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Veliausios žinios iš 
SLA. 37-to Seimo
Visa trečia diena praleista iždo globėjų, 

kvotėjo ir komisijų raportų skaitymui
KONTROLĖS KOMISIJA PASMERKIA 4 PILD. TARYBOS. 

NARIUS. GEGUŽIS IR BACIUNAS 
DERASI DEL SAVO SLEITO

Pittsburgh, Pa., bir. 22.. —(Speciale telegrama “Naujie-* 
noms”)—Visą trečią SLA. 37-to Seimo dienų skaityta iždo glo
bėjų, daktaro kvotėjo dr. Klimo ir pastoviųjų komisijų rapor
tai. Ijabai aštrų raportų patiekė kontrolės komisijos pirminin
kas Jonas Grinius, kuriame pasmerkė 4 Pildomosios Tarybos 
narius—Gegužį, Jurgeliutę, Raginskų ir Dr. Klimų— už Dėve- 
nio-Ažunario paskolų ir investmentus. Vienų konkretiškiausiii 
ir turiningų raportų patiekė Skundų ir Apeliacijų Komisijos 
pirm. adv. F. J. Bagočius.

Gegužis ir Bačiunas konferuojd tikslu galutinai sudaryti 
bendrų sleitą ir bendrų frontų prieš tuos kandidatus, kurie vi
suotinuose balsavimuose gavo didžiumas narių balsų.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Birželis-June 23 d., 1932
’ ? f ,;

[Acme-P. 0 A. Photo]
Montreal, Kanada. — Anglijos naftos laive “Cymbeline” įvyko kelios ekspliozijos. Nelaimėj su- 

žeista 40 žmonių, o 16 nesurandama. Ugniagesiai bando užgesinti degantį laivų.

Klaipėdos Byla
Hagos Tribunole

Signatarai smerkia Otto Boettcherio 
kelionę Berlynan

NEPRIPAŽĮSTA GUBERNATORIUI TEISĖS ATLEISTI
DIREKTORIJOS PIRMININKĄ

Haaga.— Birželio 8 d. 9 vai. 
30 min. Tarptautiniame Hagos 
Teisme pradėta svarstyti Klai
pėdos statuto interpretacijos 
bylą, šioj byloj pirmininkauja 
Guererro, San Salvadoro teisė
jas, nuolatinis teismo vicepir
mininkas. Nuolatinis teismo 
pirmininkas, japonas Adači, 
šioj byloj pirmininkauti nega
li, nes Japonija joj figūruoja 
kaipo šalis.

Teisėjai

Antroji 37-to SLA 
Seimo diena
SESIJA TREČIA

Rašo S. Bakanas ir P. Dargis

Pittsburgh, Pa 
(S p e ei a i ė s 
“Naujienoms”) 
antrąją seimavimo diena. Ūpas 
įtemptas, mat laukiama antru 
syk išduodant mandatų komisi
jos raporto. Mandatų komisi
jos rekomendacijos, viena*' po 
kitai priimamos, tačiau susto
jama prie Clevelando delegatų 
Nors komisija rekomenduoja 
juos priimti, tačiau yra daug 
delegatų tam priešingų, čia 
buvo progos musų tautiškiems 
advokatams parodyt savo graž
bylystę, tik gaila, kad jie pa
miršta esą ne teisme adresuoją 
džiurės, bet seime. Sulig jų 
aiškinamų galima daryti išvadą, 
kad konstitucija parašyta tik 
“dlia prastovų nurodą”.

Mandatų Komisija patiekia 
net 2 raportus dėl 14 kp. dele
gatų teisėtumo: didžiumos ir 
mažumos, žemantauskas ir Za
latorius rekomenduoja, kad 14 
kp. delegatai butų priimti, o 
Bučinskas pareiškia, kad 14 
kuopos delegatai negali daly
vauti, nes tai butų SLA. kon
stitucijos laužimas. Iškyla 
karšti debatai. Po valandos ar
gumentavimo einama prie bal
savimo. Prezidentas S Gegužis 
skelbia, kad didžiuma balsų yra 
už 14 kp. delegatų priėmimą, 
bet iš delegatų padaroma pa
staba, kad šiame balsavime bal
savę ir ne delegatai. ' Pakyla 
protestai ir reikalaujama nau- 

\ jo balsavimo. Bet P. Girgaitis 
padaro pastabą, Jcųd dėl šven
tos ramybės ir suiaupimo bran
gaus laiko lai pasilieka taip 
kaip yra. Delegatai apsiramina. 
Pasilieka taip kaip nubalsuota. 
Bet prezidentas Gegužis lyg lie
ka nepatenkintas P. Grigaičio 
pastaba ir seimo delegatų suti
kimu su Grigaičio nuomone. 
Prezidentas seimo delegatams

bir. 21. — 
korespodencijos 
— Pradedame

Lenkija pradeda kreivai 
žiūrėti i Rumuniją

Bukareštas, Rumunija, bir. 
20.— Santykiai tarp Lenkijos 
ir Rumunijos valdžių pasidarė 
nepergeriausi, kuomet Rumuni
ja atsisakė sudaryti su Sovietų 
Rusija nepuolimo sutarties iki 
Rusija nepripažins Besarabijos, 
kaipo Rumunijos dalies. Lenki
ja irgi norinti sudaryti nepuo
limo sutartį su Maskva.

sekretorės. Raportai priimti, 
Sesija uždaroma 12:45 po piet.

SESIJA 4-TA

Francija priešinga 
HJlooverio ginklų 
sumažinimo planui

kinti
Prezidentas siūlo panai 
kai kurias ginklų rūšis

bir. 22. — Franci- 
o Anglija labai šal

nežinąs apie jos 
Centro sekretore 
paaiškina, kad ta 
susitvėrusi, apli- 

išpildytos ir 
ir

ši byla esanti patiekta Ha
gos Teismui signatarų prašy
mu. Klaipėdos konvencijos 17 
straipsniu. Pacitavęs šį strai
psnį, Malkinas konstatavo, jog 
jame numatytas “nuomonių 
skirtumas” tarp Lietuvos vy
riausybes ir kitų signatarų dėl 
Klaipėdos konvencijos dispozi
cijų pasireiškė signatarų pra
šyme išvardintuose klausimuo
se. Turint galvoj, kad Lietu
vos vyriausybė 5 ir 6 bylos 
punktus prašė išskirti, tai, kol

Tautinis Lietuvos teisėjas I paaiškės, ar šie klausimai ga-
yra, kaip žinoma, prof. Roe- 
meris. Kiti teisėjai: Hurst— 

VVashington, D. C., bir. 21.— I Anglija,/Fromageot— Francija, 
Washingtono policijos tarpe ki- Anzelotti—Italija, Kelloggais— 
lo didelis sujudimas, kuomet Amerika, Rolin Jaoųuemyns — 
slaptieji agentai pranešė, kad Belgija. Rostvorovskis— Len- 
iš New York nežinomi asmenys kija, Bustamente— Kuba, Alta- 
gabena didelį (kiekį amunicijos mira—Ispaniją, Urrutia— Ko- 
į WashingtQnų ir‘rengiasi su- lumbija, Schiucking—Vokietija, 
sprogdinti J. V. prezidento ru- Negulesco—Rumunija, Eysinga 
mus—Baltąjį Namą. Visi keliai —Olandija ir Vangas— Kinija, 
buvo stipriai apsaugoti. Įžodžiu, iš viso yra 15 teisėjų 

(su Adači).
Valstybėms atstovauja:

Aųglijai—ų^.vu:-lų .minėju-, 
riskonsultas Sir Villiam Mal
kinas, Italijai—italų užs. r-lų 

Pilotti,
Francijai— franeuzų užs. r-lų 
m-jos juriskonsultas Charguer- 
aud, Vadovaujant Basdevent, 
Japonijai—Japonijos ministeris 
Hagoj Matsunaga, Lietuvai — 
IJetuvos ministeris Londone 
Sidzikauskas ir patarėjas, pris. 
adv. Robinzonas.

Posėdžio pradžioj tautinis 
Lietuvos teisėjas, prof. Roeme- 
ris, davė iškilmingą teisėjo pa
sižadėjimą. Po to prasidėjo 
Anglijos vyriausybes agento, 
Sir Villiam Mulkino kalba. Jis 
kalbėjo per . visa rytmečio po
sėdi ir tęsė dar popietiniam po
sėdy.

Anglijos agento kalba 
Pradėdamas savo kalbą, jis 

pareiškė, jog, pasikartojimas 
išvengti Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Japonijos Vyriausy
bių agentai yra susitarę, kad 
šis pirmasis exposė bus pagrin- 
įdinis ir bendras visais svar
biais klausimais.

' Rengėsi išsprogdinti 
Baltąjį Namą? Įėjo būti signatarų pateikti 

Teismui svarstyti, jis jų ne
minėsiąs. Kalbesius tik dėl 
pirmųjų keturių punktų:

Pagrindiniai klausimai
1. Ar Klaipėdos teritorijos 

gubernatorius turi teisę atšauk
ti direktorijos pirmininkų;

. Teigiamu atveju, ar ši teisė 
tegalima tik kai kuriomis sų- 
lygomis arba kai kuriomis ap
linkybėmis ir kokios yra šios 
sąlygos arba aplinkybės;

' B.‘~Tuo atveju* jei teisė at
šaukti direktorijos pirmininkų 
tų suteikta gubernatoriui, tuo
met jis priveda ir prie kitų di
rektorijos narių pareigų nusto- 
jimo;

4. Tuo atveju, jei teisė at 
šaukti direktorijos pirmininkų 
tegalima tik kai kuriomis są
lygomis arba kai kuriomis ap
linkybėmis, tai ar Betcherio 
1932 m. vasario 16 d. atšauki
mas yra taisyklingas tomis ap
linkybėmis, kuriomis jis įvyko

. Bendrai, Malkinas turįs pa
brėžti, kad signatarai stoja i 
Teismų ne savo ypatingų inte
resų arba teisių ginti, o tik 
tam, kad jų pasirašytoji kon 
vencija Lietuvos vyriausybės 
butų taikoma prisilaikant tei
singos jos interpretacijos. Sig< 
natarai priėję išvadų, kad kai 
kurie Lietuvos vyriausybės ak
tai neatitinku konvencijos dis
pozicijų, todėl jie ir palaikę rei
kalinga pateikti ta bylų Hagos 
Teismui.

Gėneva, 
ja atmetė, 
tai priėmė prezidento Hcove- 
rio nusiginklavimo pasiūlymą, 
kurį jis padare Europos valsty
bėms, norėdamas išgelbėti irs
tančią Genevos nusiginklavimo 
konferencijų.

Svarbiausi Hboverio plano 
punktai, yra, lėktuvų, tankų ir 
cheminių karo metodžių panai
kinimą ir bendrą laivynų ir ka
riuomenės sumažinimų. Apskai
čiuota, kad planų priėmusi Eu
ropa. galėtų sii'taupinti 
ar 15 bilijonų dolerių į 
metų.

Vokietija ir Italija, 
gai, į Hooverio planų labai pa
lankiai žiuri. Francija savo 
pasipriešinimų aiškina tuo, kad 
juo geriausiai galėtų pasinau
doti Vokietija, nes tų ginklų 
rusiu, kuriuos plane 
panaikinti, Vokietija 
turinti. O Francija 
nusiginkluoti, nes

Kubos prezidentui 
naujos diktatoriaus 

teisės
Sesiją atidarė prezidentas S. 

Gegužis 2:30 vai. p. p. Vėl ei
nama prie Pildomosios Tarybos 
raportų. Ilga raportų skaito 
SLA. iždininkas adv. K. P. G il
gis. Iš jo paaiškėjo, kad SLA. 
turto iždininko priežiūroje yra 
$1,386,140.28.

Iždininko raportas priimtas.
Prezidentas S. Gegužis sei

mui patiekia sekantį šeiminių 
komisijų sąstatų: Kuopų Įne
šimų Koihisija; adv. Loppato, 
adv. Bordenas ir P. W. Biršto
nas. Skundų ir Prašymų Ko
misija: adv. G<rišius, M. šapar 
nius ir B. Tumavičius. Spau
dos ir Rezoliucijų Komisija: M. 
Vaidyla, J. Valaitis ir S. Mic- 
helsonas. Laiškų Skaitymo Ko
misija: L. Gaižaitė, E. Grigiutė 
ir K. živatienė. Tautiškų Cen
tų Skirstymo Komisija: K. J. 
Paulauskas, p. Kirdeikeinė ir 
P. Dargis. Pastoviųjų Kpmisi- 
jų Nominavimo Komisija: Dr. 
A. Montvidas, A. K. Klimas ir 
P. žiuris.

Sesija uždaryta 4:30 po piet.
Nei vieno seimo delegatai 

nebuvo taip susiinteresavę SLA 
organizacijos ateitimi ir busi
mąja Pild. Taryba, kaip šiame 
37-tam seime. Fašistinis ele
mentas kokųsuoja išsijuosęs, 
daro įvairias kombinacijas, net 
kreipiasi į pažangiuosius dele
gatus su pasiūlymais, mat, na
bagai, truks ar plyš, nori iš
rinkti prezidentu savo “duon
davį”. \ . i

Demokrafinėsz minties žmo
nės yra aiškiai nusistatę šia
me seime pildyti SLA. narių 
išreikštą valių laike referendu
mo; gi-, f asistuojanti s elemen
tas <tiki j jėgų ir .bet .kuriuo 
laiku jie spiautų (žinoma, jei 
galėtų) j narių valią ir pamynę 
konstjtuciją, Uzurpuotų SLA. 
Bet jiems nepasiseks Savuoju 
blofu apmulkinti > galvojančių 
delegatų; SLA. nariai, darbo 
žmones, įstengs., apginti savą
sias teises.

apie 10 
dešimts

Havana, Kuba, bir. 22. —Ku-1 m-jos juriskonsultas 
bos atstovų butas nutarė įga
lioti prezidentų Machado panai
kinti trijų metų terminui kon
stitucines garantijas, suteikian
čias asmeninę laisvę, jeigu ša
lyje nesiliaus neramumai.

primeta: “Aš irgi tų patį jums 
sakiau, bet manęs neklausėte, o 
kaip kitas pasako, tai jus su
tinkat.”

Iš prezidento pastabos gau
nama įspūdis, kad seimo dele
gatai visai nenori jo klausyti.

Mandatų komisija praneša, 
kad yra paduotas skundas prieš 
adv. A. Olį, naujai sutvertosios 
kuopos delegatų. Mandatų Ko
misija prie šio skundo nedaro 
jokių rekomendacijų. Palieka
ma seimui dalykų išspręsti. 
Skundas prieš adv. A. Olį pa
matuotas tuo, kad adv. Olis pra
laimėjęs delegatų rinkimus 36 
kuopoj, bet neatbūtinai norė
damas dalyvauti SLA. seime, 
suorganizavo naują kuopų, tik 
keliolika dienų prieš SLA. Net 
Prezidentas S. Gegužis dar kol 
kas oficialiai 
susi tvėrimą. 
P. Jurgeliutė 
kuopa esanti
kacijos esančios 
daktaro kvotėjo prijmtos 
kuopai suteiktas numeris, nors 
galutini formališkumai dar nesą 
atlikti.

Kalba iš vienos ir kitos pu
sės ir duodama žodį tarti pa
čiam p. Oliui. Olis pirmiausia 
pareiškia, kad jam 36 kp. val
dyba persikėlimo lakšto neda
vusi, bet norėdamas pasidar
buoti dėl SLA., suorganizavęs 
nauja SLA. kuopų iš jaunuolių 
ir be persikėlimo lakšto į jų 
perėjęs. Jis šiandie jų ir at
stovauja. Konstitucija sutei
kianti jam teisę būti delegatu, 
kaipo nuo naujos kuopos. Kon
stitucija betgi nurodo, kad na
rys atsikėlęs iš kitos kuopos, 
naujoj kuopoj turi išbūti 6 mė
nesius iki jis guli būti renka
mas delegatu į seimų.

Advokatas Bordenas karštai 
agituoja už Olio delegatystės 
pripažinimų, Olio, kaipo jau
nuolio, nežiūrint nei konstitu
cijos patvarkymo. Iš antros pu
sės mažai kas kalba ir einama 
prie balsavimo. Nubalsuota 
adv. Oliui suteikti delegatystės 
teises.

Adv. Olis kalbėdamas pareiš
kia, kad jo nenorį įsileisti į 
seimų, nes jis daug žinąs ir ne- 
kurie politikieriai bijo, kad jis 
tą slaptybių neišpasaktoų. Jei 
seimas jam suteiksiąs delegato 
teises, tai Olis visas tas slapty- 
bes paaiškinsiąs. O jei ne— to 
negalėsiąs padaryti.

Užbaigus Olio delegatystės 
klausimą padaroma ,10 minučių 
pertrauka. Po pertraukos ei
nama prie Pildomosios Tarybos 
narių raportų. • Išduodami ra
portai SLA. vice-pr<ezidento Mi
kalausko ir Jurgeliutės—ęentro

priešin-

siūloma 
visai ne
negalinti 

Vokietija
yra jos tradicinis priešas.

A. Hitlerio įsakyta 
mobilizuot armiją 

į 24-ias valandas

/

Kanada surenka mili
jonus nuo gėrimų

Toronto, Kanada, bir. 21. — 
Paskutiniais metais Ottawos 
iždas turėjo $43,250,000 įplau
kų nuo svaiginamųjų gėrimų 
apyvartos. Per paskutinius de
šimtį metų Quebec provincija 
surinko $72,000,000.

ORHSaęs
Chicagai ir apylinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kiek šalčiau viduti
nis šiaurryčių vėjas.

Vakare temperatūra buvo 65- 
90.

Saulė teka 8:15; leidžiasi 
8:29

Riaušės ir maištas drasko visas 
Vokietijos valstijas 

' 1 . . ' /

Berlynas, bir. 22. — Spaudo
je pasirodė žinios, kad Vokie
tijos fašistų vadas įsakė vi-\ 
siems ginkluotiems būriams 
mobilizuotis į 24 valandas. O 
Von Papeno kabinetas tuo tar
pu atsirado labai keblioje pa
dėtyje. Vokietijos valstijų Vy
riausybės pareikalavo jo, kad 
jis pasirinktų arba jas arba 
Hitlerį.

Kraujas smarkiai tekėjo įvai
riose Vokietijos dalyse, kuo
met fašistai susidūrė su komu 
nistais, o į-jų visų tarpų jsir 
maišė ir policija. Vienas fa
šistas buvo nušautas Berlyne, 
o Ėsšene nežinomas asmuo nu- I
dūrė vieną jaunų Hitlerio rė- 

S.užeistų nesuskaitoma 
f > ' ' . : .. ' ' , ‘

mėją. 
daugybe

Muštynės įvyko Berlyne, Kel
ne, Wandsbecke, Hamburge, 
Fbankfori>ąm-Main, Ąndernąch, 
Varei, Kiel /ir kituose dides
niuose miestuose.

Pennsylvanij’os legisla- 
tura gelbės bedarbius
Harrisburg, Pa., bir. 21. — 

Birželio 27 d. Harrisburge iš
vyks speciale valstijos legislatu- 
ros sesija, kurioje bus svarsto
ma bedarbių ir alkanųjų pašal
pos teikimo projektas

Į New Yorką grįžo la
kūnė Putman—Earhart

New York, bir. 21. — Laivu 
Ile Dc France iš Europos grįžo 
lakūnė Amelia Earhart-Putnum, 
kuri kiek laiko atgal viena per
skrido per Atlantiko vandeny
ną. New Yorkas lakūnę suti
ko labai iškilmingai, tiesiog api- 
berdamas jų įvairiais medaliais,

Suteiks veteranams pir
menybę darbuose

Wųshington, D. C., bir. 21.— 
Senatas priėmė pasiūlymą su
teikti pirmenybę karo vetera 
nams, samdant darbininkus vie
šiems darbams.

(Bus daugiau)

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII”

į Klaipėdą per Copenhageną.
Liepos 16 dieną laivu “StatendaĮn”

per Rotterdamų.
' Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

per Stokcholm.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

-i per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris”

per Havre .
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilnų užtikrinimų 
turėti linksmų 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 V AL.

M

Biržulio 2 d. Žeimelio v. žy- 
čiunų km. Baltaičio seklyčioje 
rasta, papjauta jo duktė 3 metų 
amžiaus, o šuliny rasta negyva 
jo žmona Ciciilja, 34 metų am
žiaus.
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Pranešimai išSLA. Seimo ’SS?
Pittsburgh, Pa.

Seimo atidarymus

Birželio 20 d. prasidėjo SLA. 
37-to Seimas Lietuvių Piliečių 
Svetainėje. Svečiai ir delega
tai pradėjo rinktis prie svetai
nės apie 8:30 vai. ryto. Dau
gumas delegatų, kuriuos tenka 
sutikti, yra tie patys delegatai, 
kurie dalyvavo ir praeituose sei
muose. Jie sveikinasi ir šneku- 
čiojasi. Seimo rengimo komisi
jos pirmininkas p. P. Dargis 
seimą atidaro 10 vai. ryto, pa
sakydamas tinkamą atidarymui 
prakalbą ir perduoda seimo ve
dimą SLA. prezidentui p. S. 
Gegužiui. Jis pakviečia delega-. 
tus ir svečius sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Prie 
piano vadovaujant Jonui Senu
liui, visi delegatai ir svečiai at
sistojo ir gieda. Sėdinčių nesi
mato.

‘Prezidentas p. S. Gegužis pa
kviečia sekretorę p-lę P. Jurge- 
liutę iššaukti Pildomosios Ta
rybos narius ir kuopas. Visi P. 
T. nariai dalyvauja išskiriant 
Dr. Klimą, kurio dar kol kas ne
simato. Iššaukiami ir kuopų de
legatai, kurie sudeda savo man
datus. Po to S. Gegužis paski
ria mandatų komisijų, suside
dančią iš J. žemantausko, 11 
kp. delegato, A, Zalatoriaus, 36 
kp. delegato, ir J. M. Bučinsko,
50 k p. delegato. Mandatų komi
sija užima savo vietą. Prieš 
paskyrimą nesigirdi jokių pasi
priešinimų, reiškia, darbas kol 
kas sekasi.

Kol mandatų komisija tvarko 
mandatus, prezidentas p. Gegu
žis pakviečia eilę kalbėtojų. 
♦Pirmiausiai P. W. Birštoną ir 
miesto majoro atstovą adv. 
Charles P. Langą, kuris pasvei
kina seimo dejegatus miesto 
majoro vardu. Toliau kalba’An
tanavičius, jaunuolis iš Brook- 
ly.no, P. F. živatas iš Scranton, 
Pa., p-lė Gaižaitė iš Chicagos, 
A. B. Strimaitis iš New Yorko 
ir p. Sabaliauskas iš Westville, 
III.

Mandatų komisija dar tur 
būt neprisirengusi. Pirmininkas 
p. S. Gegužis uždaro pirmą se
siją 12:30 vai. po pietų.

Sesija antra

Antrą sesiją atidaro preziden
tai S. Gegužis 1:30 po pietų.

Mandatų komisijos narys J. 
21. Bučinskas išduoda raportą, 
kuru pradedama apkalbėti. Ka
dangi randasi keletas skundų 
prieš nekuriu kuopų delegatus 
tai mandatų komisijai pataria 
priimti delegatus, prieš kuriuos 
nėra jokių skundų, o apskųstų 
delegatų priėmimą atidėti iki 
skundai bus ištirti. Keletas de
legatų pasiprašo balso ir klau
sia mandatų komisijos ar ji 
neturi skundo prieš 14 kp. de
legatus iš Cleveland, Ohio. Man
datų komisija praneša, kad ne
turi, bet Centro sekretorė P. 
Jurgeliutė paaiškina, kad 14 
kp. nėra pilnai užsimokėjusi j 
Centrą ir remiantis SLA, kon
stitucija, tokios kuopos delega
tai neturi teisės būti seimo de
legatais. Centro sekretorė P. 
Jurgeliutė ir prezidentas S. Ge
gužis aiškina, kad tai ne kuopos 
narių kaltė ir tas dalykas su 
14 kp. neužsimokėjimu esąs 
komisijos ir bondų kompanijos 
rankose.

Adv. Borden, Karpavičius kal
ba už 14 k p. delegatų priėmi
mą; Grigaitis, Stungis, Mažuk- 
na kalba, kad tų delegatų priė
mimas be to neužsimokėjimp iš
aiškinimo butų neteisėtas vodo«* 
vau jautis konstituciją. Paduo
damas pataisymas prię įnešimo* 
kad 14 kp. delegatų priėmimas 
butų atidėtas. Didžiuma balsų 
pataisymą priima ir 14 kp. de
legatų reikalas atidėtas iki bus 
ištirtas 14 kp. skolos klausi
mas.

Mandatų komisijos raportas 
priimtas su pataisymu.

Prezidentas S. Gegužis pa
skiria 4 delegates jaunuoles pri- 
segioti delegatams ženklelius. 
Mandatų komisija iššaukia de
legatus vardais ir delegatams 
suteikiama ženkleliai.

Seimui perstatomas kapitonas 
S. Darius, kuris kartu su kitu 
žymiu lakunu Stasiu Girėnu 
rengiasi skristi Lietuvon. Kapi
tonas Darius kviečia delegatus 
atsilankyti į Allegheny Co. aero
dromą, kur randasi jo lėktuvas, 
žadėjo delegatus pavėžėti oru. 
Delegatai pasveikina kap. Darių 
griausmingu delnų plojimu.

Paduodamas įnešimas, kad 
praeito seimo protokolas nebūtų 
skaitytas. įnešimas priimtas. 
Nutarta, kad prezidentas S. Ge
gužis paskirtų šeimines komisi
jas. S. Gegužis pareiškia, kad 
jis galėsiąs komisiją sąstatą 
seimui pristatyti tik sekančioje 
sesijoje ir seimas su tuo sutin
ka. Sekretorė P. Jurgeliutė pra
šo seimo leisti jai pasiskirti pa- 
gelbininką A. B. Strimaitį. Sei
mas sutiko.

Einama prie Pildomosios Ta
rybos raportų. Prezidentas Ge
gužis pakviečia vice-prezidcntą, 
A. Mikalauską, užimti vietą ir 
prezidentas Gegužis skaito sa
vo raportą, paliesdamas visus 
klausimus ’iš savo darbuotės.
Raportas švelnioje formoje, ne
sigilina į detalius. Skaitymas 
užtrunka apie valandą ir 30 mi
nučių. Raportą pabaigus skaity
ti delegatai karštai ploja. Pa
duodamas įnešimas ir parem
tas raportą priimti, bet kažin 
kas užkamanduoja, kad prezi
dento raportas butų priimtas 
atsistojimu. Dalis delegatų sto
jasi, bet didžiuma pasipriešina. 
Įvyksta nemalonus incidentas. 
Bolševikų delegatas * Ii ^buvęs 
kandidatas į centro sekretorius
J. Miliauskas kalba prieš pre
zidento raportą, bet einama prie 
balsavimo ir visais balsais prieš 
4 raportas priimtas. %

Antroji sesija uždaryta 4 vai. 
IX) pietų. —S. Bakanas.

Pittsburgh, Pa.
Įdomybes iš 37do SLA. Seimo

Ponas Strimaitis savo kal
boje pasakė, kad velnias pa
sėjęs tarpe SLA. kuopų kokių 
tai kūkalių, bet kas tas velnias 
buvo, ponas Strimaitis nepa
sakė. Ar nebus tik vienas iš 

"“Vienybės” pastogės ir vienas 
iš “Sandaros” pastoges, kurie 
iš tikro važinėdami per SLA. 
kuopas sėjo tarpo SLA. narių 
tuos neapykantos grudus.

P-as Strimaitis rekomenda
vo šiam seimui išnaikinti iš 
SLA. narių ir jų kuopų tarpo 
visus tuos kūkalius ir gražin
ti SLA. nariams jų teises. Reiš
kia balsavimo teisę. Ir jeigu 
SLA. nariai išsirinko savo vir
šininkus visuotinu balsavimu, •v
tai jie turi teisę ir matyti tuos 
savo išrinktuosius tose vietose, 
į kurias juos didžiuma SLA. 
narių rėme visuotiname balsa
vime.

Galima sutikti, su p. Stri
maičio nors ir neaiškiai pa
reikšta mintimi, kad šis Sei
mas turėtų išrauti tuos kūka
lius ir pasakyti “Vienybei” ir 
“Sandarai”, kad jos nesiunti
nėtų tų savo kūkalių sėjikų po 
SLA. kuopas. 

>■■ ■ ynu m

Laike mandatų' tvarkymo, 
f ienas žmogus padarė pasta
bą* kad Seimo vedėjas, SLĄ. 
prezidentas, duotų progą kal
bėti “tikriems darbininkams”, 
bet kuomet prezidentas papra
šė to žmogaus, kad jis pami
nėtų to “tikro” darbininko pa
vardę, tai jis j'os negalėjo at
siminti. Reporteris.

Pirmos dienos sesijoms pasi
baigus,, įvyko- tas garsus delegii- 
tų priėmimo bankietas.

Pati svetainė išpuošta gėlė
mis, levendromis, paparčiais ir 
pinavijomis, kas darė malonų 
įspūdį. Stalai, išpuošti maistu ir 
gėlėmis, viliote viliojo svečius.

Muzikos balsai garsiai gaudė į 
įvairias gaidų melodijas. Sve-! 
čiai renkasi pamažu, sėda prie | 
parengtų stalų ir vaišinasi.

Visi pasipuošę, v Ui linksmi., 
Mergaitės, kurių čia netruko,' 
linksmos, jų grožis ir patogu
mas galima lyginti prie tų pi-! 
naviiįų. Visi valgome, visi kai- i 
bam.č.3,, visi sotinamos.

Prasideda svečių kalbos.. Sei- ' 
mo rengimo komisijos pirminiu- ; 
kas P. Dargis pradeda progra
mą ir perstato gerb. Mažukną, 
vietinį pittsburghietį, būtį va
karo vedėju. Jis pakviečia Žir 
vatą tarti keletą žodžių. Toliau 
kalba dr.. Draugelis, dr. Moųt- 
vidas, S. Gegužis, adv. Gugis,. į 
Jurgeliutė, adv. šaJnicnė, adv. Į 
F. Ji.. Bagočius ir Varkala. Visų 
kalbėtojų kalbos taip- skirtin
gos, kad sulipinti jų į vieną ii- ! 
gą kalbą negalima.

Bene įspūdingiausiai kalbėjo 
adv. F. J. Bagočius. Jo žodžiai 
žavėte žavėjo ne tik draugus, 
bet ir priešus.

Bankietas buvo labai links
mas, gyvas ir jį galima skai
tyti pilnai vykusiu. —A. J. V-s.

Pittsburgh, Pa.
SLA. šeiminis bankietas

Pirmadienio vakaras. Delega
tai ir svečiai renkasi. Malonaus 
simfonijos orkestro akordai už
pildo Piliečių svetainę jaukia 
muzika. Atvyksta “Pittsburgh 
Sun Telegraph” reporteriai, ku
rie nutraukia paveikslus. 9 vai. 
vak. P. Dargis atidaro vakaro 
programą, perstatydamas toast- 
mesteriu J. K. Mažukną. Kalbas 
pasakė, p. p. St. Gegužis, F. J. 
Bagočius, Dr. Draugelis, Dr. Vi- 
nikas ir ypatingai puikią kal- 
ją, pritaikintą šiam momentui, 
pasakė Dr. Montvidas.

Po vakarienės ir kalbų visi 
svečiai susirinko žemutinėj sve
tainėj, kur jaunimas prie gra
žios muzikos šoko, o senesnieji 
šnekučiavosi.

šiame parengime kažko p. 
Ginkus, vienas tautiškųjų vadų, 
nenusėdėjo ir net nepastovėjo 
vietoj. Mat, žmogus eina sunkią 
misiją. Teko nugirsti, jog jis 
šiame bankiete verbuoja, sulig 
jo, “lietuviškus ainius”, bet tas 
verbavimas pasireiškia kitų sro
vių keikimu.

Bankietą galima skaityti vy
kusiu. -—P. D.

SLA. 37-to Seimo da
lyvaujančią dele

gatų sąrašas
(Tęsinys)

63 kp., Chicago, III.
A. Laurutėnas.

64 kp., Baltiinore, Md.
P. Jaras,
V. Laukaitis,
N. Rastenis.

66 kp., Ansonia, Conn.
S. Bujanauskas.

68 kp., Lee Park, Pa.
K. Masčinskas,
F. Amšėjus.

70 kp., Cliffside, N. J,
J. Karsokas,

74 kp., S o. Chicago, UI.
J. Trijonis.

76 kp., Brooklyn, N. Y. • 
J. Antanavičius,
V. Ivanis.

86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa.
J; K. Mažiukna, 
J. Pabarčius.

89. kp., E. Chicago, Ind. . 
J. Kavaliauskas.

l

90 k p., Bridgevilte, Pa.
S Bąkauas.
B. Sabajliauskytė.

95 kp., Coal Centre, Pa.
R. Durša,
J, Rudienė.

99 kp., Herminie, Pa.
J. Andriušis.

104 kp., Pittsburgh, Pa. 
J. Kuizinas.

105. kp., Ddy,ton, Ohio 
M. Mockevičius^

109 kp., Chieagp, UI. 
J;. R. Burden,
G. J. StuugjSf

110 kp., Platus, Pa. 
į. K. Derlus,
115 k p. , Wtllfes Bar re, Pa. 
j. Adomaitis.

/

110 Kp., Maltbyt Pa.
M, Mockevičius,

kp., Chicago, III.
J. Grišius,
L, Geležinis.

124 k p., Hartford, Conn.
J. Sekys.

126 k p., Neuf York, N'. Y.
A. B. Strimaitis,
P. Bajoras,
M. J. Vasil.

128 k p., Carnegie, Pa.
E. šiurmaitis.

I

129 kp., Chicago, III.
V. Andriulis,
J. Andriulienė.

131 k p., Norivood, Mass.
B. Tumavičius.

134 kp., Chicago, III.
O. Ferantienė.
135 kp., Philadolphia, Pa. 

J. Vaivada,
M. Mankelevičius.

136 k p., Cleveland, Ohio
J. Levftimvičiuą..

139 kp., Chicago, IR.
i J. Gumaliftuskus,

A. Narbutas.
\ 131 k p., S o. Eork, Pa.
J. Valakus.

153 kp., Du Bois, Pa.
N. J. Kizclis.

157 kp., Youngstoum, Ohio
D. Andrejauskienč,

• J. Lukoševičienė,
i 158 kp, Springficld, UI.
* K. Račaitis,

P. Rauktis, 
L Greg^ąųskas.

J 168 k p., Simford, Cohn.
O. Ančiuke, x
B. Taruliutč.

17$ kp., Duųuesne, Pa.
Q Gutauskienė.

175 kp., Ąrlington, Mass.
S. Michelsonas.

188 kp>, Boston, Mass. • 
J. Pohl.

192 kp., New Keusinglon, Pa.
J. Svipas.

195 kp., Pittsburgh, Pa.
R. Poplauskis.

198 kp., Akron, Ohio
P. Jurgelis.,
B. Beleckienė.

205 kp., Scheneclady, N. Y.
P. Rimkus.

208 kp., Chicago, UI.
L. Gaižaitė,
S. šuolienė.
211 kp., Mahanoy City, Pa.
O. Nevulienė,

’ J. Vizbaras,
V. šerkšnis,
A. Gegužienė,
O. Kristopavičienė,
A. Ramanauskas,

' X I ■ ■

AR. UŽSITRAUKI?

L

Užtikrina jums apsaugą, kurios jiis 
norite , • * dėl to, kad tūli nesvarumai 
glūdinti net puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose yra pasalinami įžy* 
minoju valymo procesu. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį ir turi!

“Penkioadešimtys milijonų rūkytojų 
negali būti klaidingi!”

“It’s toasted
Jūsų Apsauga į (Į ‘ Į

suko} 
mes 0gerai padarėme” 

kada užklausėme šį klausima!

OKEI AMERIKA! ... tu norėjai
faktų ir mes juos tau davime -» 

nors tęisybė buvo smėgis cigaretų 
versUil Užsitraukimas dūmų yra 
svarbiausia tema cigaretų diskusijose.

Nes mes visi užsitraukiame - žino
dami ar nežinodami • • • kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį 
dūmų jis ar ji ištraukia iš cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Jogui kiti 
cigąretai savą nemalonioje padėtyj,e 
tyliį? jei jie nori! Lucky Strik© gali 
atvirai kelti - šį klausimą. Luckies
P* • ‘.f * ■ i '. , ( ' . - - ‘ '

’ O. K. AMERIKA '
ATŠIIĄ LŲCKY STRIKE RADIQ ERQGRAMĄ-~^60 inodtrnilįm minučių tu pasaulio įtriausiait 

*o/į^ ^rstrais ir: L.ucky $trike Pfptutymais, Mvleną. Antrtdienio, KtMrtaditnio, įr Šeitadicuio 
■ ’ vakaru, ptr N.B.C. Radio tinklu.

P. šliužas.
V. Salvestravičius.

212 kp., Kenosha, Wis. 
A. Kunca, 
J. Marcinkevičius.

222 kp., Michigan City, Ind.
J. Varkala.

22.3 kp., Weslville, UI. 
P. Paulius.

226 kp„ Chicago, UI.
Dr. A. Montvidas,
E. Mikužiutė,
J. Mickevičius,
K. čepukas.

246 kp., Plymouth, Pa.
K. Gaidžiunas.

217 kp., AHguippa, Pa.
J. Plečkaitis.

250 kp., Maspeth, N. Y.
D. Volungevičius.
258 kp., Washington, Pa.

M. Mikalauskas.
260 kp., Chicago, UI.

K. Liutkus, 
K. Mačiukas.

262 kp., Waukcgan, UI.
J. Mačiulis.

266 kp., C asile Shannon, Pa. 
P. Laurinaitis.

271 kp., Elizabelh, Pa.
J. Lorentas.
272 kp., Amsterdąm, N. Y. 
P. Lalas.
286 kp., McKees Rocks, Pa.
J. Miliauskas. •

289 kp., llarvey, UI.
A. Skirmontus.

290 kp., St. Clair, Pa. 
J. Mitchell.
291 kp., Siveet Valley, Pa.
J. S. Lopatto.
303 kp., Shenandoah, Pa.

O. Petuškienė,
V. V. Vaišnoras,
A. K. Klimas.

304 kp., Buffalo, N. Y. 
M. Kajokas.
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308 kp., Zeigter, UI.

M. Banis.
309 kp., E. White Plains, N. Y.
/ V. Kirdeikienė.

311 kp., \Y. Frankfort, UI.
A. Radžiūnas,
M. Stonis,
P. šiugdinienė.
318 kp., Worcester, Mass.
K. Šimkonis,
J. Mitrikaitė.

323 kp., Glendale, Pa.
M. Liepicnė.
324 k p., Brooklyn, N. Y.

D. Klinga.
338 kp., Kenosha, \Vis.

J. Bružas.
339 kp., Cleveland, Ohio

E. Grigiutė.
343 k p., Indiana Harbor, Ind.

P. Rudis.
353 k p., Pittsburgh, Pa.

P. Dargis.
356 k p., Zcigler, UI.

S. Parednis.
358 kp., Shreufsbury, Mass.
A. Z nikus. /
359 kp., Dorchester, Mass.
T. Brazaitienė.

360 kp., Milton, Mass.
F. J. Bagočius.

363 kp., Arnold, Pa.
O. Ivanąuskiutė.

364 kp., Detroit, Mich.
Z. Žukauskaitė.

365 k p., Jamaica Plain, Mass.
I. Jurėniutė.

367 kp., Porth Chester, N. Y.
A. Urbonas.
370 k p., Hartford, Conn.

M. Januškevičiūtė.
371 kp., Cambridge, Mass.
J. Valūnas.
373 kp., Amsterdąm, N. Y.
J. Kiškis.

f Th. America® 
. ■ Tčblceo Co.
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Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

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

Toronto, Ont

jums

NAUJIENOS, Chicago, III,

4745 SO. ASHLAND AVENCE,
1805 MIMVALKEE A VENTE,

nie
kad
nes
na- 

kad
vra 
f

Kas dedasi Simų ir Dukterų 
Pašai pine j Draugi joj

nariu tei-
V

sas. Nubaustasis pareiškia, 
kad jis per teismų ieškos tei-

Ncvilkinkit su savo užsakymu. _ 
galbūt reikės juos mokėti, jei lauksite 
perdaug ilgai, šaukite mane dėl kainų.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Yra ir daugiau, kurie nesu
tinka su jų vedama politika ir 
tiems gręsia išmetimas kaipo 
“pavojingiems”. Jie tų atsi
kratymų nuo nepageidaujamų 
narių pradėjo vykdyt su ap
galvojimu, nes greitoj ateity 
bus priimami šios dr-jos nau
ja konstitucija, kuria tie pa
tys tavorščiai paruošė. Kada 
nebus kam priešintis, jie tiki
si pravesti naujų konstitucijų, 
pradėti iš pat pagrindų tvar
kyti dr-jų ir jų pastatyti ant 
“darbininkiškų” pamatų, bet 
kasžin ar jiems tie plehai iš
degs. Kiek teko sužinot apie

monistinės košės, kad dabar 
negalite jos suryt, štai didelė 
tavorŠčių baimė buvo, kada A. 
Frendzclte ketino teismo ke
liu ieškoti savo teisių. Teis
mas, sužinojęs dėl kokios prie
žasties nariai metami iš orga
nizacijos ir susekęs tokį viešų 
komunistinį veikimų šioj drau
gijoj, be jokių ‘ atsiprašymų 
dr-jų uždarys ir jos turtų kon
fiskuos. Bet jiems neapeina 
dr-jos svarbumas. Jiems ru
pi savo kromelis, jie nori iš 
tos dr-jos tiek pasisotinti, tiek 
iš jos ištraukt syvų-, ir kada ji 
bus išnaudota — nublokšt į 
šąli.

Paskutiniu laiku spaudoje 
teko pastebėt, kad Montreale 
Sūnų ir Dukterų pašalpineje 
d-joj pradeda įsigalėti komu
nistinis gaivalas. Šios d-jos 
rimtesni nariai privalo budėt 
ir dar smarkiau atmušt jų gro- 

. boniškus užsimojimus.
Negeriau yra ir su Toronte 

esamąja tuo pačiu vardu d-ja. 
Čionai jau nuo seniau jie pra
dėjo savo “darbininkumų” na
riams piršti, ir tas dalinai 
jiems pavyko. Dabar, turė
dami galių ir vadovybę šios 
d-jos, visai nesiskaito su kitaip 
manančiais nariais. Mažiau
siai progai pasitaikius, sten
gas! nusikratyti nuo priešingų 
pažiūrų nario, štai pavyzdys. 
Vienas šios d-jos narys jau 
nuo 1926 m. priklausė d-joj ir 
buvo vienas rinmčiausių ir 
darbščiausių narių. Jam atvy
kus j susirinkimų praeitų 
tų pabaigoj, jį perspėja, 
jis neturi teisės balsuoti, 
jau suspenduotas. Bet to 
rio knygelėje pažymėta, 
jis ligi paskutiniam laikui
užsimokėjęs ir turi pilnas na
rio teises, remiantis konstitu
cija. Tavorščiai nenusileido. 
Minimas narys J. J. tuo metu 
buvo manęs išvykti į Jungt. 
Valst., todėl savo teisių ieško
jimą nutraukė.

Bet jam neišvykus iš Toron
to, jis sumano vėl grįžt ir pra
džioje šių metų jis iŠ naujo 
prisirašo. Tavorščiai, išgirdę, 
kad J. J. vėl prisirašė prie 
d-jos, iš baimes pradėjo drebėt 
ir štai, nelaukę nei 6 menesių, 
kada aplikantas būna užtvir
tintas ar atmestas,. vos trims 
mėnesiams suėjus, viename 
susirinkime apkalba jo “pavo
jingumų” d-jai ir net jam pa
čiam nesant nubalsuoja iš 
draugijos išmest kaipo pavo
jingų darbininkų judėjimui. 

KAr šitoks pasielgimas yra 
kuo pateisinamas? Ar ši pa- 
šclpinė dr-ja turi kų nors ben
dro su darbininkų judėjimu? 
Ar tas prašalintas narys, pasi
šventusiai dirbdamas dr-jos 
labui per 5 metus, galėjo ma
nyt, kad už jo triūsų ir gyni
mų dr-jos įstatymų susilauks 
iš tos dr-jos tokį “gerų” atly
ginimų? Tai šitaip elgiasi 
šios dr-jos “neklaidingieji”. 
Ir tai ne viskas.

Praeitame šios dr-jos susi
rinkime, išduodant praneši
mus iš parengimų, A. Frend
zelis paprašo balso ir nurodo, 
kad paminėjimas 20ties metų 
gyvenimo šios dr-jos buvo su
ruoštas visai netinkamas tai 
dienai. (Apie paminėjimų 
20-ties metų gyv. šios dr-jos 
mano aprašymas tilpo “Nau
jienų” nr. 1151, Kada A. 
Frendzelis pradėjo nagrinėti 
paminėjimo reikšmę ir nuro
dinėti kenksmingumų organi
zacijai, jeigu yra varoma to
kia vieša komunistinė propa
ganda laike paminėjimų, tai 
tavorščiai pradėjo nerimaut, 
šaukdami, kad suspenduotų 
kalbėtojui balsų. Po ilgų dis
kusijų lieka nesuspenduotas.

Prasidėjus laiškų skaitymo 
dienotvarkės punktui, pirmu
tinis laiškas buvo perskaitytas 
nuo deportuojamų už dalyva
vimų gegužes 1 d. demonstra
cijose. A. Frendzelis pastebi, 
kad šis laiškas yra politinio 
pobūdžio ir negali būti įtrauk
tas į šios dr-jos darbų tvarkų. 
Pirmininkas A. Morkys visa 
gerkle suriko:,“jeigu mes tau 
dovanojom suspendavimų, tai 
aš dabar nuo savęs suspenduo
ju tave trims mėnesiams”. Bet 
visgi T. Mbrkys nepasitikėjo 
savo diktatoriškumu ir leido 
balsavimui. Per smarkių agi
tacijų ir balsų klastavimų nu
balsuojama ir A', Frendzeliui 
trims mėnesiams atimama bal

naujai paruoštų konstitucijų 
ji yra
ses gerokai susiaurinamos, li
goniams apmokėjimas suvar
žytas visokiais budais, politi
nis veikimas statomas pirmo
je vietoje ir net politiniai nu
sikaltėliai numatoma pinigi
niai sušelpti. Vienu žodžiu, 
galima tikėtis, kad jie. tikrai 
nori įkurti “darbininkiškų” 
pašalpinę dr-jų. Tuomet, ži
noma, jeigu nenorėsi šokti su
lig jų muzika, tai priverstas 
busi apleisti dr-jų, o tas jiems 
kaip tik eis į sveikatų, nes ne
bus jiems “pavojingų”.

Bendrai pas Toronto komu
nistus yra pilnas įsitikinimas, 
kad jų laimėjimas visai neto
li. Ant tiek jie drųsųs, kad, 
leisdami komunistinio šlamšto 
lapelius žmonių tarpe, nesigė
di kviesti rašytis prie A. L. D. 
L. D. Bangos choro ir S. ir D. 
dr-jos su pažymėjimu, kad tik. 
šios organizacijos yra komuni
stų internacionalo užgirtos. Tai
gi ar šis karunavojimas pašai
piuos dr-jos komunistų inter
nacionalu negali atkreipti dė
mesio vietinės valdžios? Gal 
jus, Stalino klapčiukai, tyčio-

[Acme-P. B A, PhotoJ

William C. Bedfield, kuris 
Wilsono kabinete užėmė pre
kybos sekretoriaus vietų. Prieš 
keletu dienų jis pasimirė Brook- 
lyne, turėdamas 74 metus am
žiaus.

mis tai darot? Gal, turėdami 
galvoj dabartinį nelegalų ko
munistų veikimų Kanadoje, 
norite dr-jų uždaryti ir paskui 
šaukt, kad šnipai įskundė? 
Atminkit gerai, kad jau ir 
dr-joj esate prisivirę tiek ko-

Kaip buvau minėjęs aukš
čiau apie išmetimų iš dr-jos J. 
J. kaipo' pavojingo darbininkų 
judėjimui, tai jis ne vienas bus 
išmestas.

Jau tokių “pavojingų” eilėj 
atsidūrė iš eilės A. Frendzelis, 
kuris numatoma sekančiame 
pusmetiniame susirinkime taip 
pat prašalinti. Kitas narys nu
matomas mesti yra V. Dagi
lis, nes ir tas jiems “pavojin
gas”. Bet dar jie nepaskuti
niai, —- yra ir daugiau narių 
kurie rimtai seka dr-jos judė
jimų ir stovi su dr-jos konsti
tucija; tokie , bus “nepavojin
gi”, kol šoks sulig jų muzika, 
bet pasipriešinus, lengvas bū
das su tokjais apsidirbt — von 
iš draugijos.

Tad brangus dr-jos nariai!

Kam rupi dr-jos gerovė, kam 
rupi jos ateitis, kas trokšta jos 
tolimesnio bujojimo, kas gaili
si savo triūso ir įmokėtų dr-jai 
pinigų, -— stokime visi į darbų 
ir kovokime prieš tuos asme
nis, kurie savo politikavimu 
gręsia dr-jai uždarymu. Šian
dien A. Frendzelis yra apšau
kiamas visokiais vardais, viso
kius grųsinimus jam siunčia, 
bet jis visai to nepaiso, nes jis 
brangina šia dr-jų ir pirmas 
stojo viešon kovon su dr-jos 
parazitais, kurie savo nuodais 
kėsinasi dr-jų numarini. Su- 
kruskime ir kiti nariai ir susi
rūpinkime gresiančiu pavojum 
ne (ik dr-jai, bet ir nariams- 
Parodykime Maskvos fanati
kams, kad jų propagandai ir 
kitokiems “troškiniams” šiol

pašalpi-nėj dr-joj nėra vietos.
— V i gi lis.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaru

VALDŽIOS TAKSAI 
ANT ANGLIŲ

importuotų

$2 ANT-TONO

Geo.P. Taylor, Jr 
Coal Co.

2450 S. Halsted St.
Visi telefonai VICTORY 6605

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar (čiržkimų. Be priverstino 
poilsio, fiis paprastus gydymasis namie leid
žia f imi atlikti snvo reikalus kaip papras- 
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerakl 011 veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
Į trumpų laikų gulėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums I krai pa
gelbės. Justi aptieklninkas nepnsilaiKys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Mm., Bolty Luedcke IS Dayton rato! “AB 
vartoju Kruschen. kad Hiimažinti svarumu— 
nfl netekau 10 svarų i vienų navai te ir ne
žinią kaip j| Ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumų lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite putę feaukfete- 
lio Kritachen gtikle luuito vandene ryte prieft 
pueryčiue —; tai yra eaugue būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena batikų, kurios 
užtenka 4 savaitėm* visai mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bllc aptiekininkų Amerikoje. 
Jeigu fii pirma bonka neįtikina iii*. kad tat 
yra saugiausias būdau nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

žl orėkite, kad gautumėt Krnschen Saite
— yra dnug Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikata.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
6429 SO. HALSTED ST.

t

nus W. NORTH AVENUE 
3342 W.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų Ilgų It 
susirgimų paeina nuo skilvio Ir netinkamo vidurių 
valinio*!. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių ligų. yru dabar ptiHvelko var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis 
labai Švelnu* tonika* yra padarytai! Ift 20 skirtingų 
gydančių žievių, fiaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vatotij ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojns ir kraujo valy
toja*. Ateikite j musų sankrovą nemokamam pasi- 
larlmui. Daktaro egzaminaclja yra visiškai dykai 

. — kada vartojate Dr. Miehael’fl Ali Herb Tonlc. Arba 
rąžykite mums, prie!ųsdnmi 50c. o mes prisiusime jums $1.00 bonka Dr. Mlehoel’s Ali 
Herb Tonlc, ir tada patys |h!tikinsite, kad jei niekus kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

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

ŽOtli STREET

■ .,4b

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

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

arbus
VisiemsPadarome Greitai ir

BIZNIERIAMS

k

MIL L 1.0 N $OF>P OU N DS U S E D 
BY OUR GOyKRNMĘNT

r FORO VE R 7
4OYEAR5

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos j 5 minutes su "Musterole”, 
— "counter-irritant" 1 Uždedamas 
karta 1 valandų, jis turi suteikti 
pagelta). M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugiu.

' 0.5 ounces for 254

K

s—

<1

Don’t 
neglect 
Colds

I DOUBLE1 
ACTING

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

t

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, eto.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais

1739 South Halsted Street, Chicago, UI

5y<ie.v.u;jxn>s •-*• lbt mg

FASMIOIUc

•. UBNGTH OF 
l-TVKE._ 5LEEME5. UET’S SEtr

-■X COOVt> MME -rae
CONT TO THI$ 5VMT 

CUT *5UOFLTExR.

»T WOUUt> ČOYT 
MBou't-um — *>-

., : *1 i

Rusiška ir Turkiška Pirtis J
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Specialistas i 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. C ra wf o rd 5573

Mm M
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Editor P. GRIGAITIS

Snhacription Ratas:
88.09 per Mr in Canada
87.00 per year outaide of Chicago
88.09 per year in Chicago
8e per enpy

Entarsd aa Seeond Class Matter 
March 7th 1914 et the Port Office 
of Chicayo, IU. under the act of 
March Šri 1870.

Naujienos eina kasdien. iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S* Saistai St. Chicago, 
III. Telefonas Booacvelt 8500.

Dlaiaakymo kaina]
Chicagoj® — paltu:

Metama -----------............ , , 88.00
Pusei meti -------------- - 4.00
Trims mėnesiams ,-----------, 2.00
Dviem mėnesiam ___ ___ __ 1.50
Vienam mėnesiui > . į .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija    ....... 8e
Savaitei _____—_ 18c
Mėnesiui _    75c

Suvienytose Valstijose. na Chicagoj, 
paltui

Metams  87.00
Pusei metu ______  8.50
Trims mėnesiams H--..—..___  1.75
Dviem mėnesiams _____   1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama 88.00
Pusei metu..... ......................... 4.00
Trims minėsi amą  r... .... 2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu*

/ ' '

Kaip ten buvo su Klaipė
dos rinkimais?

Rašo E. Borchertas, Klaipėdos 
Krašto Seimelio narys

AMERIKOS MIESTŲ SKOLOS

Detroito biuras, kuris tyrinėja valdžios išlaidas, 
nesenai paskelbė statistines duomenis apie stambesnių
jų Amerikos miestų skolas. Iš tų duomenų matyti, kad 
miestų skolos metai iš metų auga. Pavyzdžiui, prieš de
šimtį metų 33 didžiausi Amerikos miestai turėjo $2,608,- 
000,000 skolos, o dabartiniu laiku tų miestų skola pasie
kė $4,6’33,000,000. Per tą laikotarpį gyventojų prieaug
lis tuose miestuose padidėjo ant 20 nuošimčių, o skolos 

.ant 77 nuošimčių.
Daugiausiai yrą prasiskolinę sekami miestai: New 

Yorke kiekvienam gyventojui tenka 165 doleriai mies
to skolos; Philadelphijoj — $213.72; Baltimorėj — 
$165.31; San Francisco — $151.28; Detroite — $150.61; 
Buffalo — $133.53; Clevelande — $112.08; Pittsburghe 
— $108.30; Chicagoj — $107.86; Bostone — $83.30; Los 
Angeles — $78.41; St. Louis — $70.50.

Pirmą vietą tame sąraše užima Atlantic City, kur 
miesto skolos kiekvienam gyventojui tenka $375, o ant
rą Dearborn, Mich., su. $340. Mažiausiai skolos turi 
Springfięld, III. Kiekvienam to miesto gyventojui rei
kėtų sumokėti tik po $6.07, kad padengti visą skolą.

Iš tų statistinių žinių biuras daro išvadą, jog neto
limoj ateityj didesnieji Amerikos miestai turės nusi- 
bankrutyti, jeigu skolos augs tokiu spartumu, kaip per 
paskutinius dešimti metų. O tos skolos auga todėl, kati 
metai iš metų miestai nepajėgia subalansuoti savo są
matas (biudžetus). Vadinasi, turi deficito. Kad padeng
ti deficitą, miestai skolina pinigus ir išleidžia visokius 
bonus. Pastaruoju laiku kai kurių miestų skolos tiek 
padidėjo, kad jie nebegali daugiau pasiskolinti pinigų 
nei beparduoti bonų. Mat, teikti paskolas tokiems mies
tams nėra saugu, — paskolinti pinigai gali pražūti. Ačiū 
tam, jau dabar yra tokių miestų, kurie nebepajėgia iš
mokėti savo valdininkams algų. Imkime, pavyzdžiui, 
Chicagą, kur mokytojams už kelis mėnesius tapo už
vilktos algos.

Miestų administracijos, kur yra įsigalėjęs graftas 
ir korupcija, ne tik kad nesistengia sumažinti išlaidas, 
bet dar labiau jas didina. Dėl tokios dalykų padėties 
pradėjo reikšti susirūpinimo net kai kurie didlapiai. Jie 
sako, jog taip toliau tęstis nebegali, — turi būti ka^ 
nors padaryta ir padaryta greit, nes priešingame atvė- 
jyj pasėkos gali būti labai nemalonios.

■II ■ ! iii ........... .. .................... .... ......... ...

2,560,000 VALDININKŲ

Prieš kiek laiko vienas žymus ekonomistas pareiš
kė, jog nedarbo sumažinimas gal yra svarbiausia šių 
dienų problema. Tai esą galės įvykti tik tada, kai atgys 
pramonė ir pagerės prekyba. Depresiją bus galima lik
viduoti tik bendromis pastangomis. Tačiau vyriausybė 
toj kryptyj labai mažai ką tedaro; ji nedaro rimtų pa
stangų sumažinti savo išlaidas, nežiūrint į tai, kad 
kraštas' pergyvena labai sunkų ekonominį krizj.

Tas ekonomistas paduoda labai įdomių davinių apie 
mokesnių didėjimą Jungtinėse Valstijose. 1913 m. kiek
vienam gyventojui, vidutiniškai imant, teko $30 mo
kesnių, o 1931 m. jau $110. Tokiu budu šeima iš penkių 
nariy 1913 m. mokesniais turėjo sumokėti $150, o perei
tais metais — $550.

1913 m. iš kiekvienų $15.50 taip vadinamų naciona- 
lių įplaukų valdžios iždan teko vienas doleris, o perei
tais metais — trys doleriai su viršum. O tai todėl, kad 
dabartiniu laiku federalė valdžia turi 1,023,373 įvairius 
valdininkus. Jeigu prie to skaičiaus pridėsime visokius 
pensionierius, tai susidarys 2,560,000 žmonių, kurie yra 
užlaikomi iš mokesnių.

Be tos federalinfų valdininkų armijos, gyventojams 
dar tenka užlaikyti valstijų ir miestų valdininkus, ku
rių skaičius irgi yra labai didelis.' Deliai to vienas laik
raštis labdi vykusiai pastebi, jog Jungtinių Valstijų gy
vavimo pradžioj iš už žmoųių nebuvo matoma valdžia, 
o dabar iš už valdžios nebegalima pastebėti žmonių. 
Vadinasi, priviso tiek daug visokių vaidininkų, jog žmo
nės tapo nustumti į šalį. '

Ir gerais laikais užlaikymas tos milžiniškos valdi
ninkų armijos Amerikos žmonėms sudaro didelę naštą, 
o dabar^kuomet siaučia depresija, tai ta našta pasidarė 
tiesiog nebepakeliama.

Praėjus didesniam įvykiui, 
verta atgal žvelgti ir iš įvairių 
atsitikimų pasimokinti deį atei
ties. Paskutinieji rinkimai į IV 
Klaipėdos Krašto Seimelį buvo 
nepaprasti. Dėlto rodos nebūtų 
prošalį šį ir tą dėl ateities pasi
žymėti.

Rinkimų obalsiiai
Lietuvių grupės į rinkimus 

ėjo sekančiais obalsiais:
1) Sklandus bendradarbiavi

mas su Centro Vyriausybe,
2) Taupus šeimininkavimas 

su krašto pinigais,
3) Pagalba ūkini ir reikalin

gi kreditai bei sumažinimas mo
kesčių,

4) Prieš politišką “šmugelį” 
ir priešvalstybišką veikimą.

Savo nusistatymą lietuvių 
grupės aiškiai formulavo.

Vokietininkų partijos iki 
trumpai pirm rinkimų dienos 
savo kovos obalsiais labai mažo> 
pasisekimo krašte teturėjo, nes 
lietuviams kokių nors klaidų 
prikišti buvusiame III-iame Sei
melyje negalėjo. Tik trumpai, 
maždaug savaitę, prieš rinkimų 
dieną statė klausimų, kad kraš
to gyventojams reik išsireikšti, 
— ar pasilikti prie Lietuvos, ar 
grįžti prie Vaterlando.

Vistiek lietuvių balsai ir pa
skutiniuose rinkimuose padau
gėjo. Tų parodo santrauka, kiek 
ikišiol už lietuvių sąrašus prie 
ikšiolinių Seimelių rinkimų bal
sų atiduota:

Už lietuviškus sąrašus:
1925 metais 3213 
1927 ” — 7311
1930 ” — 8817
1932 ” — 11963

Už neutrales grupes:
1925 metais — 824 
1927 ” — 1467
1930 ” — 2452
1932 ” — 897

Vokiečių metodai
šalę šito reikia pažymėti, kad 

ypatingai vokiškoji Landwirt- 
sehaftspartija panaudojo labai 
ūkininkams viliojančių metodų. 
Taip, pavyzdžiui, tos partijos 
vadas Gubba per savo paskolų 
banką “Agraria” Tilžėje padarė 
nutarimą, kad visiems Land- 
\virtschaftspartijos ištikimiems 
ūkininkams tereikės ateinan
tiems dvejiems metams 3% me
tinių palūkanų mokėti. Kažku
rie dvarininkai agitatoriai turi 
asmeninius (personliche) kre
ditus, už kuriuos turbūt visai 
nuošimčių nemoka. Antras pęie 
dabartinių krizes laikų nepa
prastai ūkininkus viliojus žygis 
buvo p. von Dressler susitari
mas su kai kuriomis atitinka
momis vietomis Vokietijoj, ku
riuo “viehverwertungsgenossen- 
schaft” ‘Pagėgiuose gauna už 
įvėžamus galvijus ir kiaules Vo
kietijos įvežimo muitus grąžin
tus. Kad taip tikrai yra, parodo 
atsitikimas, kad Berlyne už 
kiaulių gyvo svorio centnerį 
mokėjo prieš Sekmines maž
daug 86 litus, o prie musų Klai
pėdos Krašte “Viehverwe,rtungs- 
'genossenschaft” iki 65 litų už 
centnerį. Kalbama, kad priedai 
arba “difcrencai” buvo primo
kami iš “Osthiffei” skiriamų 
sumų, nes Vokietija. ima regu
liariai apie 20 vokiškų markių 
įvežimo muitų už kiekvieną 
Centnerį.

Labai į krašto gyventojus pa
veikė ir dabartiniuose rinkimuo
se skleidžiamieji Vokietininkų 
partijų gandai, kad girdi eina 
apie gyventojų nubalsavimą. 
Nors šitie gandaį ne nauji, bet 
turint galvoj bylą Haagos teis
me ir Hitlerininkų organizacijų 
it jų Šalininkų krašte ir antroj 
pusėj Nemune karščiavimus, 
visgi krašto gyventojų daugu

ma tam tikėjo ir bijojo baugi
nimo, kad visi tie, kurie už lie
tuvišku^ sąrašus balsuos, pri
valės į Žemaitiją išsidanginti..

Nepaprastai veikslios pasida
rė Vokietininkų partijos pasku
tinėj savaitėj, jkinkydamos be
veik visus vokiečių “vereinus” 
(draugijas) ir autonominę val
dininkiją ir darbą. Buvo gan
dai skleidžiami, pavyzdžiui, tarp 
žvejų: jeigu balsuosite už lietu
viškas partijas, tai žvejyba Ma
rėse ir Nemune bus išnuomuo- 
ta keliems Didžiosios Lietuvos 
žydams ir jus busite tik žydų 
bernai.

Kovą prieš lietuviškas grupes 
pirmoj eilėj vedė “Freivvillige 
Feuerwehr” organizacijos. Jos 
maždaug taip pat stiprios kaip 
musų šaulių būriai. Pavyzdžiui, 
Vii kiškių “Freiwillige Feuer- 
wehr” p. von Dressler leido per 
savo inspektorių sukviesti ir 
vežėsi būrį apie 40 klm. su au
tobusais į Smalininkus, idant 
prieš lietuvius susirinkime ko
votų.

Vokiečiai naudojo terorą
Visos vokiečių organizacijos 

paskutinėse dienose kuoaštriau- 
sį terorą pravedė prieš lietuvių 
susirinkimus ir lietuviškų par
tijų darbuotojus. Apie smulk
menas šiuo atžvilgiu vėliau pa- 
kalbėsim. Nepaprastai paveikė 
į gyventojus ir Vokietininkų 
aiškinimai, kad per pasų išda
vinėjimus Klaipėdos Krašte už
plūs žemaičiai ir tada “Memel- 
landeriams” jau vietos krašte 
nebus. > , , i į t. Į.

Kadangi man prisiėjo iki rin
kimų viešų susirinkimų pra
džios Rinkimų Komitetui pirmi
ninkauti, todėl surinkus medžia
gos pasivėlyju, pasitaręs su kai 
kuriais Rinkimų Komiteto na
riais, ypatingai įu žinių rinkė
jais, dar smulkesnių paaiškini
mų apie atskirus/įvykius duoti:

Praėjusieji rinkimai nebuvo 
kokių nors trijų ar keturių par
tijų kova dėl didesnių manda
tų skaičiaus Seimely, bet ėjo 
kova dviejų tautų: Lietuvių ir 
Vokiečių. Vietiniai ištautėję 
lietuviai žiurėjo ir laukė kur 
paskutinėj valandoj jiems pa
krypti. Buvo tikėtasi, kad pa
skutiniame momente jie prisi
dės prie lietuvių, bet smarkiai 
apsirikta. Jie stojo vokiečių pu
sėn;

Kodėl ir kokiais sumetimais 
jie tai darė?

Nutautėję klaipiediečiai
Klaipėdos Kraštą Vokiečiai 

per penkius su virš šimtmečius 
valdė ir taip įskiepijo jiems vo- 
kiškumą, kad šiandien jie nesu
pranta kas esą. Tarytum lietu
vius vokiečiai užmigdė lyg klo- 
roformu, po kurio atbudus ne
atsimena, net trumpos savo pra
eities. Tiesa, reikia pasakyti, 
kad žemes ūkio kultūra, švieti
mas ir tt. Klaipėdos Krašte yra 
aukštesnė, negu Didž. Lietuvo
je. Bet tautinis susipratimas 
užmuštas. Jo vietoj įskiepytas 
vokiškas. Tą darbą Vokiečių 
liaudies mokytojas \atliko sąži- 
nirvkaį ir rūpestingai, kaip pri
dera atlikti geram ir .pavyzdin
gam vokiečiui-patriotui. Už tai 
jis gauna kasmet Kalėdoms pre
mijų, pavadintų “Ostmarkenzu- 
lage”.

Vokiečiai krašte nuo pat 1923 
metų yra to nusistatymo: kas 
ne su jais — tas prieš juos. Tą 
matome visur, kur tenka susi
durti su jais. Jiems nesupran
tama, kaip gali kitatautis-lietu- 
vis žihoti, kas jis yra. Jiems ne- 
ąupranta^na; kaip įgali lietuvis 
lietuviškai kalbėti ir galvoti. 
Jie. tą neįsivaizdina todėl, kad 
nenori' suprasti ir įvertinti lie
tuvio tokius pat siekius, kaip 
jis pats turi.

(Bus daugiau)

Panait 1 s trati. Vertė K. A.

KODINAS
»

Pirm negu apsigyvenome ta
me kieme, mes praleidome 
keletą — labiausiai sąmonin
gų mano kūdikystės metų, — 
taip vadinamoji “Komarov- 
kos” miesto daly j. Mano moti
na toks Žmogus: kaip tik apie 
ją pradeda pintis intrigos, ji 
tuoj kraustosi į kitą vietą.

Ar užsimoka kalbėti apie tai, 
kaip tos gyvenimo vietų per
mainos buvo man turtingos įs
pūdžiais? Net Velykų ir Kalė
dų šventes mano akyse buvo 
mažiau reikšmingi įvykiai. 
Taip aš susipažinau su musų 
miesto labiausiai charakterin
gomis gatvėmis ir kvartalais: 
rusų, žydų, graikų ir čigonų, 
visur stebėdamas naujus pobū
džius ir papročius. Mano moti
na, pranešdama man linksmą, 
ir visuomet dėl jos liūdną ži
nią apie persikraustymą, saky
davo, kartaus patyrimo išnio- 
kyla:

“Įvairus žmonės skirtingai 
medžiasi prie Dievo, bet visi 
vienodai įžeidžia Jį.”

Kiekvienas persikraustymas 
į naują vietą reikšdavo moti
nai trijų dienų sugaištį, ir tai 
ją labai kamavo, nekalbant 
jau apie nuovargį, sulaužymą 
daiktų ir kilus nemalonumus. 
Naujo buto ji pradėdavo žiūrė
ti iš kalno: bėginėdavo po 
miestą, ieškodama akimis M- 
lielukų su parašu “išsinuomo
ja”. Tie bilietukai jai buvo 
tiek jau suprantami, kaip ir 
mokančiam skaityti žmogui. 
Paskiii prasidėdavo ruošos 
darbas, — sunki dviejų nuo- 
mon paimtų kambarių valy-
ino diena. Beveik visuomet 
pirmesnieji nuomininkai pa
likdavo kambarius neįmano^ 
mai purviname stovyje. Ji plo
vė karšiu vandeniu plyšius, 
naikino blakes, traukė iš sie
nų daugybę vinių, kaišiojo 
muilu ir siera pelių urvus, 
baltino sienas ir dengė aslą 
geltono molio, sumaišyto su 
karvių mesiu, nestoru sluoks
niu. Mano molina skeptiškai 
žiurėjo į medines grindis, ka
dangi jų plyšiuose paprastai 
būdavo labai daug blakių. Ant 
galo, užstodavo ir linksmos 
keliones diena. Priešakyj va
žiuodavo vežimas su musų vi
su turtu, o iš paskui eidavo 
motina ir aš. Motina nešdavo 
dvi puikias lempas, o aš laik- 
rodį-budintoją. Tuos daiktus 
motina niekuomet nedėdavo į 
vežimą. Mat, vieną kartą per
kraustant lempos susikūlė 
vežime, o laikrodis sugedo.

—o—
Man buvo 12 metų amžiaus; 

vieną lietingą dieną balandžio 
pabaigoj mes tvarkėme savo 
naują butą. Vėlai vakhre, kada 
visi daiktai buvo šiaip taip su
dėti į savo vietas, nuvargusi 
motina atsisėdo ant savo lo
vos krašto ir tarė:

“Štai, mano vaikeli. Darbas

pas. Viena beda, kaip yra sa
koma, dar ne bėcĮa: kada ji 
pasveiko, tai pasirodė, jog ke
liuose namuose, kur ji pirma 
skalbdavo, jau buvo kitos 
skalbėjos; tokiu budu vieną 
savaitę kas mėnesį ji neturėjo 
darbo, kas mums sudarė dide
lį nedateklių, nes mano moti
na niekuomet iš krautuvės nie
ko neimdavo kreditan ir iš 
nieko neskolindavo malkų ar
ia žiupsnį kukuruzinių miltų, 

—skolos, kurios paprastai už
mirštama grąžinti. Pricgtam ji 
skaitė savo pareiga mane šva
riai aprengti ir niekuomet ba
są neišleisdavo į gatvę. Nors 
mes buvome netoli nuo “tar
kos,” bet ji visuomet surasda
vo šeimininkę, sutinkantį ją 
priimti su vaiku, kuris neda- 
•o “triukšmo,” ir dedančiomis 
vištomis, “kurios visuomet yra 
uždarytos.” Aš turiu pasakyti, 
jog mano motinos visos gyve
nimo linksmybės buvo jos 
vaikas, vištos ir viščiukai, ku
riuos ji maitino duonos trupi
niais, surinktais tuose namuo
se, kur ji dirbo, ir daugybė 
puodų su gėlėmis. Apie gėles 
ji triusesi rytą ir vakarą, il
gai su jomis kalbėdama bei 
girdama jų grožį arba klaus
dama, kodėl jos atrodo taip 
nusiminusios.

Du kartu per mėnesį mus 
aplankydavo dėdė Dimi, ir kar
tą kas pusmetį dėde Anžclas, 
atnešdami, kas ką galėjo: tru
putį malkų, kukuruzinių mil
tų, šabalbonų, bulvių, Vyno ar
ba degtinės. Dėdė Anželas, 
kuris buvo turtingesnis, klau-

.užbaigtas... Mes nusmukome 
vienu laipsniu žemiau... Mes 
‘Komarovkoj’, —tai blogiausios 
reputacijos kvartalas visoj ą- 
pylinkūj. Tegul apsaugoja mtts 
Dievas nuo blogų žmonių; bet 
aš buvau priversta čia persi
kraustyti, kad galėjus sutaupy
ti du franku per mėnesį. Tai 
sudarys 24 frankus pęr metus, 
o už tuos pinigus aš galėsiu 
tave aprėdyti. Pasistenk būtį 
išmintingu1, — kokiu buvai li
gi šiol... šiame kvartale žmo
nes žiaurus ir geriau su jais 
neturėti jokių reikalų: vyrai 
žudo vienas antrą, berniukai 
vienas antram skaldo galvas 
ir sudrasko tuos menkus dra
bužius, kuriais jie šiaip taip 
pridengia kimus. Tu' neskau- 
si manęs, dalyvaudamas jų 
žaisluose ir peštynėse: aš nu
mirčiau iš susikrimtimo, jeigu 
tu tai darytum...”

Motina mažai pinigų teturė
jo ; žiemos metu ji daugiau net 
nienesį sirgo ir išgulėjo lovoj, 
praleisdama visas savo sutau-

sė motinos, ar nereikia jai pi
nigų, bet ji visuomet atsaky
davo :

“Ne, brolau; ačiū Dievui, 
kuomet darbininkas sveikas, 
jam vargo nereikia kęsti.”

Tokia buvo musų padėtis 
tuo laiku, bet nežiurifit į tai, ji 
buvo šiek tiek aukštesnė bend
ros lygmalos “Komarovkoj.”

Tas kvartalas buvo savo ruo
šies prieglauda visiems miesto 
bicdhiokams. Tai buvo vienati
nis priemiestis, kur nakties 
laiku policija ftedrįsdavo pasi
rodyti. Aš tai patyriau pirmą 
dieną po persikraustymo.

Musų kaimynė po dešinei, 
mano motinos jaunystes metų 
drauge ir namų savininke, o 
taipgi našlė, kuri išnuomavo 
mums butą, atėjio padėti mums 
susitvarkyti ir dalyvavo musų 
“puotoj”. iŠ jų pasakojimo aš 
įgavau pakankamai supratimo 
apie tą baisų gyvenimą, kuris 
vyksta aplink mus. Jos gailė
josi motinos.

“Gaila, Žoica, kad tu ligi to 
nusmukai... Tiesa, tu neturi su^ 
augusios dukters ir suaugusio 
siinaus, kuris su peiliu rankoj 
turėtų ginti vietines gražuoles 
nuo tų niekšų. Bet suprask, 
tad tai nėra vieta auklėjimu 
vaiko, nors ir tokio išmiufin-

žmogus, vardu Kodinas, ką lik 
grįžo iš kalėjimo, kad tas žino
jus statė aukštyn kojomis visą 
kvartalą, kabinėjosi prie visų 
ir naudojo peilį.

Tą vakarą aš atsiguliau pil- 
las baimes, ir ilgai negalėjau 
užmigti. Nuo aslos, kuri buvo 
perdaug ištepta mėšlu, ėjo 
smarvė; man darėsi negerai.

AŠ vaikščiojau į mokyklą, 
euri buvo gana toli. Pietums 
įasilikdavau kartu su biednio- 
cų vaikais, kurie, kaip ir aš, 
gyveno priemiestyj. Bet seka
mą sekmadienį aš pradėjau 
tirti apylinkę, ir prieš mano 
akis atsivėrė naujas pasaulis.

Komarovkos aikštė užėmė 
gana didelį plotą. Ji turėjo ap- 
vailainio amfiteatro pavidalą 
su išėjimais iš abiejų galų: 
vienas, paprastai nežmoningas, 
vedė į gyvulių skerdyklą, ant
ras į raitelių kareivių stovyk- 
ą, miestą ir uostą. Aikštė ma

žiausiai užėmė dvi dešimtines 
žemes ir aplink ją netvarkin
gomis eilėmis buvo susigrūdę 
maži namukai, nutepti balto
mis ar geltonomis kalkėmis, 
kurios buvo aptaškytos pur
vu. Kiekvienas namukas iš 
priešakio turėjo po du langu, 
kurių langinės daugumoj atve
jų buvo Žalios. Viduryj išraus
tų kiemų matėsi kalnai purvo, 
atmatų, stovėjo pelkės pažalia
vusio vandens, kur buvo su
mesti lavonai kačių, šunų, viš
tų ir paršiukų; juos ėdė dide
les alkanos kiaulės.

O, visa tai ftiafte mažai te- 
dŽiugino.

Musų namas stovėjo tame 
apyailtfinio gale, kuris vedė į 
miestą. Beveik ties musų lan
gais, kitoj pusėj didelio apvai- 
lainio, kur raiteliai darydavo 
pratimus, buvo paskilbilsi naš
lės Anželinos smuklė. Ji paš
kilbo ačiū Kodinui. Po to, kai 
Kodinas prasikalto, policija tą 
smuklę uždarė. Ten girtuok
liaudavo jauni žmonės, kurie, 
šarmankai grojant, trepsėda
vo kojomis; o ties smukle į- 
vairaųs amžiaus berniukai rū
kė papirosus ir krimto saulė
grąžų sėklas, pavydėdami 
tiems, kurie galėjo šokti ir 
pasigerti.

* Saulė, kurią ligi šiol aš bu
vau pratęs skaityti duosningu 
žmogaus draugu, gimdė čia 
Užkrečiamas miazmas, kurios 
vyriausiai buvo platinamos 
supuvusių kopūstų krūvomis. 
Pavasariui užstojus, tiesiog vi
somis bačkomis čia buvo ver
čiami prarugę kopūstai. Toj 
pusėj, kur buvo skerdykla, 
matėsi žalumynai. Prie iš
griauto kelio beveik ties kiek
vienais namais sėdėjo moterys, 
kurios tarpusavyj plepėjo ir 
kramtė saulėgąžų sėklas. Į 
mane jos žiurėjo su išplėstb- 
mis akimis, kaip į kokį ste
buklą; aš buvau vienatinis, 
švariai aprengtas, berniukas ir 
dėvėjau batukus ir baltą kal
niečių. Dcsėtkai žaidžiančių 
berniukų bėginėjo basi. Jie bu
vo susivėlę, purvini, nudrįskę, 
išblyškę ir piktos išžiuros.

(Bus daugiau)
go, kaip tavasis... ĮsiVaizduok 
sau, mieloji, kad čionykščiai 
vaikėzai su pasidžiavimu pa
mėgdžioja vyresniuosius: su
laukę trylikos metų, jie jau 
ruko, vagia uoste, pasigeria, 
žagina mergaites ir naudoja 
peilį.”

Visą dieną jos pasakojo apie 
Komarovką, ir mano motina, 
bijodama, kad aš galiu išgirs
ti tokius dalykus, kurie netin
ka vaiko ausims, traukė anta
kius ir stūmė alkūne savb 
prietelkas, kad privertus jas 
nutilti.
; Mano smalsumas buvo ypač 
sužadintas, kada geriant vaka 
re arbatą jos pusbalsiu pradė
jo kalbėti apie musų kaimynus 
po kairei. Abi kūmutės darė 
baisius veidus, plačiai išplės- 
damos akis ir kramtydamas 
lupas, pranašavo bėdą. Jų ty
liame pasikalbėjime nuolat 
^kartojosi žodžiai: “motina 
Anastazija,” “Kodinas,” “nelai
minga moteris,” “žmogžudys.” 
Ir aš supratau, kad blogas

galima gau
ti UrugtiajaRs, Pietų Ame
rikoj, HetrrHų laikraščius: 

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

*NĄW(W1 BANGA”
Atėjo pfrfnas numeris 

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Nauja ^Naujienų” 
. Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crhwford ir W. 
Wellington avė., 8000 North.

“N.” Adm.
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Garsinkitės Naujienose įvairus Gydytojai

Graborlaižiaurumo.

Visur depresija

PATENTS 1646 W. 46tb St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Garsinkitės “N-nose”

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Laikąs dnug rolįkJą 
prie patentu. Nerlzl- 
Kuoklt vllklnduipl su 
apHiiugoJhnu savo 
Himmnyinu. Prlslus- 
kllo braižini ar mo
delį <lel Ipstrųkclįų, 
arba rąžyki to dėl 
NEMOKAMOS kny- 
KutCs “How to Ob-
taln a Patent” Ip “Kecord of In- 
ventlon” formos. Nieko neimain 
už Informacijas ką daryti. SiihI- 
rnžln&jlmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rendauninkas nušovė 
resyverj ir pats nu

sišovė
Ogden trobesis, 192 North 

Clark street, buvo resyverio U. 
J. Hinmano rankose. Tame tro
besy turėjo senvičių šapukę I)a- 
vid Edell. Jo renda buvo nemo
kėta už du mėnesius — viso 
apie $300. Bijodamas, kad jei
gu jis nesumokęs rendos, tai 
taps išvytas iš trobesio ir ne
pajėgdamas jų sumokėti, Edell 
nušovė Hinmanų, o paskui ir 
pats nusišovė.

Ir dar pasitaikė taip, kad 
iš Wisconsin valstijos atvažia* 
vo resyverio brolis C. A. Ilin- 
man. Jis užsuko į trobesį pasi
matyti su savo broliu, štai nu
sileido elevatorius. \Visconsinie- 
tis jau eis į vidų, bet prasivėrė '| 
elevatorio durys ir jis pamatė: 
du lavonu, vienas kurių buvo jo 
brolio, o kitas Edellio, gabena
mi iš trobesio. Nejaukus susi
tikimas.

Aplaužė mašineriją, 500 
darbininkų paleista

NAUJIENOS, Chlcags, UI."

Del “redusinimo” ski 
rybos

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

Keistoka byla teko nagrinėti 
teisėjui .Daniel Trude. Mrs. Da- 
vidson, 21 metų, 2629 Haddon 
avenue, svėrusi 250 svarų. Jos 
vyras todėl nepaliaujamai rei
kalavęs, kad ji “nusivedusiu 
tų”. Ji ėmusi gimnastikų ir 
kitaip gelbėjusi save. Pagalios 
numetusi 100 svarų vogos. Bet 
vyrui to neužteko. Taigi kreipė
si į teismų ir gavo skirybas pa
matu “cruelty

Cook kauntėje iki 1 dienos 
birželio šių metų buvę apie 14 
nuošimčių vedybų mažiau, nei 
per tą patį laiką praėjusius me
tus. Pernai per pirmuosius 
penkius mėnesius išduota lais- 
nių vedyboms 11,820, o šiemet 
per tą patį laiką tik 10,167.

Pernai per tą laiką skirybų 
3,541, o šiemet tik 3,054. Vi
sose kauntčs gyvenimo šakose 
pasireiškia depresija.

šiemet kalbamu laiku buvo 
I34 nuošimčiais mažiau vedybų, 
nei “darbščiausiais” 1923 me
tais, kuomet per penkius pir
muosius mėnesius buvo išduo
ta laisnių vedyboms 15,545.

Nušovė banditą

Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose’.

Ant Stendo prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatvės.

Ant Stendo ant 63dios gatvės 
prie Saeraniento avenue.

P-no Benošiaus Aptiekojc, 
2612 W. 71st Street.

Kcndžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.

DYKAI 
KNYGELffl

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose ąrba studijoj 
r 6023 S. Halsted St.

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

S.M.SKUDAS
. Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«L Roosevelt 7533

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Nežinomi asmens įsilaužė į 
Grigsby-G,runovv radi o išdirbėjų 
plentų ir sugadino dalį mašine
rijos. Pasėkoj 500 plento dar
bininkų paleista iš darbo bent 
porai savaičių, iki pataisos taps 
padarytos.

George A. Hahn, 
go meras, mirtinai 
trijų banditų vienų, 
gino j j apiplėšti.

So. Chica- 
pašovū iš 
kurie mė-

Atvyko Alfred Smith

Nebus operos ateinanti 
sezoną

Ciiicago Civic . Opera trusti 
sų mitinge nutarta neatidaryti 
ateinantį rudenį operos sezono 
Chicagoj. Trustisų susirinki
mas įvyko Stanley Field ofise 
Continental Illinois Banko tro
besy.

Buvęs demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus pas- 

Alfred 
demo- 
prasi- 

Nu- 
mė-

gauti konvencijos nomi-

kutiniuose rinkiniuose, 
Smith, atvyko Chicagon 
kratų konvencijai, kuri 
dės ateinantį pirmadienį,
žiūrima, kad jisai rimtai 
ginsiąs 
navimų kandidatu į prezidentus 
ir šioj konvencijoj.

Gąsdina komunistais

[Acmc-P. 3 A. Photo]

Charlie Chaplin, kuris nese
nai grįžo į Ameriką. Jis sako, 
jog turis planų, kaip panaikinti 
dabartinę depresijų.

Kunigas kaltinamas
Pirmadienį teisėjo David kam

bary prasidėjo nagrinėjimas 
bylos, kurių iškėlė kunigui Mat- 
thew Canning, šv. Lucijos ka
talikų bažnyčios klebonui, p-nia 
Margaret Purcell, 656 West 
17 St. Ponia Purcell kaltina ku 
niga tuo, kad jis įtaręs ja pa
vogimu $150 bažnyčios kolek 
tos. . Moteris ieško $10,090 at
lyginimo už garbės įžediima.

Gatvių šlavėjų streikas

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A Security Snvings & Commerclal 
Bank Bullding

(Dlrcctly aerosa nfrcet frorn Patent Office) 

VVASHINGTON. D. C.

Graboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti* o l>diq 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

1439

Lietuviai Gydytojai

Dr. C K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

Lietiiyiai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Phone Canal 6122

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

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

Telefonai Republic 7868

1327 So. 49<b Ct. 

Telefoną. 

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halited Sti) 
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 & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo eavo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 mt. 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18fb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 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 Jieną.

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue.

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

, chroniškų ligų
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

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

Praėjusį sekmadienį bombos 
sprogimas sukrėtė Cicero mero 
namų adresu 1832 So. 50 court. 
Meras Cerny sakosi tikrai ne
žinąs, kas esąs kaltas dėl tos 
ekspliozijos. Bet tarp kitų 
spėjimų, jisai buk pareiškęs, jo. 
gei tai galėjęs būti ir komunis
tų darbas. Well, reikia ant ko 
nors kaltė suversti, arba bent 
ką nors kaltu nužiūrėti.

Pirmadienio vakarų Chicagoj 
gatvių valytojams duota įsaky
mas išeiti streikai). Laukta, 
kad 2,300 darbininkų paklausys 
liepimo. Mat, tie miesto darbi
ninkai negauna algų jau nuo 
balandžio mėn. šių metų 1 die
nos.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Klaidos pataisymas
Vakar clcinos “Naujienose” 

bus o paduota užsidariusios

Šaudymasi kapinėse
šiomis dienomis buvo nušau

tas ir Mt. Carmel kapinėse pa
laidotas George Barker, vienos 
unijos lokalo viršila ir, kaip 
sakoma, rakietieris. 17 vežimų 
gėlių nugabenta į kapines kar
tu su jo grabu.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį į kapines traku atvyko 
trys vyrai. Ir čia įvyko šaudy
mas! tarp jų ir kapinių sargo. 
Vyri i pabėgo ti’oku.

Kokiu tikslu jie sustojo prie 
Barkerio duobės, nežinia. Bet 
manoma, kad jie norėję arba jo 
kūnų išvežti, arba išgabenti su
vežtas ten gėles.

Trusl Company of Chicago ad
resai kaip 1542 So. Ashland 
avė., o turėjo būti 1512 Wcsl 
47 street.

Garsinkitės “N-nose”

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai hi- 
dotuvėn ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebtąngni to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. ,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PalengvihV *akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitąiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daroma? -sų elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandoj: Panedėly 3 iki 8, Utaruinkt 
1-4, Petnyčioj 1-7

■RB

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

1932 m., živus automobiliam nelaimėj, sulaukus 19 metų amžiaus, gi
mus Chicag' I III., Spalių 3 1 d. 1 9 1 2 m.

Palikę /dideliame nubudime motiną Aleksandrą, tėvą Kazimierą, se
serį Joaną, (broli Raymond, dėdę Mykolą Eisiną ir dėdyną, cioces Teklę 
Sirbinskier / ir Rudgalvienę, 4 pusbrolius — Alfonsą, Stanislovą ir Bene
diktą Eisi us ir Juozapą Rudgalvį ir pusseseres Barborą Eisinaitę. Anta
niną ir E Iną Rudgalvaites, gimines ir mylimus draugus — šeimyną Gap- 
szeviČių.//

ė
6

ną Rudgalvaites, gimines ir mylimus draugus — šeimyną čap-

KuJs pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj. 3307 Auburn Avė.,
f. La:iotuvės įvyks Penktadieny, Birželio 24 dieną, 8 vai. iš ryto iŠ 

koplyčifl j'šv. Jurgio parapijos- bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Eisinaitės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliųdj liekame.
Motina, Tėvas, Sesuo, Brolis, Dėdė, Ciocės ir Giminės.

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

**■ <«*» •

v

2 iki
10

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 Bruuswick 0597

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

’ • MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbprn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuę 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIll (STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su «uvq uupigtato? 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. M* 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kuiM> I 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | ju&ų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės moklti, neturint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUPEIKJS yra vienatinis lietuvių graborius, kuria 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios .Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. > .

■t

$

JŪSŲ ęRABORIUS i 
Dilytis Ofisas !

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 174?.

A’

*

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
> (NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. GrovebiU 2242

DR.M.T.STRIKOL‘18
GYDYTOJAS IK CIIIKURGAS 

OFISAS:

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

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect P930

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Patyrimas

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

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

T«l. Calunm 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno? it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek-

Phone DouJcvąjd 8483

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

Kenwood 5107Tel
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 ‘ *6 iki

Įpatl iuentadienio it
valandai vakarę
įMtvirtaditfio

i ‘Va

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63r<| 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 W. Mctrguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 PZeit 14fft Street, 

CICERO. IJLL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni
Kętvirtądienį vakarais pagal |U|it#rtwą.

it

Phone Boulevard 7Q42

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Štttęt

- r ■ J. V-. AL J-n • ’ ■ -KiAi idt* f ■■ L- afii'HAJ. V

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų T«I. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117.
Telrphone 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 Avė.
Ttl. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
TeL Republic 9723

....... -I ..............    —u ■■■ ........................—..... . ...............4

A PFPPF1?JĮL<X"J|L JR. JlLw
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namait 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Victor/ 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 S. Wood St. — Ke t vergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Vąhndost 9 ryto iki 9 vakaro
Ncdėliomis pagtl sutirtį , j
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Lietuvių

Prigėrė jauna lietu 
vaite

Pereitą trečiadienį, besimau
dydama Michigan ežere prigėrė 
jauna lietuvaite — Pranciška 
Musneckaitė, 15 metų amžiaus, 
gyvenusi su motina 3427 So. 
Wallace St., Bridgepcrte. Pali
ko nuliūdusius motiną, tris se
seris, broli ir gimines. Pašarvo
ta yra savo namuose Laidotu
ves bus šeštadieny. į šv. Jurgio 
bažnyčią ir i šv. Kazimiero ka
pines.

Patarnauja grab. A. Masals-

Brighton Park ir 
Marquette Park

“Naujienų” išnešiotojo Brigh- 
<ton Parke, kuris man patarna
vo per keturius metus, vardo 
nežinau, bet pavardę pamenu. 
Jis yra kriaučiaus sūnūs nuo 
Rockwell Street—Abieiunas. Jis 
patarnauja tiek gerai, kad tur 
būt sunku surasti kitur toki 
išnešiotoją. Jau nuo 6 valan
dos ryto galima pasiskaityti 
“Naujienų”.

Butų labai gerai, kad ir Mar- 
ųuettc Parke truputį ankščiau 
atneštų “Naujienas” adresu 
6938 So. Rockvvell st.—a. p.

Town of Lake
Piknikas

19Sekmadienį, šio mėnesio 
dieną, turėjome Holy Cross 
(švento kryžiaus) parapijos 
pikniką Birutės darže. O kad 
oras pasitaikė gražus, tai ir 
publikos prisirinko nemažai.

Galiu pasakyti, kad parengi
mas pavyko gerai taip mora
liai, kaip materialiai, žemiau 
paduodu pilną pikniko dalyvių 
skaitlinę:.trys divizijos vyčių iš 
Olęikos, Bričporto ir Marųuette 
ParKo, didesnė pusė Qleikos bu- 
čerių, keletas parapijonkų ir 
Bailias. Abclnai, publikos bu
vo virš •trijų šimtų, priskaitant 
ir vaikus.

Iš karto publika jautėsi nu
puolusi dvasioj, visai be 
ir parengimas atrodė lyg 
čių piknikas.

Bet kada išsimetėm, 
pakelti ūpą, po vieną “ 
musios”, o vėliau po antrą, tai 
tada ieškojome jau budo kaip 
pakelti karžygių gera vardą.

Na, žinoma, suradome prie
monę. Užtikome Bričporto 
karžygius irgi- aukštai pakilia
me upe ir nieko nelaukę grie- 
bėmės kariškų manevrų. Po 
trumpo laiko mes, oleikiškiai, 
išėjome pergalėtojais, privertę 
hričportiečius nudaužytomis no
simis ir juodomis akimis bėgti 
iš užimtų pozicijų, šiuo ir už
baigėme dienos programą.

—Raulas.

“pep”, 
ne vy-

tikslu
y* *'čia gi-

EKSKURSIJOS
mes šnekame ir norime,

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

1739 South (Miestas ir valstija)

augusio jaunimo— 
studentų, pažangių

Choras 
pikni- 
birže- 
darže, 
Kean

Cho 
šim- 
dau- 
tėvų

NAUJIENOS Pattern Dent.
1739 S. Halsted St., Chicago. 
čia idedu 15 centų ir prašau

»

atsiųsti man pavyzdi No....... ......
Mieros ...................... pęr krutinę

PARSIDUODA bučerne it grosernč 
labai pigiai. Visi įrengimai. 5 kambariai 
dėl pagyvenimo, garadžius. Renda $25 
į mėnesį. Tel. Boulevard 4658.

Night and Momingto keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co^ Dept. H. S., 9 B. Oliio St., Clūcai!o

Piknikas su dova 
nomis

Chicagos Lietuvių • 
Pirmyn baigia šį sezoną 
ku, kuris įvyks nedėlioj, 
lio 26 d., Liepos-Paliulio 
kampas Archer avė. ir 
avės., prie Tautiškų Kapinių. 
Chicagos pažangiai visuomenei 
būtinas reikalas yra atsilanky
ti į šį parengimą ir paremti 
Chicagos Lietuvių Pirmyn 
rą, kuriam priklauso' apie 
tą čia 
guma 
vaikų.

Visi 
kad kuo daugiausia pritraukti 
čia augusių jaunuolių prie mu
sų lietuviško veikimo. Taigi 
Chicagos. Lietuvių Pirmyn Cho
ras yra organizacija,’ kuriai 
priklauso tiek daug čia augu
lių jaunuolių. Musų ir yra prie-

visų mė-

Town of Lake

Pirmyn Choro pikniką 
kitę savo .šeimynoms 
gams dalyvauti.

Muziku šokiams bus
giama Jurgio Steponavičiau

Atsirado duonvagių

[Acme-P. 8 A. Photo] 

Senatorius L. J. Dickinson, kuris republikonų konvencijoj 
pasakė “keynote” kalbą.

dermė paremti juos, kad pri
davus jiems daugiau noro lan
kyti lietuviškas organizacijas, 
kuriose, laikui bėgant, jie tu
rės pamainyti mumis pasenu
sius.

Šiame piknike bus laimėjimas 
gerų ir brangių dovanų, kaip 
tai: radio iš Peoples Furniture 
Comp.; paveikslas pieštas ar
tisto M. šileikki; laikrodėlis, ku- 

ži paduškaitė—dovana p. Rip- 
kevičienės.

Tikietai Įžangos į pikniką ir 
laimėjimui gailma gauti pas 
choro narius ir choro rėmėjus. 
Tikietai nuo 5 iki 35 centų.

Visi rcngkites atsilankyti i 
ir patar- 
ir drau-

Pas Town o f Lei kiečius yra 
paplotis iš senų laikų turėti 
pasistačius duonai skrynią 
(bread box) šalia bučernės du
rų šalygatvy. Kai duohvežiai 
atvažiuoja anksti rytą, tai į tą 
skrynią jie sudeda duoną, ka
da bučeriai dar tebemiega.

Bet štai paskutiniuoju laiku 
tuos bredbaksius pradėjo kas 
tai atplėšti ankščiau, ne kad bu
čeriai atsikelia. Ir tokia ope
racija kartojasi kuone kiekvie
na ryta.—Raulas.

SLA. Moterų 208 
kuopa

su-

Birželio 8 dieną SLA. 208 
Moterų Kuopa turėjo susirin
kimą Bismark viešbuty. Pasku
tinis susirinkimas buvo nepa
prastas, ba turėta pietus ir vi
sokių pamarginimų.

Pasivalgę gurėjome progra
mą. Pirmiausia gerb. pirm, 
p-lė Gaižaitė kalbėjo. Taipgi vi- 
ce-pirmininkė p. Zimantienė 
linkėjo delegatėms geros kelio
nės ir daug naudingų patarimų 
davė.

Didžiausią programo dalį iš
pildė p-nia Drangelienė. Ji 
dainavo šias dainas: ariją 
“Tanhauser”— Vagnerio; Star 
of Lovė—Albeinz; Visur tyla— 
Gruodžio; Aguonėlės — Gruo
džio, ir vieną dainą sutariant su 
svetimtaute. Buvo labai malonu 
klausytis žavėjančio p-nios 
Drangelienės balso.

Butų linksma matyti, kad 
p-nia Drangelienė surengtų vie
šą koncertą ir visus kitus pa
linksmintų. Ir narės tikisi, kad 
p-nia Drangelienė surengs kon
certą i trumpą laiką.

Taipjau ačiū jaunoms pp. Mes- 
serių dukrelėms už piano pa- 
skambinimą. Jos turi suaugu
sių energiją.

Malonu, kad musų kuopa yra 
turtinga talentingomis narė
mis.—Korespondentė.

Dainos ir muzika 
Oro bangomis

Praeito antradienio vakarą 
pasiklausęs ir pasigėrėjęs gra
žiu radio programų, kuris ėjo 
oro bangomis iš stoties W. G. 
E. S., leidžiamas pastangomis 
Peoples Furniture krautuvių, 
skaitome reikalinga esant pa
dėkoti šių programų leidėjams.

Todėl tardami širdingai ačiū 
leidėjams, Peoples Furniture 
Co., už programus turim pa 
stebėti, kad praeito antradienio 
programa buvo labai (turtingo 
turinio ir gerai išpildyta, ypa
tingai dainos ponių ir panelių 
E. Benaitienes, O. Juozaitienės 
ir Viliminos Užunaraitės. Taip
gi, nors ir iš plokštelių, bet dai
nos Petraičio, Butėno, Babravi
čiaus ir Kipro Petrausko yra 
visuomet- malonu pasiklausyti. 
O įdomi daktaro P. Zalatorio 
kalba tikrai suteikė daug nau
dingų patarimų klausytojams. 
Prie to, įvairus pranešimai ir 

graži muzika teikė didelio ma
lonumo pasiklausyti. Todėl dąr 
sykį ačiū jums, leidėjai. O mes 
klausysimės visada.

—Lietuvių šeimynia.

Marquette Park
Varduvės

Birželio 11 dieną draugai p. 
Antano Bielskio padarė jam di 
deli nuostabumą. Atsilankė šie 
svečiai jo varduvėms: pp. Stan
kūnai, Spicher, Briedclis ir ki
ti. Dalyvavo taipgi šie dakta
rai : Dr. Biežis, Dr. Bložis, Dr. 
Kelia, Dr. Kliauga, Dr. Strikol, 
Dr. Zalatoris. O Dr. Yuška 
tai buvo viskas— gaspadinė, 
tarnaitė ir šokėjas.

Tai ir linksminosi ir 
gale pamiršo net namus,
pradėję aušti, tad daktarai nu
tarė eiti golfą lošti. O 
eidamas namo, traukė 
le, aušrele”, nors jau 
saulutė užtekėjusi.

•—Viską mačiau,

galų 
Na,

Gricius,* 
“Aušre- 
buvo ir

KRAFT
aVelveeta
£541

'J
M

Digestible 
aš mi Ik 
itself!

skanų naują sūrį galima’ 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai* 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

I

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitęms.
- Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa

kykite ją sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose. 
Halsted Sc„ Chicago, III,

IS

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tefrul nueina I 
vyriausjji pašto (Clark ir Adanti 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe] nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

2 Baltrušaitis A
5 Buzaite Jozepa
14 Januszko Mike
28 Skipilis J B.

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

/ ALWAYS
Kitchen-Fresh!

.S • i ■ . » ,

KRAFT 
Mayonnaise

Labai fivolnun . . . Rfir,7" 
miB mišinys parlnktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rinkti
niu kaiušiniu, retu prieskonių. 
Sumaišytas mažomis Krūvi ič- 
inis dėl geresnio skonio.

rrlstatomas ŠVIEŽIAS groser- 
įlinkimui kas kelios dienos.

Pabandykit jji

NOW OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Padėka
Gražus būrelis svečių, mano 

dangų, kurių net nesitikėjau 
sulaukti, aplanke mane adresu 
6609 So. Campbell avė. Svečių 
ir viešnių tarpe buvo pp. Kar
bauskai, p-nia Sofija Brazins- 
kis, p-nia Martiniene su duk
rele, p-nia Čeikauskienė, p-nia 
Sofija Mykolaitiene, p-nia Ona 
Žukauskiene ir daugiau kurių, 
kad neužimti laikrašty perdaug 
vietos, čia įiesift’okuosiu.

Mano gimimo dienoj draugės* 
ir draugai apdovanojo gražio
mis dovanomis, buvo dainų ir 
išpildyta gražus šokiai.

įvyko malonus pasilinksmi-

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome.taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prilcidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2Vž žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M. lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS 

66%
MADOS MADOS

2541—Labai gražus sporto modelis. 
Sukirptos micros 16, 18, taipgi 3 6, 38, 
40 ir 42 tolių per krutinę.

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

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

irimas ir aš širdingai dėkoju vi
soms ir visiems dalyviams. Il
gai neužmiršiu šio Įvykio.

—Mrs, Maria Bartush.

lehovos Dievo Liudi
ninkų programas

iš Radio WCFL stoties 
970 kilocycles

Nedėlioj, birželio 26.
Pradžia lygiai nuo 8 vai. ryto 

Chicagos naujuoju laiku
įPradžioj choras sugiedos po
rą giesmių, po to bus kalba 

temoje:
“Pasaulis serga,- kur reikia 

ieškoti vaistų”
Kalbūs S. Beneckas.

PRANEŠIMAI
KAS norite rengi pikniką ant 3 d. 

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

---- Q-----

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumct 3398

—O—
Jus sutaupinsite 50% ant viso (fantų 

darbo, jei eisite pas

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Patarnavimo Vieta
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. Botilcvard 9122

Buy gloves with what 
it savęs

reikalo Baox«ti BOę ar 
daugiau, kad rauti ger« dantį 
kolete. Lteterine Tootb Paete, 
didelis tubaa paraiduoda ui 
26c. Ji valo ir apšauto dan
tis. Be to ralite sutauplntl 
ja, ui kuriuos raUte nusipirk
ti piritlnaltes ar k« kit«. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*
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 VpC

Kreipdamiesi iš kitur pride
kite dar 10c persiuntimo iš- 

. laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą •

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

Tel. YARDS 4669

Ketvirtadienis, birž. 23, ’32

Educational
Mokyklos

a

' MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Wcst Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAME 
PINIGUS 

ant
Šlako, 
Bonų

BOND AND SHARE 
FINANCE CO. 

Room 600, 100 N. La Šalie St. 
Tel. Krankliu 4729

Business Service
u?^r.?!a-v*y,a.8_____

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

—O—

AR JŪSŲ .STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus. mes atliekame garantuo
tu 
ir

stogų rynas

METAL

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
3218 So. Halsted

Tel. Victory 4965
St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

pertaisyti elektrikiniai refrigeratoriai kaip 
nauji. 6403 S. Halsted St. Atdara va
karais.

Senas Auksas 
Old Gold

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.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų valyti žemę dėl kolo
nizacijos Wisconsinc. Kreipkitės Ben’s 
Express, 12th ir St. Charles Rd., 
Mayvvood, Illinois.

AGENTŲ reikia, su ar be patyrimo, 
agentauti ir pardavinėti visoj šaly pa
garsėjusius elektrikinius refrigeratorius ir 
radio; alga ir komisas bus mokama 
priimtiems vyrams. Kreipkitės 

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

nuo 4 iki 8 vai. v.

For Reni
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 Avė. *

Business Chances
. ^Uai^ayj^ 

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

Real Estate For Sale

PAUL M. SMITH 8 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, hardware store, gasoline 
station. bučemių 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 

, ------- o ■ -

PATOGUS vasarnamis ant akro, 
$850, mažas jn.okėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
143 7, Naujienos, 1739 S. Halsted St,




