger Waves .................... 35c
Ilgai išlaiką Marcels............................. 50c
Permanent/Waves ............... $3 ir augš.
Šaukite CANAL 6467 dėl susitarimo. 
Atdara Ketvergo, Pėtnyčios ir Subatos 
vakare iki 9 vai.

Senas Auksas 
Old Gold

Marųuette Park
Pp. Osinskai, “Naujienų” 

skaitytojai ir draugai, susilau
kė. pastaromis dienomis 'malo
naus ąiurprizo iš savo sunaus 
Vytauto. Dalykas toks, kad 
jų sūnūs praėjusį metą, kai 
jau turėjo grįžti po atostogų 
aukštesnei! mokyklon, susirgo 
apendicitu ir jam buvo pada
ryta operacija. Deliai to puse 
metų jo mokslo buvo sutruk
dyta. Taigi tėvai ir nesitikė
jo, kad jis baigtų mokyklą šią 
vasarą, ' '

Jaunas Vytas betgi baigė 
mokyklą, pasivijęs kitus. Ir ne 
tik baigė. Jisai tapo apdovano
tas keliais garbės ženklais už 
atsižymėjimą moksle. Jisai pri
klauso prie R. O. T. C. ir bu
vo Captain Plans and Training 
Officer. Jo tėvams šitoks pasi
žymėjimas buvo siurprizu, ka
dangi Vytautas nesigyrė jiems 
savo pasisekimais mokykloj.

Rugsėjo mėnesį Vytautas 
stos į; Chicagos universitetą ir 
ten ims t medicinas kursą. Bet 
dabar Vyatutas važiuoja porai 
savaičių į Yellowstone Parką 
kaip ir atostogų. Linkėtina 
jam smagios, kelionės. >

'-—Kaimynas.

2915—Labai -elegantiška svečiuosna 
eiti suknelė. Pasiūti galima iš byle ko
kios materijos. Sukirptos mieros i 6, 18, 
taipgi 36, 3 8, 40 ir 42 colių per kruti.- 
nę. • , \ x

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: *

Naujienų Pattern Dept., 1789 So.’ 
Halsted St., Chicago, t III.

NAUJIENOS Pattem Deųt.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų irx prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. _____
Mieros .....................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

DOUBLE
ACTING
IfpBAKINC 
nVP0WDER
Pastebėkite puikią tei

tą kaip piragai 
taikosi i vieži.

? $ame puicę 
4OYEARS

125 ounces for 254PATENTS
Laikas daug relSlda 
prie patentų. Nertai* 
kuoklt vilkindami bu 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižinį ar mo
deli dėl InstrukclJįj. 
arba raSyklte dėl 1 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-
taln a Patcnt” lt “Reeord of I«- 
ventlon” formos. Nieko neitnain 
už informacijas kų daryti. Susi- 
raSInSJImai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

millionsof pounds used 
BYOUR GOVERNMENT

DYKAI 
KNYGELIS

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstored Patcnt Attorncy 

"s 43*A Secnrlty Satino A Commerclal 
Bank Bullding

(Directly aerosu Street irom patcnt Office:

O. O.
*

U' ■ '■

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos i, 
hbhhmm komfortu

skutimos 
namie
(PROBAK BlADFI

H

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina
Tik Op C

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

1739 S. Halsted St.
Chicago, III

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Te!. YARDS 4669.

ClASSlFIEDADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

672 West Madison Street

Furniture & Fixtures

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

pertaisyti elektrikiniai refrigeratoriai kaip 
nauji. 6403 
karais.

S. Halsted St. Atdara
i •1

va-

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

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

Partners Wanted

PAIEŠKAU partnerio į gerą Road 
House biznį, vienai perjunku.

10805 So. Michigan Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigiai grosernė ir bu- 
černe. Atsišaukite į Knygyną, Box 38, 
3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučemč ir grosernė 
labai pigiai. Visi įrengimai. 5 kambariai 
dėl pagyvenimo, garadžius. Renda $25 
į mėnesį. Tel. Boulevard 4658.

Real Estate For Sale
Namai-Žemš Pardavimo! ___

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas įmokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportaciječ, tinka’ gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

f
120 akrų su budinkais, upelis žuvin

gas, žemė gera, 3 arkliai, 8 karvės, 11 
kiaulių, 20 vištų. 7 žąsys, ir farmiški 
įrankiai. Kaina $3000.00.

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

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue, 
Tel. Virginia 0757

TURIU PARDUOTI
Priimsiu lotą, automobilių ar mažą što- 
rą mainui už mano eųuity 2 augŠtų 
mediniame 4 ir 4 kambarių name su 
mažu štoru beismante ir 4 kamb. cot- 
tage užpakaly. Arti, didelės mokyklos. 
Naujai dekoruotas iš vidaus ir lauko. 
Galima tuojaus gyventi. Kaina $3,500. 
1453 W. Ohio St., priešais mažą parką.




