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Veliausios žinios iš 
SLA. 37-to Seimo
Trečioji SLA. 37-to 

Seimo diena
SESIJA 5-TA 

ę Rašo S. Bakanas 

Pittsburgh, Pa., bir. 22 d. 
(Specialė kor. “Naujienoms”). 
—5-tą sesiją atidarė preziden
tas S. Gegužis 9:30 valandą ry
to. Seka delegatų vardošaukis 
ir skaitomi vakarykščičų sesijų 
protokolai. Priimami su ma
žais pataisymais ir pastabomis. 
Šiandie ir vėl einama prie Pil
domosios Tarybos raportų. Iž
do globėjų raportą skaito p. 
Raginskas. Pirm pradėdamas 
atsiklausia Seimo ar bus gerai, 
jei jis išduodamas savo rapor
tą, apleis tas skaitlines, kurios 
buvo kartojamos sekretoriaus 
ir iždininko. Seimas sutinka 
su Raginsko nuomone. Ragins
kas pasako tik apie bendras į- 
plaukas ir išmokėjimus ir pa
reiškia, kad jis turįs ką tokio 
svarbaus pranešti apie morgi- 
čius ir paskolos, ir jis norėtų 
tą savo svarbų pranešimą pa
daryti prie uždarytų Jurų. Bet 
iki Seimas pradės kalbėti apie 
durų uždarymą, —J. Januške
vičius išduoda savo atskirą ra
portą ir pasigiria, kad jis kai
po jaunuolis, daug dirbąs. Po 
Januškevičiaus raporto, prade
dama. kalbėti apie Raginsko pa
tarimą prašalinti svečius ir re
porterius, ne delegatus iš sve
tainės. Nutarta, kad Raginskas 
darytų tą savo “svarbų” pra
nešimą prie atvirų durų ir nė
ra jokios baimės, kad plačioji 
publika žinos apie tas Ragins
ko “slaptybes”. Raginskas ir 
pradeda raportuoti apie pirmo 
morgičiaus paskolas ant namų, 
apie nuošimčius, nuošimčių nuo
šimčius ir principales paskolas, 
kurias kai kurie yra grąžinę 
pagal sutartį ir kai kurie nie
ko negrąžinę ir kurio skolinin
ko apdrauda yra apmokėta, ku
rio ne. Toliau p. Raginskas 
ir skaito visą sąrašą skoliniu 
čų, jų vardus ir pavardes, pra
neša kurioje vietoje gyvena ir 
t.t., neišimant ir Brooklyno, N. 
Y., “Vienybės” Bendrovės, ku
ri pagal p. Raginsko pranešimą, 
esanti atsilikusi netik su prin- 
cipalės paskolos grąžinimu, bet 
ir su nuošimčiais. Apie taksų 
apsimokėjimą p. Raginskas jo
kių žinių neturįs, nors jis yra 
rašęs “Vienybei” tuo klausimu. 
Negavęs jokio atsakymo, ir 
nieko nežinąs ar taksai apmo
kėti ar ne.

Visos tos litanijos beklau
sant, gauni labai blogą įspūdį. 
Iždo globėjas Raginskas nepa
tingėjo pagarsinti SLA. skoli
ninkus, kad ateityje SLA. na 
riai vengtų paskolų prašyti iŠ 
SLA. bijodami patekti ant to 
taip sakant “honor roll”. Ste-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

GJedra, jokios , permainos 
temperatūroje; lengvas šiaur
ryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 66- 
72 laip.

Saulė teka 5:14; leidžiasi 8:-
29.

Kaina 3c

bėtina, kad Seimas leido p. Ra- 
ginskui tą “honor roll” pa
skelbti. Matomai, tam tikra 
Seimo delegatų dalis norėjo tai 
padaryti tikslu diskredituoti 
SLA. iždininką K. P. Gugį. Mat, 
šiais depresijos laikais yra 
SLA. skolininkų, kurie atsilieka 
su nuošimčių apmokėjimu ir 
principalių paskolų grąžinimu. 
Tuomi ir planavo pasinaudoti 
toji dalis delegatų ,kuri norė
tų matyti p. Tareilą SLA. Iž
dininku.

SLA. iždininkas K. P. Gu- 
gis gavęs balsą paaiškina, kad 
Raginsko raportas apie nuo 
šimčių atmokėjimą ir kitus da
lykus neatatinka tikrenybei, 
kadangi Raginsko raportas su
trauktas tik jki kovo mėnesio 
pradžios, o iždininko raportas 
esąs iki šių dienų ir tame lai
kotarpyje dauguma tų Raginsko 
įvardytų skolininkų jau yra ap
simokėję savo užvilktus nuo
šimčius ir jų vardų iššaukimas 
kaipo neapsimokėjusių neata- 
tinka tikrenybei.

Iždo globėjų raportas priim
tas.

Pertrauka pietums nuo 12:30 
iki 1:30 vai.

SESIJA 6-TA
Daktaras kvotėjas Dr. Kli 

mas išduoda trumpą ir gerai 
apdirbtą raportą. Raportas pri
imtas.

“Tėvynės” redaktoriaus S. E. 
Vitaičio raportas priimtas.

Įstatų Komisijos raportas. 
Adv. P. W. Birštonas praneša, 
kad įstatų komisija pateiksian
ti savo raportą kartu su kon
stitucijos projektu.

Einama toliau. Pakviečiama 
finansų komisijos pirm. adv. A. 
Olį išduoti raportą. Olis pareiš
kia. kad jis turįs savo raportą 
atspaudęs savo lėšomis ir jis, 
Seimui sutinkant, galėtų įteik
ti visiems delegatams po kopi
ją. Seimas sutiko ir nutarė ap
mokėti spaudos lėšas nedaugiau 
kaip $35. Visi delegatai gauna 
po kopiją Finansų Komosijos 
raporto. Nutarta kad Finansų 
Komisijos raportas butų svars
tomas rytoj rytmetinėje sesi
joje.

Kontrolės Komisijos Rapor
tas. Jonas Grinius, Kontrolės 
Komisijos pirmininkas, išduoda 
varde visos komisijos bendrą 
raportą, gana gerai apdirbtą, 
paliečiantį* visus SLA. gyveni
mo nuotikius nito praeito sei
mo. Raportas priimtas.

Skundų ir Apeliacijų Komi
sijos raportas.

šios komisijos pirmininkas 
adv. F. J. Bagočius, pateikiu 
platų raštišką raportą su pla
čiais paaiškinimais ir daugeliu 
rekomendacijų šiam seimui. 
Raportą pabaigus skaityti, adv. 
Bagočiui padaroma keletas pa
stabų ir paklausimų. Skundų, 
Stovio ir Apeliacijų Komisijos 
raportas priimtas vienbalsiai.

Sveikatos Komisijos rapor
tas priimtas.

Apšvietos Komisijos rapor
tas.

ApŠvietos. Komisijos pirmi
ninkas Dr. J. M. Vinikas patei
kia platų ir gerai apdirbtą raš
tišką raportą ir duoda naudin
gų rekomendacijų. Raportas 
priimtas.

Labdarybės Komisijos rapor
tas.

Raportą išduoda P. Jurge- 
liutė, Labdarybės Komisijos

Chicago, III., Penktadienis, Birželis-.Tune 24 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

New York. — Jack Sharkey paskelbimas pasaulio čempionu. Joe Humphries laiko iškėlęs jo 
ran ką.

Nujaučia, Lausannos 
reparacijų ir skolų 

konferencija iširs
Anglijos ir Vokietijos reikalą 
vimai priešingi Francijos planui

Lausaime, Šveicarija, bir. 23. 
—Po trumpos konferencijos 
tarp Herriot ir Anglijos prem
jero MacDon’ald, Lausannoje 
paaiškėjo, kad karo skolų ir 
reparacijų konferencija gali vi
sai iširti. \

Francuztii konferencijai siūlo 
planą, sulig kuriuo reparacijų 
mokėjimas atidedamas keliems 
metams, Francijai suteikaiid' 
tam tikras prekybines lengva
tas, bet jie atsisako visai repą 
racijas panaikinti. Anglija, 
tuo tarpu, Francijai įteikėme 
morandumą, kuriame reikalau
ja dabar galutinai išrišti ir ka
ro skolų ir reparacijų klausi 
mus.

Vokiečiai savo memorandume 
pakartojo pirmesnį nusistatymą 
nemokėti ir pasiute penkių me
tų ekonomines paliaubas Euro
poje.

Susidarius tokiam nuomonių 
skirtumui, tėra mažai vilties 
konferencijai išsilaikyti ir Fran
cijos 
kad 
virsti

nujautimas, 
gali

delegacijos 
konfeerncija iširs, 
tikrenybe.

Insulas Paryžiuje

Paryžius, bir. 22. — Buvęs 
Chicagos elektros ir gazo mag
natas Samuel Insull, praradęs 
visus turtus, nuvyko j Paryžių 
ir ten apsistojo incognito.

prezidentu, tai

pirmininkė. Raportas ^priim
tas. '

Laiškų Skaitymo Komisijos 
narė p-nia živatienė skaito 
Seimui sveikinimus. Tarpe tų 
sveikinimų randasi visokios rų- 
šies, pavyzdžiui, tūlas žmogus 
sveikina Seimą ir prašo, kad 
išrinktų SLA. prezidentu J. J. 
Bachuną, tai jis žada SLA. 
duoti $50, o jei p. Bachunas? 
nebus SLA. prezidentu, tai 
SLA. tų $50 nematys.

Antras pasveikinimas, kur 
tūlas ŠLA. darbuotojas siun
čia keletą dolerių aukų ir iš tų 
aukų skiria 33 centus dėl nu
pirkimo naujos Šluotos šluoti 
laukan įstatų Komisijos pirmi
ninką už neatlikimą darbo. De
legatai karštai ploja, o adv. 
Bordenas padaro nelinksmą mi-

Sesija uždaryta prezidento S;
Gegužio 5:30 vai. vak.

Permainos Brazilijos 
valdžioje

Rio De Janeiro, Brazilija, bir 
23.—Brazilijos kabinetas įteikė 
rezignaciją provizoriniam pre
zidentui Getulio Vargas, bet jis 
itsisakė ją priimti. Kabinetas 
pasiliko ir toliau. Gen. Flores 
da Cunha paskirtas teisingumo 
ministeriu, o Morreas Barros— 
žemes ūkio ministeriu;

Indianos operatoriai at
meta U. M. W. pa

kvietimų

savr 
prezi

Terrc Haute, Ind., bir. 
Indianos anglių kasyklų 
ninkai atmetė U. M. W. 
dento J. Levvis pakvietimą da
lyvauti Indiana ir Illinois vals
tijų angliakasių ir operatorių 
konferencijoje naujos algų su
tarties sudarymo reikalui.

Sovietų valdžia reika
lauja padidinti auto
mobilių produkcijų

Maskva, bir. 23.— Ekonomi
nes tarybos pirmininkas G. K. 
Ordjonikidze pagrasino panau
dosiąs griežtas priemones prieš 
įvairių fabrikų vedėjus, jeigu 
jie laiku nepristatys į automo
bilių fabrikus nustatytą kiekį 
daliosios medžiagos. Tuo bil
du nori paskatinti silpnai ei
nančią automobilių ir trakto
rių .produkciją.

Rumunija suėmė 50 ko
munistų suokalbininkų

Bukareštas, Rumunija, bir. 
23.—Kisčineve vyriausybe su
ėmė 50 komunistų, kurie ren
gėsi pradėti demoralizuoti ka
riuomenę ir surengti sukilimą 
prieš dabartinę valdžią. Jiems 
vadovavo vokietys Arnold, o 
Suokalbį finansavo Berlyno ko
munistų' 
uždraudė 
dalyvauti 
miiose.

centras. Vyriausybė 
komunistų partijai 
ateinančiuose rinki-

Wilmington, N. C., bir. 23.— 
Areštuotas buvęs Wilmington 
miešto majoras, Parker Moore, 
kuris grąsino pagrobsiąs tur
tingą moteriškę J. K. Wise, jei
gu ji jam ir jo bičiuliui nesu
mokės $25,000.

Seward, Alaska, bir. 22. — 
Nu j a distrikte netikėtai už
tikta nauji sluoksniai aukso. 
Iš visų krašto dalių ir įvairiau
siomis transportacijos priemo
nėmis į distriktą pradėjo 'trauk
ti tūkstančiai laimes ieškotojų^

Dancigan atplaukė 
3 Vokietijos karo

laivyno vienetai į2ri“±. '.-"‘S 
vėliau visai

Lenkai pasipiktinę; ir Dancigas Lausio 25 d sejmelio pareikštą 
ir Lenkai nerimauja. Betcheriui pasitikėjimą.

Dancigas, birž. 23. — Vokie- šį faktą. expose Malkinas bai- 
čių karo laivo “Schlesien” ir 8’ė, pareikšdamas neliečiąs įvy- 
dviejų toVpedinių laivų- atsilan- Pį* Tautų Sąjungos -tarybos 
kymas į Dancigą įnešė naują vasario 20 d. posėdžio.. Tuo bu- 
fazę i Lenkijos ir laisvojo mies- phi, svarbiausias klausimas, dėl 
to ginčą. kurio Teismas turės pasisaky-

Laivai atvyko trečiadienyje, yra ar Kla>pėdos gubema- 
pakviesti Dancigo senato ir ke- torius: atšaukdamas direktųrį- 
tina uoste, pasilikti keturias die- pirmininką, yia pasielgęs 
nas. Lenkai tvirtina, kad ne kas re!S® .♦ 
kitas, tik jie gali kviesti Vo- t poliau Malkinas plačiai nag- 
kietijos laivus, todėl smerkia | r’nCj0 Klaipėdos krašto suve- 
Dancigo senatą. Dancigas, tuo 
tarpu, irgi nerimauja, nes tiki
si, kad lenkai demonstratyviai 
atsiųs savo karo laivus, kaip|“ 
jie buVo padarę, kuomet Dan
cigą atlankė Anglijos laivyno 
dalis.

Nors lenkai spaudoje, šaukia, 
kad dancigiečiai šaudo ir puola 
Lenkijos 
oficialus, 
panašius 
Miesto 
ir kitų valstybių atstovai, ku
rie viešai paskelbė, kad Lenki
jos skleidžiami gandai yra me
lagingi. Svetimų šalių observa- 
toriai numato, kad nėra jokios 
galimybės Hitlerio ar Lenkijos 
pučui Dancige, nes Tautų Są
junga yra ganėtinai įtakinga 
laisvajam mieste nulaikyti tvar-|- 
ką.

renumo klausimą.
Vokietija ,Versalio taikos su

tartimi, suverenumą Klaipėdos 
krašte suteikusi keturiems alf^ 
jantiuns. Tiesa, jų nusistaty
mas visada buvęs perduoti šį 

~ I suverenumą Lietuvai tam tik
romis sąlygomis. Tačiau jie ne- 
turėjo jokios juridinės prievo- 

jurininkus ir kitus ,ės Suverenumo
- perdavimas šiuo atveju yraDancigo vyriausybe , . .. ..

(ramius užginčijo 8laud2,a> su jį apnbo-
... . jančiomis sąlygomis, būtent, supareiškimus patvirtina J • . . v. x x ’autonominio režimo nustatymu 

šiai teritorijai. Jokia abejonė 
nesanti galima, jog statuto nuo
statai, numatą autonomijos re
žimą Klaipėdos kraštui, yra 
tarptautinis Lietuvos vyriausy
bės pasižadėjimas kitų signata 
rų atžvilgiu. Suverenumo ap

dribo jimas šiuo atveju nėra Lic
itavęs vyriausybės valios pasi
reiškimas, o tik sąlygos, kurio
mis alijantai sutiko Klaipėdos I "Prasiskolino karaliaus 

giminaitis
Praga, bir. 22. —Čekoslova

kijos valstybinis bankas ieško 
Bulgarijos karaliaus Boris gi
minaičio princo Cirilio, kuris 
bankui prasiskolinęs nenori 
grąžinti pinigų. Bandas pa
ėmė į savo rankas visą karalai- 
či6 turtą Čekoslovakijoje.

I

Japonai išžudė 1,000 
sukilėlių

Tokio, Japonija, bir. 22. —Iš 
Barbino, Mandžurijos, praneša, 
kad prie Hailuno, japonų ka
riuomenės brigada išžudė apie 
1,000 kinų sukilėlių. Mušis tarp 
priešingų pusių nusitęsė 7 vai.

< 1 * « I

London, bįr, 22. — Anglijos 
karo departamentas pasistatė 
didžiulį vandeninį orlaivį, ku
rio įtalpa siekia 33 tonų. Bus 

tiks-naudojamas 
lams.

militariams

ivre « /
Ekskursijomis gaunate pilryL užtikrinimą 

cr*iagią kelionę. Z-
reikalingus kelionei J okumenius 

s prirengs f

NAUJIENOMS
1739 So. Halsted Street

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

Klaipėdos Byla 
Hagos Tribunole

Signatarai smerkia Otto Boettcherio 
kelionę Berlynan

NEPRIPAŽĮSTA GUBERNATORIUI TEISĖS ATLEISTI 
DIREKTORIJOS PIRMININKĄ

(Tąsa)
- Juo iškeliamieji ginčijami 
klausimai verčią Mulkiną duoti 
bendrą konvencijos įvertinimą. 
Patys faktai, dėl kurių ši byla 
yra iškelta, Malkinui neatrodžį 
reikalingi smulkmeniško svars
tymo, nes dėl jų tarp šalių gin
čų beveik nėra. Toliau Mal
kinas išdėstė tuos visiems ži
nomus faktus, be kitko teigia
mai įvertindamas gubernato
riaus aktą, kuriuo jis kreipėsi 
į seimelį, pareikšdamas savo 
nuomonę dėl Betcherio kelionės 
į užsienius. Jis nurodė, kad, 
jo nuomone, nuomonių skirtu- 
|mas tarp signitarų ir Lietuvos 

; svarbiau- 
, jog gubernatorius 

nebeatsižvelgė į

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII” 

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

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

per Stokcholm.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris”

per Havre 
Važiuodami su ' 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir i

No. 149

teritoriją pavesti Lietuvos su
verenumui. Malkinas ginčija 
Lietuvos vyriausybės kontrme- 
morandume pareikštas mintis, 
jog statutas yra Lietuvos įsta
tymas. Jo nuomone, šios by
los tikslams į statutą reikia žiu 
rėti, kaipo į tarptautinę sutar
tį. Statuto 1 staipsnis, pav., 
esąs tik konvencijos 2 straips
nio pakartojimas. Iniciatyva 
statutui keisti priklausanti pa
tiems Klaipėdos krašto orga
nams. Prieš tezę, kad Lietuvos 
įstatymas jis pacitavo dar 38 
straipsnį. Pasak jo, Lietuvos 
valdžia neturinti šiuo atžvilgiu 
iniciatyvos. Bendrieji tarptau
tinės teisės interpretavimo 
principai, kuriais kiekvienas 
suverenumo suvaržymas turi/ 
būti aiškinamas siaurai, Klai
pėdos statutui nesą taikintini, 
nes, pasirašant konvenciją, Lie
tuva nebuvusi Klaipėdos terito
rijos suverenas. Apribojimai, 
su kuriais ji sutiko, buvusi es
minė sąlyga suverenumui gauti.

Gubernatoriaus teisės
Gubernatorius, kuris vienas 

šiomis teisėmis tegalįs naudo
tis, tėra minimas tik penkiuo
se straipsniuose; jo teisės esan
čios apribotos. Malkino nuo
mone, gubernatoriaus numaty
tas direktorijos pirmininku as-* 
muo turi turėti seimelio pasi
tikėjimą. žodžiu, statuto dispo
zicijos, liečiančios Klaipėdos 
krašto gubernatorių, negalin
čios būti pagrindu Lietuvos vy
riausybės reikalaujamoms kon
trolės -teisėms. Aiškiai nusta
tydamas gubernatoriaus teises, 
lik v., veto teise, statutas tuo 
pačiu nepripažįstąs gubernato
riui šių teisių administracijos 
srity: Malkinas nesutinka su 
Lietuvos kontrmemorandumo 
nuomone, jog susidarytų nepa
kenčiama padėtis, jei Lietuva 
neturėtų kontrolės teisių. Tarp 
kitų argumentų, jis pažymėjo, 
jog vietos valdžios kompeten
cija aiškiai apibudinta ir apri
bota 5 straipsny; 7 straipsnis 
kitus klausimus paliekąs bend
rai vyriausybės kompetencijai.

(Bus daugiau)
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Pranešimai iš SLA. Seimu
CHICAGO

SUSI

Įvykiai pastebimi

WABASH

WHY
NATION-WIDE SERVICE GROCERS

visa Susivienijimo

Fels-Naphtha

MAUDYNĖS

Over 8,000

Toileto Sėdynes SLNKOS
NATĮONĄL-W1DE

tuz

8 unc

NATION WII>

M4M

Toileto 
Autfitas

2 unc 
bunka

skuti mos 
namie

5 SV 
MAIŠ

(CT) 
(CT) 
(ET) 
(ET)

Didžiausi
2 '/z kortai

14 unc. 
džiaus

MAUDYNĖS 
KRANAI

Prausyklos 
KRANAI

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

Drg. Michelsonas vis dar te 
besigilina Į psichologija.

PAGERINTAS 
PATARNAVIMAS

Kitchinettc 
tomis 
sinka, 
be tri- 
mingų 

20x36

SLA. konstitucija 
musu advokatai

kiurusį maišą ir kūkalių pase 
j imą.

nes iš jjų išsireiškimų

IDEALIS MAISTAS DEL NAMINIŲ GYV.

DOGGIE DINNER Kenas 10c

Sumuštasis kandidatas j SLA. 
prezidentus p. Bnčiunas laksto 
po Įvairius seimo pakampius iš
tiesęs ranką. Ieško pritarėjų.

nuleis- 
briaunomis 

20x24 col.,

4.98

Daug metų, kaip neturėjau 
progos matyti drg. Grigaičio. 
Jis pražilęs ir senstelėjęs visuo
menės darbuotojas, bet vis vien 
tebedirba dar labiau įtempto
mis* pajėgomis.

Pastaraisiais laikais išdygo 
daug naujų kuopų, kaip grybų 
po lietaus. Viena tekia kuopa 
susitvėrė Chicagoje net 13 die
nų prieš seimą ir išrinko savo 
delegatu ypatoje p. Olio. Seime 
iškilo jo legališkumo klausimas, 
prie kurio išrišimo prisidėjo ir 
pats jaunuolis p. Olis. Savo kal
boje labai daug pripasakojo, o 
kuomet pritruko, pastebėjo, kad 
jis tiek daug žinąs, jog tik dėl 
to jo nebūtieji priešai trukdą 
jam tapti delegatu.

Baltd celluloido toi 
lėto sėdynė 
tra storais 
zovie- 
sais
Ąžuolo 
gany 
sėdynės

Vieno metalo chro- 
m r u m plekuotos 
Sinkos Kranų Kom 
>inacija su išimamu 
įsodi- $O "7C 
nimu .... ■■■ ■

seimas žada Susivie 
trumpas laikas paro

A. B. Strimaitis vis dar te 
beaimanuoja už praradimą sek 
retoriato eilę metų atgal de 
Įvairių butų ir nebūtų prasikal 
timų. Verkšlena už velnio pra

Thrcyughtiut 
the U. S.

SLA. Seimo atstovu 
ypatybės

Adv. Borden taip sykį įsikarš
čiavo, kad Dr. Draugelis, pri
bėgęs, jį pradėjo raminti. Kaip 
gyvas pinigas jis maišosi ir kai
šioja liežuvį. —Baltimorietis.

Buffalo, 
New York 

irti rytus
Sutaupimas 41/G valandų 
iš Chicayo į New Yorką

Pilnai su trimingais. 
kaip parodyta $8.25

SLNKOS KRANŲ
KOMBINACJIA

rišant A. Olio klausimą, 
yra pasakęs, kad jis

Kiek Olis žino, aš

Jūsų pirmas kenas Buckeye padarys jus tikru mėgėju ■— to- 
kiu, kuris nieko kito nebevartos. Nes Buckeye ra kokybės 
moltas —■ vieny miežių muitas, pagamintas specialiu Buckey 
DUO-MALTING procesu po vakumu. Tada, kad išlaikyti tų 
nepaprastą skoni, mes VAKŪME PAKUOJAME, tkib kadmis 
pasiekia iūs ŠVIEŽIAS’ M-m! M-m! * Kokis skonis’-Kokis ge
rumas! Pabandykit jj!

Granuliuotas

CUKRt

įtaikė trečios sesijos iškilo 
klausimas kas link 14-tos kuo
pos delegatų -priėmimo. Laike 
jų legališkumo apkalbėjimo, ki
lo pusėtinai aštrios diskusijos 
iš vienos ir kitos pusės. Disku
sijoms per ilgai nusitęsus, drg. 
Grigaitis pasakė ilgą kalbų, 
kuri ginčus užbaigė. Seime pa
sireiškė pasitenkinimas. To fak
to akyvaizdoje, p. Gegužis ša
limai pareiškė, kad delegatai 
kitų labiau klauso, negu pre
zidiumo.

linga respektuoti SLA. įstaty
mus ir kur reikalaujama inte
ligentiškumo ir rimto pasišven
timo organizacijos pamatiniems 
principams. Bet musų jaunuo- 

kaip tik suklumpa !ir 
to, kad ir patys se- 
kitaip elgiasi ir duo- 
pavyzdžius jaunuo-

nothina
elsebut

teisę pasekti 37-to SLA. Seimo 
pėdomis.

14-tos SLA. kuopos inciden
tą ir SLA. konstitucijos laužy
mo rolę sulošė teisių žinovai, 
musų gerbiami advokatai, ku
rie SLA. konstituciją lygina su 
Amerikos teismų procedūra.

.Musų gerbiami advokatai tu
rėtų atminti, kad toks jų kon
stitucijos aiškinimas daro ble- 
dį pačiam Susrvienijimui ir 
kartu gimdo nepasitikėjimą 
SLA. narių tarpe.

‘Gali ateiti laikas, kad ir ad
vokatai turės ųiakeisti savo to
kią nešvarią politiką, nes ki
taip organizacija gali 
ladkti negarbingo likimo

VAS YOU E6ER J 
m ZINZINNATI?

mas Seiman 
spragų du Ūsų 
kbnštitticijoje.
Seimai, stipriui tarnu, 'tikės turį

kiekvienas 59c

VISUOMENEI reikalaujant

SQUARE DEAL
VĖL PASIŪLO

TYRAS AR SU APYNIAIS — ŠVIESUS AR TAMSUS •

SQUARE DEALPLUMBING & HEATING 
SUPPLY HOUSE

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

Compression mau
dynės kranai, chro 
mium pleituoti, su 
geležiniais paipų 
sujun- $4 "7 C 
gimais 1 ■ I V

Dabar yra laikas įsivesti! 
apšildymo plantą, arbaB 
išmainyti tų prakiurusį! 
boilerį kol kainos tebėra 
žemesnės negu kada buvo, 
šaukite CALumet 5200 
dėl vieno musų INŽI
NIERIŲ NEMOKA
MAM APSKAIČIAVI
MUI be jokių pareigą 
iš jusų pusės.

Jar Rings Ra»donos‘ar

[Acmc-P. 8 A. Photo]

Engiewood, N. J. — Violet Sharp, p-ios Morrow (Lind- 
bergh’ienės motinos) tarnaitė, kuri prieš porą dienų nttsiritto- 
dijo. Ji buvo nužiūrėta, kad turėjusi reikalus su Lindbėrghų 
vaiko k’dnaperiais. Nuolatinis policijos kamantinėjimas, sako
ma, ir privedė ją prie saužudystes.

Lv. Chlcago .. 8:35 am
Ar, Detroit .. 3:15 pm
Ar. Buffalo ..11:35 pm
Ar. New York 9:15 am

Pullman Parlor-Lounge, Miegamieji 
Vagonai. Coach ir Valgomojo 

vag. patarnaviinaj.

Del pilnų informacijų, 
tikietų ir rezervacijų kreip- 

Kkitčs i Wabash Ticket 
kOHEBą Office, 144 S. Clark St., 
/1 - te| HARrison 4500.

’ L. W. BADE, A.P.T.M.

Man teko būti Chicagos sei
me, taipgi turiu progos būti ir 
šiame, 37-tam Pittsburgho* sei
me. Atrodo, kad pati seimo 
tvarka iš moralės pusės nedaug 
kuo skiriasi nuo Chicagos sei
mo. Chicagos seime kilo betvar
kė laike mandatų komisijos 
skyrimo. Pittsburgho seime ki
lo aštrus ginčai mandatų ko
misijai patiekus raportą, ku
riame žinomos Clcvelando SLA. 
14-tos kuopos delegatų priėmi
mo klausimas palindo ‘po Seimo 
kuju. Fašistų grupė lošė beveik 
tą pačią rolę, kurią komunis
tinė grupė lošė Chicagos seime. 
“Konstitucija ne konstitucija, 
mes nepaisome” — taip rėkė 
komunistai Chicagos seime. Gi 
įPittsburgho seime fašistų puse 
irgi nusprendė paniekinti SLA. 
konstituciją, kurioj aiškiai pa
sakyta, kad kuopa, būdama 
skolinga SLA. Centrui, praran
da teises ir jos pasiuntiniai ne
gali būti seimo delegatais. Vie
nok musų fašistai, savo pigios 
politikos sumetimais, tą aiškų 
konstitucijos punktą sulaužė. 
14-ta kuopa ir dabar yra Cent
rui skolinga apie $1,000. “Kon
stitucija ne konstitucija”, bet 
mums 14-tos kuopos neteisėtų 
delegatų balsai yra reikalingi 
pravaryti savo pigią politiką.

•Kiekvienas Dalykas PAėduodamas Su ‘Pinigų Grąžinimo'Gantutija.
■iiltiilįMlflliilIiiililiilf'iiIlilTllllIUlIĮ imi...K Į■ ...... ....................«■«—..f—i....i „ —

"DYKAI
■ 5c Pakelis

•ARBATOS
Petkant 

Nation-wide

KAVĄ

Pažangioji seimo delegatų puse 
protestavo, bet ką tai reiškia 
pigios rūšies politikieriams. 
Tiems žmonėms SLA. seimai 
tiek reiškia, kiek futbolas var
žytinės. Rankom ploja, ūžia, 
kad jiems pavyko nugalėti bei 
suminti SLA. konstituciją ir 
jos patvarkymus. Demokratiško 
nusistatymo SLA. nariai seimo 
delegatai šiame momente lošė 
gana rimtą rolę, o musų advo
katai šiame klausime labai daug 
prisidėjo su savo demagogija 
ir, žinoma, jiems pavyko, kad 
ir ne visai teisėtai su savo pa
sekėjų pagelba šį taip aiškų 
konstitucijos punktą nugalėti 
ir 14 kuopos pasiuntiniams su
teikti delegatų teises. Prie šito 
peiktino darbo daug prisidėjo 
ir musų č i ag i męs. ją u n imas, ku
rį kursto vienas iš garsių Conn. 
valstijos jaunuolių. Pats triukš
mavo ir kitus ragino triukš
mauti. Jeigu musų jaunimas 
važiuoja Į SLA. seimus’ vien 
tokiu tikslu, tai gana apgailėti
nas dalykas ir Susivienijimo 
ateitis gana miglota. Mes senes
nieji turėtumėm kreipti dau
giau domės į musų čia gimusi 
lietuvių jaunimą, ypatingai, 
kuomet juos siunčiame j SLA 
seimus, kur yra būtinai reika-

MUILAS 
>-4i/2 c

NATION-WIDE

T~\T) J A LIUOSAI BYRANTI. 2SV.
t V Jpl. O1\.1XAR IODIZUOTA ę kartonas

Antradienio Pytus. Prasidėjo 
ir trečia 37-to SLA. Seimo se
sija. Delegatų vardošuukis su
gaišino daug laiko.

Mandatų komisija išduoda 
raportą. Pasirodo, kad Clevc- 
lando 44 kuopa Centrui yra 
skolingu apie $1,000 ir sulig 
SLA. konstitucija, ta kuopa 
įprtirado shvo 'teisę dalyvauti 
SLA. SUiille. ’KOiištltudija tą 

!labui ‘gferiii 'ir riiškitti 'nurodo, bet 
jdk 'diektts 'nugdli •'narį pri- 
vUrsti Ijų Ipilityti, sjdigU ijis yra 
tdkio Stid^dlinio ‘ir ‘rikliai se- 

’kii ipdlitiką.
lldigti 'eiliniai 'SLA. nariai 

'nesugribėtų ųndsi ta Įkibti prie 
SLA. ^konštitucijos, tėti butų 
ddlinui riilUtštinh, !bdt !kuomct 
SLA. SdintO ‘delegatai tą daro, 

!tai įjati iper daug skaudu 
lĮittdidi sėlino gdčbėi 'ir kvarkai. 
rFaigi, SLA. 14tos 'kuopos inci- 
'dUHtiis ir jos ittštovų ipriėini- 

padrirė žymią 
’drgdhizacijos 
Sdkatiti SLA.

iiai eta 
gal tik dėl 
nesnieji ne 
da blogus 
liams.

Ką šitas 
nijimui 
dys. Šiame seime turės būti nu 
spręsta 
ateitis.

Beje, 
p. Olis 
daug žinąs 
neturėjau progos patirti, bet iš 
tokios jo kalboj atrodo, kad jis 
yra toks, kuris-daug apie save 
mano. Prie tos kategorijos aš 
priskaityčiau ią dar keletą de
legatų 
Įgijau panašią 'nuomonę.

Mes turėtumėm arčiau susi
pažinti su musų advokatų poli
tika Susivienijime, lygiai taip 
pat ir su musų jaunimu. Tie 
du klausimai > reikalauja visų 
musų atydos. -4-Seimo Svečias,

Su china rankieno 

mis, nikeliu plei 

tuoti

BUY-RITE
California Bartlctt

IRUSIOS

TIKTAI 
VIENAI 

SAVAITEI

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU

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

M0;00 Spalvuotas liežuvis 1 tuz
J.nĮ|l.l;liekyhw kam

suteikia
barzdaskutyklos ii

Nuleistomis briaunomis į- 
budavojamos mau d y n ė s. 
pilnai su kranais ir nubė 
ginto atidarymu virš mau 
dynės

S 13.00

'BUY-RITE Vid. sausi cukruje rūkyti 8 unc 
ICdluphanc įvynic 

NATION-WIE>E 
Puikus Rinktiniai

ilgais

1.95
ir Maho-

1.35
Mėlynos, Žalios ar 
Orchid 
storais 
vie
šais '

SKALBIMUI

NATION-WIDE

"K/TTT I 1 A T “MILTAI VISIEMS 
jLVJLJLJL/ JL IJkl TIKSLAMS” 24 sv.

■ ..... 7..................................... MAIŠ,

BUY-RITE

PEANUT BUTTER x

NATIONJWIDE , No. 1

VAISIAI delSALAD 
■' ......... —------- -------------------------------------------------------------------------

AMIIUON ftUNKtelN UCM Sn
1 BE KVAPSNIO

PALAIKO NUOVADAS
ŠVARIAS IR SANITARES

DIDELE 14 UNC.
ĖLEKlhlĖ

MM
PorcelianuMasoii Jar "Čap;

"aaa *.... Ii H l n .................... I...... .... .............................. .....Celo-Straū Musėms Mušti. Padarytas is Cė’lophanc
.........................  ^ili II Ii I >

mingų 
20x24 
nette Apron sinkos, 
be tri- $fj* CQ 
mingų O«OO

TUBS
Dviejų dalių gra . 
nito tub, 28 col 
ilgio, tikrai stip- . 
(los —nesiruoja J
ir nesisupa. kaip l . 
paprastos tubs. l į 
daro. Jos yra I 
tvirtai subuda- I 
votos ir gatan- 
tūtos ilgam tar- '11 

;:^5.00
KILNOJAMI SHOWERS

Perdėm chromium kilnojami shoVers su chromiutn lieta showerjį galva, bal
to Durk uždanga, kabliais; Viskas supakuota dėžėje RCI
GERIAUSIAS DALYKAS frEL VASAROS KARŠČIŲ

PROBAK

(PROBAK BLAOE

PAV MORE

___

t? svkup’
DUO-MALTED VACUUM PACKED

n* ■ ' y

Mg

SVEIKAS MUILAS

LIFEBUOY

DEGTUKAI SA 3 už 10c
SAUGIŲ tuz. pak. 9c



NAUJIENOS, Chicago, IIIPenktadienis, birž. 24, 1932

KORESPONDENCIJOS Padčkavonė

Wilkes Barre, Pa

Garsinkitės Naujienose
Padėkos žodis

Indiana Harbor, Ind

Town of Lake

tvarka

Iš Chicago

Visi telefonai VICTORY 6605

MIDWESTKAVA De Luxe

^f0UHOS

19®
PER 27 METUS

sv.

10c
tuz.

kampas Keeler Avė.

Ale
honkos

5 " 2Sc Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais

BLUE RIBBON MALT Amžius
Kam užrašote?

AMERICA'S B/CCEST SELLER

LookJDots
VotIVant!

kad turime 
kitiems rei-

Aš čia 
“Nau-

Kvortos 
džiaras

Augštas 
kenas

VIENĄ 
PUSĘ
I ABI 

PUSES 

geri tiktai 
vagonuose

turi ir mėtos skyrius, kur jus 
tt. už žemiausias kainas!_____ a

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas ..............................

Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Su bato j, Birželio 24 ir 25
Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie

1840 South 
pirmos 

bučernę ir groscrnę. 
juos visad pamilsit 

malonų 
šulte.

Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

5-8 valandai vakre. Nedėliomū nuo 10 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

Kun. M. X. Mockus apleido 
Chicagą

buvo rengtas piknikas birželio 
5 dieną, kad pagelbėti jam esan 
čiam sunkioj padėty. Nors tą 
dieną pradėjo lyti tuoj po pie
tų ir lijo per visą dieną, dėl 
ko daugelis turėjo grjžti iš 
miškų ar visai nevažiavo iš na
mų, bet kun. M. X. Mockui sim
patizuoją žmones nepaiso lie
taus ir padare kiek galėdami 
biznio, kad senelis turėtų ke
lius centus pavalgymui. Tame 
piknike buvo padaryta apie 
$14 uždarbio ir visi pinigai ati

rafiykite mums, 
Herb Tonic, 
galbča DR..

Per dvi savaites tiktai

VALDŽIOS TAKSAI 
ANT ANGLIŲ

Kdiv 29 c bonkos*“^ **

duoti kun. Mockui.
Visiems, kurie rėmė šį pa 

rengimą ir dalyvavo jame, Ko 
mitetas taria ačiū.

—Senas Petras.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

SLA. 7-to Apskričio kuopų ir 
narių domei

Kasykite dėl Lena’s Nemokamos Receptų Knygelės gaminimui nkanlų 
valgi u ir saldainių. Adresuoki: I’remler Malt Sales Co., 720 N o r t h 
Mlehlgan Avenue, Chicago, Illinois.

Benton Harbor 
Mieli.

Kun. M. X. Mockus apleido 
Chicagą ir išvažiavo į Detroitą, 
Mich. Ten gal vasaros laiku 
paviešės amt ūkės -netoil nuo 
Detroito pas savo seną drau 
gą Urboną.

Kaip žinoma, kun. Mockui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir. išgydė tūkstančius ligonių. f—2--
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 
4200 West 26 St.

Prieš daugelį metų, Lena tai pradėjo—dabar be
veik kiekvienas sako: “štaiko aš norių, Blųe 
Ribbon Malt”. Per metų metus Amerikos milio- 
nai atsidėdavo ant jo extra-gerumo. Nes jie 
kiekvieną 
tolygią

Geo. P. Taylor, Jr 
Coal Co.

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoj 
Chicagoje $8.00

kartą gauna tą pačią 
a u g š t ą kokybę! štai 

kodėl šis tyras, vienų miežių moltas yra Ameri
koje Daugiausia Parduodamas—kiekvienais me
tais pardavimu viršijantis bile kurią kitą rūšį 
daugeliu rniponų kenų. Visuomet supakuota pil
ni 3 svarai.

Taigi niekas negalės pasa
kyti, kad neturi pinigų važiuo
ti į pikniką. Šiame parke yra 
23 skirtingi žaislai ir paranku- 
mai šokti ir maudytis, šiame 
parke yra dideli medžiai po 
kuriais galima pasislėpti nuo 
saulės karščio ir tuo pačiu lai
ku pakvėpuoti tyro oro. Į šį

Jaunas Pranas MikaloČiaš, 
sunus Antano ir Rozalijos Mi- 
kaločių, šį mėnesį su pasižy
mėjimu baigė augštesniąją 
mokyklą. Iš tos priežasties 
tėvai surengė didelį" pokilį.

! Tikietai
L coaches 

kada priduodami
. kartu su Trans-At- 

lantic laivakorte ar 
orderio.

Tiesus Erie Trau- 
iŠ Dearborn stoties, 

11:00 vai. ry- 
11:00 v. vak.

kiniai išeina 
Chicago. kasdien 
te, 6:30 v. v. i

Dirželio 14 d. įvyko SLA. 
313 kp. priešmetinis susirinki
mas. Atsižvelgiant į narių 
skaičių, susirinkimas buvo ga
na skaitlingas. Pirmininkavo 
p. St. Bartkus. Apsvarstyta 
daug bėgančių reikalų. Kad 
sustiprinti kuopą finansiniai, 
nutarta surengti išvažiavimą.

šiame susirinkime musų de
legatas į SLA. seimą p. Pranas 
Rudis atsisveikino su visais, 
nes už kelių dienų išvažiuoja. 
Sugrįžęs gi parveš mums daug 
žinių apie seimo nuveiktus 
darbus ir abelną SLA. padėtį. 
Pranas Rudis yra labai darbš
tus musų draugijose ir šioj 
kuopoj visuomet yra valdyboj, 
dabar gi eina vice-pirmininko 
pareigas.

Prieš p, Rudžiui išvykstant 
nuėjom jį “palydėti’'. Sute
mus nuvykau aš su savo šei- 
mina pas pp. Rudžius, neuž
ilgo atvyko pirm. St. Bartkus 
ir didelis ŠLA. 185 kp. darbuo
tojas p. St. Barzdys, kuris taip
jau yra išrinktas delegatu, bet 
dėl nežinomos 
seimą nevažiavo 
jį užklupti iš netyčių, 
spėjome susirinkti ir 
ti delegatui sutaisyti 
ęą”, kaip p. Rudienė

importuotų

$2 ANT TONO

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
domuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. < Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus. —

AGURKAI Rau8in,i

•Žiūrėkit į žemas kainas! Palyginkit prekių kokybę!
Jus tada turėsite geriausį įrodymą, kad jus galite sutaupinti

“MIDWEST STORES” Sankrovose

SLA. 7-tas apskritys rengia 
metinį išvažiavimą — pikniką, 
kuris įvyks sekmadieny, nig- 
piučio (Aug.) 7 dieną, 1932 m. 
SANS SOUCI PARKE, įžanga 
tik 10 centų.

Gerbiamieji SLA. nariai ir. 
visi lietuviai!! Kaip žinote 
ŠLA. 7tas apskritys kiekvie
nais metais rengia išvažiavi
mą. Kiek lieka pelno, skiria 
apšvietos ir labdarybės reika
lams. šių metų išvažiavimas 
yra skirtingas tuo, kad nusam
dytai parkas gražiausioje šio
je apylinkėje ir parankiausias 
kiekvienam atvažiuoti. Nuo 
Wilkes Barre iki parkui gatve- 
kariu kainuoja tik 10 centų.

parką suvažiuos lietuviai iš vi
so AVyomingio klonio, su ku
riais nesimatėte per kiek me
tų. Dabar bus proga vėl pa
simatyti ir pasidalinti minti
mis apie bėgančius reikalus.

Kaip matote, toks išvažiavi
mas retai kada pasitaiko kam 
nors surengti. Taigi lietuviai 
ir lietuvaites, SLA. nariai ir 
narės, jus kviečiame šiame 
piknike skahlihgai dalyvauti.

—- St. Žukauskas
SLA. 7-to apskr. sekr.

sutemus? Kas gali žinoti, ku
ris kelias veda į Oleiką?

Štai kur jūsų betvarke: Jū
sų komitetas turėtų prie kiek
vienos kryžkelės įsmeigti len
telę su aiškiu užrašu, kuris 
kelias veda į kurią vietą, ir to
kiu budu išvengtuinet bereika
lingų klaidžiojimų. Arba, 
jeigu jau to negalima padary
ti, tai už vis geriausia butų 
surengti pikniką Oleikoj, iš 
kurios žmogus galėtumei ir 
pėsčias nueiti į jį, arba parei
ti namo. Rautas. (Je, jo — 
reporteris pilnai pritaria aukš
čiau išdystytam sumanymui, 
tik bėda, kad komitetas ir jo 
gerų patarimų neklauso. Re p.)

Jau nuo senų laikų mano 
draugas Tonis laikėsi tos nuo
mones, kadlpas musų piknikų 
rengėjus nėra tvarkos, 
turiu omenėj praėjusį 
j ienų” pikniką.

Jeigu butų buvusi 
pas pikniko rengėjus, tai ma
no draugas, važiuodamas na
mo iš pikniko, nebūtų nuva
žiavęs į Maywoodą.

Na, ir po paraliais, kas gali 
žinoti, kur rcika važiuoti, kai 
važiuodamas iš pikniko priva
žiuoji tris kryžkeles, o ypač

Gerb. B. Seibutienci:
Vardan kelių vaikučių 

riu jums nuoširdų ačiū už 
kavimą dėl jų batukų ir 
bužių. Malonu, 
norinčių pagelbėt 
kalni esant.

Nevilkinkit su savo užsakymu, jums 
galbūt reikės juos mokėti, jei lauksite 
perdaug ilgai. Šaukite mane dėl kainų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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 ▼. ▼..

priežasties į 
Tikėjomės 

Bet vos 
pagelbė- 
“siutkei- 

užtiese 
salą, nukrovė jį valgiais ir gė
rimais ir mus prie stalo pa
kvietė. Alkani nebuvome, bet 
valgėm pasiskonėdami ir ne
pajutome, kaip atėjo laikas 
delegatui išvažiuoti. Išlydė
jome jį į stotį, o patys links
mi ir visuokuo patenkinti gry- 
žome namo. — Jo Draugas.

$1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Pp. Scibučiai 
Halsted St., užlaiko 
rūšies 
Užėję pas 
jų geraširdingumą 
patarnavimą.

B TRINERIO
i KARTUS VYNAS
ĮySj nuo konstipacijoH, prasto upeth«, 

galvoa skaudėjimo, bemiegės,
RM Visose ap tiekose.

iš apielinkės, bet net iš Chi- 
cagos pribuvo penki automo
biliai. v O kas yra buvęs pas 
pp. Mikaločius, tas gerai žino, 
kad yra labai vaišingi žmo
nės, tad vaišių tikrai netru
ko. Pokily buvo ir daug jau
nimo. Visi linkėjo jaunąjam 
Pranui siekti dar augštesnio 
mokslo, nes jam gabumų ne
trūksta ir mokslas gerai sekė
si. Be to jis yra geras atletas 
ir pastaruosius du metus buvo 
atletikos mokytojo — kočiaus 
pagelbininkas. Jis veda svei
ką, rimtą gyvenimą, negeria ir 
nerūko. Turi ir jaunesnį bro-

ŠLUOTOS "SpKial” Labai ,tiprios

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

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

— CASH.
Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

JOHN J. ZOL.P
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

H. T. HARLOW,
General Passenger Agent, 

327 So. La Šalie St., Chicago
Telefonas HARR1SON 4160

ERIE RAILROAD

kenas 33c

KENČIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITE ŠITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

Afi buvau varginamas Cukrinas ligos 
(Diabetus) per kelis metus Ir gydžiausi, 
bet vistlok jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau.- Po vartojimo 
jūsų Senosios šalies Žolių Gyduolių No. 
212 (Old Coųntry Herb Remedy No. 212) 
pčr du nienesius afi nebeturėjau cukraus 
filapunie ir ifivartojes beveik metus afi 
jaučiuosi puikiai,, turiu gorų apetitų ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. AS miegu 
stiprai ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiu už Medikulių Žolių Arbatų 212. 
Tikiuosi, kad ji tų patj padarys kitiems, 
kų ji man padarč.

Su tikra pagarba, John Pagclcr, R. 2, 
Box 14, Bclcvue, Hansas.

Origlnalč Senosios šalies Gyduolė gl2 
yra vartojama visų vokiečių daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Rą
žykite Šiandie dėl nemokamo sempelio ir 
knygelės. % svaro pakelis $1.25.

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

SS SOAPCHIPS

NAUJOS BULVĖS,
Baltos

FORLBSS*

STORES
NEtGHHORHUOl) STORES

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC

WISSIG
Specialistas iš

Rusijos *

šiuom i tariame nuoširdų 
ačių visiems dalyvavusienis 
mano žmonos laidotuvėse bir
želio 13 d. ir suteikusiems jai 
paskutinį patarnavimą. Ačiu 
Elzbietai Šiaučiūnienei ir vi
siems giminėms’ už suteiktą 
pagelbą šermenyse, taipgi ačiu 
graboriui Bruggemann už 
mandagų ir sąžiningą patar
navimą. AČiuojame visiems, 
kurie kuo nors prigelbėjo ir 
išreiškė mums užuojautą šio
je nuliūdimo valandoje.

Vyras K. G. Rutkauskis 
ir Dukterys.

GRAPE JUICE R d w 
Vaisių Syrupas.'™^“^'

CEVERYKAI"“ŠEIMYNAI 
J

Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki- 
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy- 
site pinigds. (į

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

TOMATES ££ ,

CIBULIAI ^,jiNt'rnieii

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

‘SEMINOLE” ?^ow
‘OCTAGON” Muilas

lį, kuris baigs mokyklą atei
nančiais metais.

Aš ir nuo seves linkiu jau
nam Pranui siektis augštesnio 
mokslo. \

— Prašytas Svečiai

GRANDŽIAI Gero didumo , 

Paul Schulze
1 sv. statinėlė

PASTABA — Dauguma "Midwest Stores' 
galite pirkti getą, mėsą, paukštieną ir 

midwest2 
290 “* INDEPBNDENT

BAKED MEAT LOAF Dr

KIAULIŲ KOJOS Be kaulų Painrines džiaras

BAKING P0WDER 2 ”

KIAUŠINIAI .. . . . . . . . “U
____________________Kitos rūšys už žemesnes kainas___________

TAUKAI Armour’s t sv.i AURAI “Star” kartonas

kieky.
1,000 

lapų rolės 
šmotai

Paintines bonkos 
C* 8 unc/ džiogas O

COOKIES t Statinėse

SODA iRoot Ginger “Mid\vest

AT im “Bohemian Special*
_ Šviesus ar tamsus

4745 SO. ASHLAND AVENUE, 1043 W. NORTH AVENUE
1205 MILAVAUKEE AVENUE, 8342 W. 20th STREET

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ vi«ų ligų ir HCnh 
HUHlrgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurie k: jFiu. 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę var- 
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Šis 
labai Švelnus tonikas yra padarytas iŠ 26 skirtingų 
gydančių žievių, fiaknų, uogų, lapų Ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste- f
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- re l-J
tojas. Ateikite i tnusų sankrovų nemokamam pasi- "į 
tarimui. Daktaro egzaminaclja yra visiškai dykai /[įJį
kada vartojate Dr. Michael's Ali Herb Tonic. Arba

prisiųsdami 50c. o mes prisiusime jums $1.00 bonkų Dr. Michael’s Ali 
ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa- 

MICHAEL’S ALL HERB TONIC.
Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 

perkate 1 bonk-j DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

SALMONAI RAUDONI
Dideli No 
kenai

z . ’ . ■ .
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SUbacription Ratas:
88.00 per ytar in Canada _
87.00 per year outaida of Chicago
88.00-nen mar in. Chicano

Užsisakymo kaina]
Chicagoje —* paltui

Metams -- -—vi....n-n........ j

Pusei metu ______ ______
Trims minėdama .____
Dviem minedam — - 
Vienam mtaedui

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija 
Savaitei ------- - -- : r
Minėsiu! —.........................

Suvienytose Valstijose^ me Chicagoj» 
paltui 

Metams — 
Pusei metu

$8.00 
4.00 
B.OO 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Pt*

Entarad a». Saoond Claaa Matter 
Mareh 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, IU. under the act of

lu*. Leidžia Naojianp Ben-

87.00
8.50 

____________ 1.75 
Dviem minėdama  1.25, 
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užshniuoM 
(Atpiginta)

Metama ........ -............... 88.00
Pusei metu , 4.00
Trims minėdama - —r-- - 2.50 
Pinigus reikia siusti vaito Money

Orderiu kartu su užsakymu.

VOKIETIJA SPRENDŽIAMŲJŲ ĮVYKIŲ ANGOJ

. .   1 1 ■................. *....- ——■■■■—■ ■ i....  ' 
ką ir įgyvendinti jau parlamentarinėmis formomis ne
pridengtą diktatūrą. Ar tai bus fašistinė Hitlerio dik
tatūra, ar Vokietiją panorės valdyti baronai su gene* 
rolais, darbininkų klasei tas butų- tas pats. Sunaikinti 
demokratinę santvarką Vokietijoj dabartiniu momentu 
reiškia sunaikinti pačią darbininkų klasę dėlto, kad jį 
yra beveik vienintelė tos santvarkos gynėja. Dėlto ir 
reakcijos žygiai turės būti beveik išimtinai žygiais prieš 
darbo demokratiją, prieš jos organizacijas, prieš jos po
litines, ekonomines ir sociales teises, prieš visa, kas 
darbininkų klasės ligi šiol iškovota*. Ar įvyks tas mirti* 
nas dviejų pasaulių susidūrimas, sunku pasakyti. Aišku 
viena,, kad Vokietijos proletariatas, užgrudytas kovose, 
galingas savo susipratimu, organizuotumu ir pasiryži
mu, niekam geruoju neužleis jo jau -užimtųjų pozicijų,

Paskutiniij dienų politiniai įvykiai Vokietijoj, rašo 
“Socialdemokratas”, urnai ir tartum netikėtai užklupę 
pačius vokiečius, nukreipė į Vokietiją viso pasaulio dė
mesį Paskatinti nepaprastais fašistų laimėjimais Prū
sijos--ir kitų Vokietijos kraštų landtagų rinkimuose, Vo
kietijos agrarai ir stambioji buržuazija drąsiai ištiesė 
ranką į valstybinį vairą ir jo nusitvėrė. Baronų kabi
netas su Papenu priešakyj, atsistojęs vieton grubijoniš- 
kai nustumto Brueningo, yra tik pirmasis žingsnis fa
šistams valdžią paimti. Antrasai bus — rinkimai naujo 
reichstago. Vokietijos reakcija tikisi suversianti politi
nio gyvenimo eigą atgal, į praeitį be kruvinų kovų, par
lamentiniu budu, per rinkimus, pačios vokiečių liaudies 
rankomis.

Visa toji reakcinė “revoliucija” ir Vokietijoj ne
apsėjo be kariškių Kaizeriniai generolai, visiškai su
tapdami su Vokietijos stambiausiais dvarininkais ir 
pramonininkais, šiurkščiai iškėlė iš kanclerio kėdės 
Brueningą; ir be ceremonijų patys jon atsisėdo. Jei pla
čiajai visuomenei šioj visoj istorijoj ir buvo kas netikė
ta, tai, būtent, Hindenburgo vaidmuo. Per pirmąjį sa
vo prezidentavimą feldmaršalas spėjo pasirodyti tiek 
konstitucijai ištikimas, kad antrais prezidento rinki
mais Hitleriui sumušti už jį balsavo net socialdemokra
tai. Hindenburgo ištikimybės konstitucijai užteko betgi 
tik ligi to momento, kai feldmaršalo numanymu pasida
rė nebepavojinga padėti ant konstitucijos sugniaužtą 
karišką kumštį. Tas jo dabar ir padaryta gražioj vieny
bėj ne tik su generolais, bet ir iš viso su visa Vokieti
jos reakcija. Savo nuožiūra, paverždamas tą teisę iš 
reichstago, Hindenburgas iš karto pašalino krašto ap
saugos ministerį, o kiek vėliau ir visą Brueningo kabi
netą, tuo pradėdamas atvirą smurto žygį prieš konsti
tuciją, prieš demokratinę Vokietijos santvarką, prieš 
pačią Vokietijos liaudį.

Kas gi bus toliau? Papenas su visais savo baronais 
tėra už virvelės tampoma lėlė. Tuo tarpu tą virvelę tam
po kaizeriniai generolai. Ar ilgam? Kariškiai mėgsta 
valdyti. Generolai, ypač kaizeriniai generolai, yra tokie 
žmonės, kurie viską žino geriau ir greičiau už kitus pa
daro. Jiems yra patys niekai išrišti kad ir sunkiausias 
gyvenimo problemas; kariškiams tas sekasi labai grei
tai ir be didelių ceremonijų.

Kariškiai nori valdyti. Kiekvienas valdymas teikia 
ne tik asmeniško saugumo, ne tik duoda progos po ga
na sunkių respublikos laikų atsigauti, atsipusti. Kaize
riniai generolai yra ne tik generolai; jie yra tie patys 
agrarai, arba išėję iš stambiosios buržuazijos tarpo ir 
valdžion patekę, žinoma, norės patarnauti saviesiems. 
Dėl to visko reikia manyti, kad dabartiniai Papeno šok- 
dintojai geru noru niekam nenorės valdžios perleisti.

Bet vienas dalykas yra. norėti, o kitas yra galėti. 
Generolai atstovauja stambiąją Vokietijos buržuaziją 
ir pačių karininkų kastą. Bet Vokietijos šeimininku 
šiandien noru būti ir Hitlerio fašistai, tie milionai nu- 
biednėjusių pramonininkų, pirklių, amatininkų, tarnau
tojų, valdįninkų, buvusiųjų karininkų, beduonių inteli
gentų, bedarbio jaunimo, kuriuos visus sumalė į vieną 
milžinišką alkanų ir nepatenkintų žmonių minią poka
riniai ūkio sukrėtimai. Ar tie duonos ir valdymo alkani 
milionai, irgi valdžios vairo siekdami, nesumindžios ba
ronų ir generolų, ar bent neatstums jų į šalį? Visai tik
rai šiandien sunku pasakyti. Jei busimieji rinkimai duos 
fašistams daugumą reichstage, gal jie formaliai patys 
vieni sudarys valdžią. Bet ir tokiu atsitikimu glaudus- 
fašistų bendradarbiavimas su baronais, su generolais, 
su visa patenkinta ir nepatenkinta buržuazija yra *iš 
anksto patikrintas. Ir mes ne perdaug nustebtume, j.ei 
Hitleriui • rinkimus laimėjus^ ir katalikiškasai Vokieti
jos centras tėvynės labui užmirštų Brueningo sužaloji
mą ir draugingai suremtų pečius su visa juodąja Vo
kietijos reakcija. Didelių persilaužimų momentais daug 
kas yra galima.

Kas gi tuomet? Visa Vokietijos visuomenė, galutk 
nai susiskirsto į du visai aiškius frontus: darbo denun 
kratija iš vienos pusės; visos buržuazinės, agrarinės?, 
deklasuotos grupės..
džios buržuazija, neatsižiurėdama net rinkimų rezultat
tų, pabandys smurtu likviduoti demokratinę respublfe

Kaip ten buvo su Klaipė
dos rinkimais?

Rašo E. Borchertąs, Klaipėdos 
Krašto Seimelio narys

(Tęsinys) 
mintis yra

Vanait Istrati, Verte K.

KODINAS
A. kiausi atbulas. Stengiausi nu

duoti, jog jo vardas manęs ne
gąsdina. Jįs tai pastebėjo.

“A-a!“ sušuko jis atsikelda
mas ir išsitiesė, lyg fabriko ka
minas. — “Tu irgi blogos nuo
monės apie mane? O kodėl, na? 
Pasakyk, mažyti, kodėl? Ar aš 
padariau tau ką nors blogo — 
tau ar tavo motinai?“

Ąš negalėjau pasakyti jam, 
kad jį vadina žmogžudžiu. Jis 
paėmė man už smakro:

“Ar tu žinai, ką reiškia: pa
daryti žmogui blogą?“ 
z “Tai reiškia priversti jį ken
tėti“, pratariau aš.

“Ne, mulkink. Tu neįspėjai. 
Blogybė, vienatinė blogybe, tai 
neteisingumas: pavyzdžiui, jei
gu tu pagausi paukštį ir paso
dinsi jį- j narvelį, arba pradėsi 
mušti savo arklį vietoj to, kad 
duoti avižų. Tai bus neteisingu
mas. Yra daug* ir kitų. Reiškia, 
tu išsigandai, sužinojęs, kad aš 
Kodinas? žinai ką, vaikeli, tu 
man atrodai kitoniškas, negu 
kiti berniukai: tu pirmas ber
niukas, kuris pasakei man, jog 
nereikia, imti pinigų už patar
navimą 1 Tegul bus tavo moti
na laiminga, mažyti, bet ar tu . 
žinai, kaip tat' yra gražu, ko ta
ve ji mokina? čia, pas mus, 
įvyksta kaip tik priešingai : nuo 
to, kuris duoda vieną skatiką, 
reikalaujama antro. Man ma
lonu būti tavo kaimynu. Toks 
malonus mažas žmogutis. To
kių musų kvartale sunkiau su
tikti, negu dramblius! Tu sa
kai, kad tave vadina Adriana? 
Nori, Adrianai, busiva draugai? 
Tu išmokysi mane to, ko moki
na , tave tavo motina, o aš pa
pasakosiu tau, tai, ką aš žinau, 
o žinau aš daug. Adrinai, bet 
aš žvėris. Ir taip, Adrianai, ar 
tu > nori, kad madų butuvu drau
gai?“
i Kodinas vartė mažytes, gyvas 
ir protingas akis, ir nors jo 
veido išraiška nebuvo maloni, 
bet ji mane traukė su tokia jė
ga, prieš kurią aš negalėjau ' 
kovoti. Tik jo gražus ir balti 
dantys pridavė jo žiauriam vei
dui* žmonišką išraišką. Kada 
jis trumpai ir nuoširdžiai nusi
juokė ir parodė savo dantis, jo 
visas veidas nušvito, išblašky
damas visokią baimę ir įkvėp
damas pasitikėjimą. ,

(Bus daugiau)

“Ten, j kairę, trečias namas 
nuo kampo; klausk Irinos. IPa- 
lauk; kol ji perskaitys ir atsa
kys: taip ar ne. Tai ir viskas. 
Eik, narsuoli, eik greičiau“...

• Aš linksmas nubėgau.. Nuro
dyto namo kieme pasirodė iš
šaukta jauna mergina. Ji bu
vo apsirengusi šventadieniais 
drabužiais, atrodė labai graži, 
bet su užverktomis ir piktomis 
akimis bei paniurusiu žvilgsniu, 
Ji skubiai perskaitė raštelį ir, 
jau atsigręžusi, atsakė eidama:

“Aš pažiūrėsiu. Nežinau. Pa
sakyk jam, kad aš nežinau.“

Aš grįžau su atsakymu. Jis 
prikando lupą, sugrieždamas 
dantimis; bet po kiek laiko jo 
veide pasirodė geraširdžio bu
delio šypsena ir jis tyliu balsu 
pratarė:

“Palauk, aš tau duosiu ska-. 
iiką.1“

Jis išsitraukė iš kišenės vie
ną tų mašnų, kurios paprastai 
yra gaminamos kalėjimuose, ir 
išėmė varinį pinigą.

“Ačiū, pone: aš negaliu pink 
gų imti.!’

Nustebintas, jis nuleido ran- 
M.

“Tu negali imti ? Kodėl ?“
“Todėl, kad mano motina sa

ko; jog nieko nereikia imti už 
tos rųšies patarnavimą/’

“Tai tau! Tai neblogai skam
ba*“ 
man, 
tais 
Kas
Kur jus gyvenate? Kokis tavo 
vardas ?“

Ta eilė klausimų ir jo nuste
binta fizionomija mane tiesiog 
juokino; Bet aš atsakiau į klau
simus be svyravimo; Kada aš 
suminėjau musų šeimininkės 
vardą; tai jis sudavė į žolę šar
vo sunkia ranka, sušukęs:

“Trauk velniai! Mes kaimy
nai. Manę vadina Kodinu. Ar 
tu girdėjai apie Kodiną?“

—o—
Nežinau, ar jis paminėjo

vo vardą su tikslu nustebinti 
mane; bet išgirdęs tą vardą, aš 
nenoromis, pradėjau trauktis 
atbulas.. Kodinas? Taip, jo iš
vaizda atitiko reputaciją, Man 
pasidarė nesmagu,., kad irau?-

(Tęsinys)
Vos tik aš praėjau paskuti

nius priemiesčio namus, kaip 
pradėjau jausti ankstyvo pava
sario šilimos dvelkimą. Visur 
smarkiai augo laukinė žolė, čia 
aš pastebėjau, kad nuo sker
dyklos mane skiria gilus grio- 
vis, — Brailovo tvirtovės lie
kanos; griovio dugnu, tarp dvie
jų žalių atkalnių, ėjo geležin
kelis.

Tuo pačiu laiku aš išgirdau 
užpakalyj švilpimą. Atsigrę
žiau: dauboj gulėjo žmogus ir 
ženklais mane vadino. Aš pri
siartinau prie jo.

Tai buvo priemiesčio gyven
tojas, kokių, trijų dešimčių me
tų amžiaus, atletiško sudėjimo. 
Jis buvo švariai šventadieniais 
drabužiais apsirengęs. Pasirė
męs ant alkūnės, jis maloniai 
šypsojosi. Jo veidą darkė švie
ži britvos jpiovimai, kurie bu
vo užklijuoti sklypeliais papi
rosinio popierio. Juodi ūsai bu
vo susukti, plaukai ištepti rie
balais , ir šauniai sušukuoti. Jo 
švarkas gulėjo ant žemės, — 
jis puikavo savo marškiniais, 
kurie, turėjo manžetus, liemene 
ir papuoštais batais. Apie jo 
milžinišką kūną buvo kelis kar
tus apsukta platus vilnonis dir
žas, kuris negalėjo paslėpti di
delį peilį odos makštyj. Neto
liese gulėjo jo skrybėlė ir maz- 
guota lazda. Jeigu ne baisin
gas jo akių žvilgsnis, tai aš bu
čiau pamanęs, jog turiu reika
lą su vienu tų. uosto darbinin
kui kuriuos vadinama “Vagoni- 
ninkais“, ir kurie šventadie
niais išvirsta nesuvaldomais lė
bautojais ir meilužiais.

Nežinau kodėl, bet aš tų žmo
nių mažiau bijojau, negu .ber
niukų, kurie svaidėsi akmeni
mis, Mane viliojo jų neramaus 
gyvenimo paslaptis, vienok aš 
ned rįsaiL prie j ų prisiart i n t i.

Aš drąsiai priėjau prie žmo
gaus ir nusiėmiau skrybėlę,

“Klausyk; mažiuk“, pratarė 
jis neatsikeldamas, “ar nebusi 
tu tiek geras,- kad nunešti šį 
raštelįs į aną namą ?“

Nesulaukęs1 mano atsakymo, 
jis pradėjo aiškinti:

e1"!....f"...... i
nors jau yra smarkiai po karo 
apkarpyta, bet dar musų kai
miečių tarpe nesutriuškinta at
rodo. Be to, tam daug patarna
vo “signatūrų“ (Didžiųjų Val
stybių) notos Lietuvos Vyriau
sybei, Hitlerio šukavimai anoj 
pusėj Nemuno; jo esamų šali
ninkų ir Vokiečių paleisti gan
dai apie užėmimą Klaipėdos 
Krašto, atstatymą Gubernato
riaus ir paskyrimą jo vieton 
Tautų Sąjungos - atstovo.

Vokiečių agitacija rinkimo 
metu viršijo visas" padorumo ri- 
lias. Pav*, vienas girininkas nu
samdė darbininkų miško mal
koms kirsti. Poilsio metu įsako 
“Lietuvišką Zeitungą“ (vokie
čių leidžiamą!laikraštį) skaityti 
ir atpasakoti. Kas tam pasiprie
šino —- buvo pašalintas.

Vien tam, kad Volkspartijos 
šului Krazui ir jo partijai su
šuktų, jam išeinant iš susirin
kimo, jis nusamdydavo iš dar
bininkų biržos apie 80 žmonių 
bedarbių.

Nidoje vokiečiai išlipdino 
stulpų ir tvorų lapelius su 
rašais: “Mirtis Borchertui! 
mušti Borcherta!“

Landvvirtschaftspartijos 
las, dvarininkaš Hoffman, 
stebėjo, kad jo dvare yra dar
bininkas lietuviŠ, šaulys. Jį pa- 
liuosavo iy jo knygelėje įrašė: 
“Priklauso prie šaulių Sąjun
gos”. Tokių jam nereikia.

Savo plakatuose piešdavo asi- 
us, avinų galvas ir prikabinda

vo tikras vyžas.
Paskolos

štai kad ir su Žemės Banko 
politika. Kada lietuviai pradėjo 
duoti paskolas mažais nuošim? 
čiaisj vokiečiai iš savo pusės 
nuošimčius dar labiain sumaži
no (ant 3%). Kiek teko patir
ti, buvo tokių laukininkų, kurie 
nuo žemės Banko duodamos pat 
skolos atsisakė ir paėmė iš vo
kiečių. Tam reikalui vokiečiai 
yra išdavę apie tris milijonus 
markių. Negana, to, vokiečiai 
su dideliu kadru prityrusių agi* 
tatorių. smarkiai, užsiėmė agita-< 
cija po. namus. Prie, namų agi
tacijos varymo* smarkiai prisi
dėjo dėl Meierio paleidimo pa
rašų rinkimas. Agitacijos metu 
Męierį pavertė į politinį. Ranki* 
nį, kuris esą nekaltai, yra suim* 
tas.- Rodė susirinkimuose Meie* 
rio vaizdą už, kalėjimo grotų.

Musų spauda negalėjo lygint 
tis su vokiečių, Vokietijos-pini* 
gaiš, leidžiarhais “Memelėr 
/Dampfboot“, “Lietuviška Cei- 
tunga“ ir “Memellandische 
Rundschau“.

“Dampfbooto“ langų ištepi* 
mas nakčia ir įvairios peštynes 
tik daugiau suerzino vokiečius* 
Sakoma, kad “Dampfbooto“ iš- 
tepimas nulėmė vokiėčių > laimėt 
j imą. Manyčiau, kad. ne. Ir štai 
kodėl. Juk laukininkui nėra 
taip svarbu ar “Dmb.“ buvo iš- 

. teptas.ar ne. J,am rupi, kad f) 
laukininkas galėtų* .gauti ilga*- 
laikės-' sumažais.- nuošimčiais 
'p^koląįs J 2) | kad jisai galėtų 
brangiau • parduoti galvijus, hle- 

įį^cmąHr' kitus savo produktus.
Ths; yraiikas- 

ieminS* B&tu visi < įr 
“Dmb.” ištepimas mums į gerą 
hėišėjO;> (Bus daugiu

lygiai 
ir 

darbininkui, ir laukininkui, 
ir šiaip kiekvienam piliečiui, — 
kad lietuvis gali būti tik antros 
rųšies žmogumi. Vokiečiai ir da
bar daro visa, kad tik lietuvius 
nužeminus, arba išprovokavus ' 
musų nenaudai. Kada reikia ko
voti, vokiečiai, stoja visi be iš
imties. Kovoja ne taip sau, kaip 
kai kurie lietuviai, bet su ener
gija, pasišventimu ir visu rim
tumu.

Rinkiminės pajėgos ?
Vokiečių rinkimų agitacijos 

jėgos buvo 75% didesnes, ga
besnės, daugiau patyrusios, ne- , 
gu lietuvių. Pav., jie įtraukė 
rinkimų kovon visus mokytojus,
— net su mažais vaikučiais; 
visus kunigus, autonominius 
valdininkus, daugumą seniūnų, 
viršaičių ir net dalinai pačią 
policiją. Be to, buvo įtraukti 
visi karčiamininkai ir krautu
vininkai, kurių Klaipėdos Kraš
te yra išmėtyta visuose kam
puose. Tai buvo jų nuolatiniai. 
geriausi agentai, šiė jau atlie
ka geriausią laukininkų tarpe 
agitaciją, — ir tas reiškia dau
giau, .negu vienas ar kitas su
šauktas susirinkimas. Čia lau
kininkas gauna veltui įsigerti, 
atidarytas prekėms kreditas ir 
nuolat jam suteikia vieną, kitą 
patarimą.

Milijonas litų agitacijai
Jeigu geriau pasižiūrėti tarp 

karčiamninkų, tai pasirodo, kad 
jie visi yra atsargos kariai, di
džiausi vokiečių šovinistai. Vien 
agitacijai vokiečiai išleido, IV-tą 
Seimelį renkant, 1,000,000 litų. 
Daugel rinkimų vietose — pa
vyzdžiui net mokyklose, rinkė
jai buvo nugirdomi, vaišinami 
ir kartu, vokiškų partijų balsa
vimo ženkleliai jiems įbrukami,
— pav. Klaipėdos miesto mo
kykloj, Karališkių mokykloj ir. 
kitose. Savaimi aišku, kad lie
tuviai tokių jėgų neturėjo. Tai 
juvo vienas svarbiausių vokie
čių laimėjimo, faktorių. Vokie
čiai visai rinkimo metu neskel
bė ir nieko dėl ateities nežadė
jo laukininkams, kadangi šiems 
pažadai jau buvo įkyrėję. Bet 
skelbė, kad dabar esanti krizė, 
reiškia, krizės metu negalima 
pažadus ištesėti; žinodami kraš
to gyventojų, psichologiją, pasL 
rinko gerą agitacijai priemonę, 
būtent, rinkikus paklauso: “Kas 
už Vokietiją ii- jos kultūrą, kas 
už žemaičius' ir j ųj ų kultūrą?“

i

Kodėl laukininkai patikėjo?
Prie to prisidėjo smarki vo

kiečių akcija dėl masinio įpilie- 
tinimo didžlietuvių. Lietuviai iŠ 
Didžiosios* Ųiątuvos, apsigyveną 
Klaipėdos/* Krašte; turėjo gauti 
Klaipėdos pasus. Tas laukininkų 
tarpe tikrai iššaukei neapykan* 
tą ęrieš didžlietuvius ir pągįęžą 
prieš tuos, kurie ią įpiliotipip^ 
rėmė im virkdė; Į vokiečių <lėbj 
krašto-laukininkus' sttimė sena 
monarchistinėy. nok mistinė Vo* 
Kietijos galybės dvasia,, kun

■ 
z .

Toji 
įskiepyta ir ^valdininkui 
darbininkui, ir

- iš. kitos. Smurtu dasigavusi vab-
/ 9 H** ?

ant 
pa- 
Už-

SU-' 
pa-

Jis atsisėdo. “Pasakyk 
mano berniuk, ar tu kar- 
nepaklydai Komarovkoj? 
tokia yra< tavo motina?

sa*

Garsinkitės “Nonose’

Vienas iš Stipriausių 
Bankų Chicagoje

National Bankas
kviečia pavienius asmenis, biznierius; korporacijas ir kompanijas vesti savo biznį 
šiame banke, nes šis bankas yra vienas iš stipriausių; bankų Chicagoje.
Šis bankas išmokėjo, išmoka ir išmokės visus padėtus pinigus BE JOKIŲ NOTŲ 
ant kiekvieno pareikalavimo, šio banko stipri valdyba užtikrina apsaugą Jūsų pi- 
gų. Atidarykite savo sąskaitą musų. Blanke dabar.

Šio Banko Direktoriai ir Svarbesnieji Šėrininkai
JOHN M. LEE, Capitaliat*
H. S. ^FLAUM, Vice-President West Sidc Trust Si 
. Savings; Bank;
BENJAMIN' LEVY, President Halsted Furniturc Co.
NELSON.- MORRIS.

JJ KOHOUT,, Ptesident Union Building Loan 
Association.

FRANK KARA, Vice-President Savoy Drug Co.

W.’ H. REGNERY. Prcsident Western Shade Cloth
Company.

Č. L. JERNBERG. Vice-Pręūdcnt West Side -Trust ^ 
Savings Bank.

LOUIS JOURDAN, Presidentr Jourdan“ Packing Co.
E. HEYMANN. Vice-Presidcnt West Sidc TriTst 8 

Savings Bank.
MATT FRANZ, President Franz Dtcorators.
M.' E. SMITH, Vice-Prcsident and Ttaroųrer American^

• Food Products Company.

Patarimu. Komiteto Nariai;
L. H. HEYMANN. Prcsident West Side Trust « COLONEL NELSON MORRIS. 

Savings Bank.

Halsted ai Bank
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CHICAGOS 
ŽINIOS
-Iš Bainų -bylos

Vieną dieną pirm to, kui 12 
John Baino vadovautų bankų 
užsidarė, Bainų įsakymu buvo 
išimta iš tų bankų $40,000 ir 
padėta privačioj Bainų šėpoj 
viename vidurmiesčio ofise. 
Nors raktą nuo tos šėpos turėjo 
John Crimmon, kalbamo ofiso 
knygvedis, tečiau jam tapo pa
liepta atiduoti raktą Baino sū
nui.

\Ant rytojaus Balno bankai 
užsidarė. IPo trejeto dienų jau
nasis Bain sugrąžino raktą Mc- 
Crimmonui, bet Crimmon jau 
neberadęs šėpoj padėtų pinigų.

*Kaip Balnai atidarydavo nau
jus bankus? Žinote, kad bankui 
atidaryti reikėdavo pora šimtų 
tūkstančių dolerių ar daugiau. 
Bainai atidarymui naujo banko 
pasiskolindavę iš kitų jų vado
vautų bankų ant notų reikiamą 
sumą pinigų, ir kriukis būdavo 
užbaigtas, o garantijos notoms 
-padengti neužsistatydavę.

Tokių liudymų šiomis dieno
mis duodama teisme apie Bainų 
operacijas bankiniame bizny.

Sutiko pavesti ginčą ar- 
bitracijos teismui

Chicago Rapid Transit kom
panija ir jos darbininkų unija 
sutiko pavesti arbitracijos teis
mui išspręsti ginčą algų klau
simu. Mat, kompanija reikalau
ja, kad darbininkai prisiimtų! 
algų kapojimą, o darbininkai 
dviem atvejais referendumu at
metė kompanijos reikalavimą, r

Nubaustas kalėti 
metus

5

nu-Ralph Root (Rutkowski) 
baustas kalėti Joliete 5 metus. 
Jisai buvo kaltinamas dvipatys
te — apsivedimu antros pačios, 
kuomet neturėjo skirybų nuo 
pirmosios. ,

74 indžionkšenai prieš 
užeigas

Fedcralis teisėjas Woodward 
išdavė 44 nuolatinių ir 30 lai
kinų indžionkšenų prieš Chica- 
gos ir jos priemiesčių užeigas.

Chicaga negavo pasko
los Wašhingtone

TheEngiishCohmn NAUJOS NAUJIE 
NŲ STOTYS

Announcement
Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

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

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Gydytojai | Lietuviai Gydytojai

The Pirmyn 'Chorus ir going 
‘to have its regular rehearsal, 
Fri., J u ne 24 at 'the regular 
plaee and time. Ali ’members 
are urged to attend, for tins 

’will be the f imli rehearsal be- 
t'ore the pienie, and all mem- 
bers are also reųuested to bring 
their series to this rehearsal. 

‘Lest you forget, Fri., Jūne 24, 
at 8 P. M.—Secretary.

The Pirmyn Comet, made up 
of the girls memberj of Pir
myn Chorai Society is having 
a baseball game against the 
Northside Roąmers Sat., June 
25 at 2 'P. M. at 12th and Cice
ro Avės. This promises to be 
a good game. Let’s all get out 
and chcer! į

Pirmyn Chorus 
pienie

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted strcet arti 63čios 
gatvės.

Ant Stando ant (>3čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

P-no Bcnošiaus Aptickoje
2612 W. 71st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street. .

NAUJIENŲ ADM.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Graboriai

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Graborlai

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T<L Roowv.lt 7531

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pelnyčio -is 
1821 So. Halsted Street’ 

■ ■ o..........

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams Žinomas per 25 me. 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray u kitokius elektros 
prieuisus.

Ofisas it Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8ts 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Penki asmens prigėrė 
■Chicagoj

Penki asmens paskendo Chi
cagoj praėjusį antradienį. Tarp 
jų buvo du, kurie susiginčijo, 
kas greičiau gali plaukti — šu
va ar žmogus, šie du asmens 
buvo John Gilligan, 35 metų, 
6609 Aberdeen St., ir Jach Ga- 
llaher, <26 metų, 6670 Hartwell 
str.

Įvykis pasitaikė tokiose apys- 
tovose. Gilligan, jo žmona ir jų 
mažas sūnūs atvažiavo į Ogden 

z Parką, prie 65 gatvės ir Racine 
avė. Gilligan mėtė pagaikščius 
į vandenį, o jo šuva išnešdavo 

•juos į krantą.
‘Pasirodė Gilligano draugas 

Gallaher. Jisai pareiškė, kati jis 
galėtų plaukti tokiu greitumu, 
kaip šuva. Kilo ginčas. Jam iš
spręsti Gallaher sutiko lenkti- 
niuoti su šunim.

Gilligan numetė pagaikštį to
li. Gallaher ir šuvo pasileido 
;plaukti pagaikščio link. Iš kar
to atrodė, kad žmogus ir šuvo 
plaukia vienodu greitumu. Bet 
Staiga Gallaher iškėlė ranką, su
šuko ir pasinėrė.

Kada jau šuvo plaukė su pa
gaikščiu atgal, tai Gilligan puo- 

• lė <į vandenį savo draugą gel- 
f 'bėti. !Bėt ir jis prigėrė. Tik vė

liau policija ištraukė abiejų la- 
• vonus.

IŠ'kitų prigėrusių buvo Clara 
Markešt, 15 metų mergaitė, 
■gyvenusi adresu 3427 South 
WaMace/streėt. Ją nelaimė išti- 

. ’koMichigan ežere ties160 gatve.

Chicagiečių delegacija lanke- 
Washi*igtone'prašymu pasko

los Chicagos . miestui. Senato 
didžiuma tečiau atmeitč prašy-į 
mą. Meras Cermakas pareiškė, 
kad teksią vėl kreiptis pas Chi
cagos bankinirikus ir prašyti 
iš jų paskolos.

si

Nušovė kalėjimo sargą

Jack Lawrence, 23 metų, ka
linys Cook kauntės kalėjime, 
mėgino pabėgti. Iš kažin kur 
gautu revolveriu jis nušovė ka
lėjimo sargą Nicholas, o pas
kui pats nusišovę, kai pamatė, 
kad pabėgti nebegalės.

Bainai skolingi 
kams $2,235,950

ban-

John Bain, jo giminės ir Bai
nų sorganizuotos kompanijos 
skolingos yra bankams, kuriuos 
ji vadovavo, $2,325,950. Tas 
paskolas Bainai pasiėmę iš ban
kų notomis, kurios didžiumoj 
nebuvę paremtos reikalingomis 
saugumui garantijomis. Taip 
liudyta iteisme byloj, "kuri yra 
šiomis dienomis nagrinėjama.

Septyni 'batikai užsida- 
darė vakar

Septyni'Chicagos bankai už
sidarė vakar. Jų tarpe buvo 
du vadinamieji nacionaliai, o 
kiti penki vAlstijiniai bankai. 
Užvakar užsidarė 6 bankai. 'Šį 
mėnesį, iki vakar drenos, užsi
darė 28 bankai.

/ “ ’ * 1 . ......... ..
GERB. Naujienų skaityto
jos ir "skaitytojai įprašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

u

i
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H

PRANCIŠKA MUSNECKAITĖ
'Persiskyrė su šiuo pasauliu ne-įj 

tikėta tnirčia — paskendo Michi- • 
gan ežere — birželio 21 d., 4:30 
vai. po pietų. 1932 m., sulaukus į 
15 metų amžiaus: gimus ! Chica- : 
go, III. Paliko dideliame noliudi- .

1 mc motinų Evų. tris seseris 
Marijonų, Onų ir Stanislavų, bro
lį Petrų ir brolienę Albertų, 3 
dėdes — Antanų ir ciocę Stanis
lavų Jakubauskius, Rapolų Jaku- 
bauskį, dėdę ir ciocę 'Aleksus ir 
giminės. Kūnas pašarvotas randa- * 
•i 14z7 S. Wallace St.. tel. Boule- 
vafd 7741.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
birželio 25 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio > parapijos baž
nyčių. kurioj atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėtą į Šv. Kazimiero 

/kapines.
Visi a. a. Pranciškos Musnec- 

kaitės giminės, draugai ir.pažįstą- 
nmi ^esat nuoširdžiai kviečiami5 da- 
Myvloti laidotuvėse ir suteikti jai 
/paskutinį patarnavimų ir atsisvei- 
’ kirtimų. /

Nu lindę ' liekame
Motina, Setery*, 1 Broli*, BroHenė, 

Didis, ' Ciccės ir Gimini*.
Laidotuvėse patarnauja grabo- t 

rius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139

J.
46

GABRIELIUS ’ PANAVAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dienų, 10:30 valandų 
ryte 193 2 m., sulaukęs apie 44 
metus amžiaus, gimęs‘Rimšių par., 
Medaišių "kaime.

Amerikoj išgyveno apie 36 me
tus.

Paliko dideliame nulitfdime se? 
serėnų Edvardų Ramanauskį ir jo 
moterį Onų Ramanauskienę, gi
mines, ‘draugus ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi I. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 
Street.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 27 dienų, 8 vai. ryte iš kop
lyčios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin- ( 
gos pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. * Kazi
miero kapines.

Visi t. a. Gabrieliaus Panavas 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį -pataenavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Seserėnas ir Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja grabo- 
"'rius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
‘5203.

The Llthuanian Chorai Sočie- 
ty, “Pirmyn” is having its an- 
nual pienie Sunday, June 26 at 
Justice Pk. Grove. There will 
be entertainment in the way 
of music and songs, and every- 
one, young and old is invited 
to attend this grand outdoor 

folks will 
music, and 
their many 
young folks

will be able to danee 
young heart’s eonitent 
snappy joyous music 
Stephen’s Revellers, 
of all, the admission 
raffle ticket!

Come on, folks, have a great 
time onee. Forget about the 
depresion, and let’s see you 
there, Sunday!—A. !K.

r. The older 
enjoy the 'chorai 
be able to meOt 
friends, and the

to their 
to that 
of the 

and lašt 
is your

Don’t 
neglect 
Colds

Šalčiai krutinėję Ar gerklčjo gali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnkit 
juos: j 5 minutes bu "•Musterole”, 

"counter-irritant" I Uždedamas 
karta1 j valandą. ‘ jia turi suteikti 

, pagelta. Millonų vartojamas per 
20 metu. Rekomenduojamas dak
tarų 'ir slaugių.

Skelbimai Naujienose 
duoda maudą dėlto, 
kad pdčios Naujienas 
yra naudingos.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

' • r

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

1327 So. 49th Ct 

Telefonai 

ęicero 3724

Lietuves Akušerės

2314

1439

Telefonas Yards <113'8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška -Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse "ir i kokiame rei
kale . visuomet esti ksųži- 
niugas ‘ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų' užlaikymui v sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZII'S
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
, ju geriau ir pigiau 

nc?u fchi tddel, • kad 
priklausau prie gra- 

■ bų išdirbystės 
OFISAS:

668 ‘W. 18th 'Street 
Tel. Canal 61'74 

SKYRIUS:
—3258 S. Halsted St* 

Tel. Victory 4088

Seniausia irO&sia
LIETCVI ® ;■

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto- H 

kainomis UŽ aukštos rųŠies palaidojimą. Km ni4ko' 
nerUkuojapie už atvežimą mirusio žmogaus ^kuno muaą * 

■ jstaigą iš bile'kokios'miesto dalies.
Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jusą 

namus ir atveš į musą įstaigą, kUriigaWte pamatyti Ab 
< džiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną' ir už ' tą * pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, i nė&urtnt 

4 tai, ar jąs ką pirkaite, ar ne.
fEUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 

' teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu ipa- 
‘ tarnautoju.* Dykai Kėturios Modemiškos Koplyčios ! Dėl 
germeną. Pašaukite EUDEIKĮ i pirm negu kreipsitės I kur 
kitur. ' <

EUDEIKIS
m: I •

4605-07 South IHermitage Avenue
Visi Telefonais;YARDS 1741 ir 1742

i- 
d 
•i-

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
1 Hemlock 9252

Akių Gydytojai

. DR.
LIETUVIS AKIŲ

Palengvins akių • įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, -nervuotumo, skaudamų 

.akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda 

•atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys ^atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

SPECIALISTAS

* Duokite aaVo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^OPTOMETRIST

Hk 'Praktikuoja virš 20 m. 
4649 <S. Ashland Avė. 

.■ Tel. Boulevard '6487

DR. KARU NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
__ i mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

TfeL 'Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75B West 35th St, 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

^Lietuviai Gydytojai

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

:Tel. Cslumet '3294
• Nuo 9 iki 12 -vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį
- ......--- . - --

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labot 

' CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, ano 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 -vaL 
vakaro, Nedil. nuo 10 iki 12 v. Jien*. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pie<

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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D tezei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 DR. 1 A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31st Street. Cbicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dienų

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 dienų.
Telephonai dienų ir naktį Virginia

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvė* 
Tel. Canal 1713-0241 

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

I

2 iki 
10

Advokatai

K. GI GIS
D jtjcaa C ,U A , • A i ADVOKATAS
Rez. 6600 South Artesian Avenue MIESTO OFISAS

P?1011* ProsPcct.6^9 127 Otubom st., Room 1113
Ofiso Tel. Canal 0257 Į Telefonas Central 441.1

DR. P. Z. ZALATORIS Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „2J

1821 So. Halsted Street Tel. Boulevard 1310
CHICAGO, i ILL. Į Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

0036

A. MONTVH), M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

John Kuchinskas

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

O ' F I -B A 8:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso vuluniloH nuo *4 iki 4 Ir nuo 6 iki 

8 vai. vak. NedPlioinia pagal nutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavirt St. 
Telefono* Canal 2552 

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

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 

lduo 6 iki 9 valandai vakaro

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisą* 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki'4. po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai. 
4145 Archer Aver Tel. i Lafayette 7337,

ryto Namą Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., SuiteC 
Tel. Prospect 1028

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

Ncdėlioj pagal sutartį

JOHN K BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adam* St., Room 2117 
Telephone Randolph 67-27 

Vakarai* 2151 W. 22nd St. nuo 4-Sį 
Telepbone Roosevdt 9090 

Namie 8-9 ryt* TeL Republic 9600

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11‘ ryto, nuo 2-4 
ir7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal ■ susitarimų

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ane.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. RepubHc 9723

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 

'4847 West 14th Street, 
CICERO, ILL. 

X-Ray.w.Phone Cicero 1260

CHAS. A. PEPPER
ILIETUVTS ADVOKATAS

10 N.‘Clai>k SL^Room 1206
Telephone Central 6166

Nathait 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 r. 
Telephone Victory 2213

DR.MARGERIS
Valandos: i nuo 1'0r ryto iki 2 po: pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sck- 
’madieniah nuo TO iki 12.

3421 So. Halsted St
’ Phone • Boulevard ?8483

A.l. Davidonis, M.D.
4916 So. Michigan Avenue 

Tel 'Keuwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
muo 6 8 valandai * vakare

;.

Hemlock -8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Matguatte Road

Va4andos: -9—12, 7—9, Antradieni
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimų

b

JJP.WA1TCHES
ADVOKATAS

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

4600 5. Wood St. — Ketvergo vak. 
Tel. ■ Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

inao
apart iventadiemo ir * ketvirtadunįo

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti ’47th "Street

WiIIiam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

'Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis. pagal tutini J

Roowv.lt
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šiomis

metųPRANEŠIMAI

North West Side
47 metų viename bizny

Patarnavimo Vieta

(birželio) 26 d Chica

MADOS MADOS
Rašo Juozas J. Hertmanavičilis vie

parodoje, dalyvaus

3193

pranešimą

CL ASSIFIED ADS

(Vardas ir pavardš)

1739 202 S.' State St. kampasSouth
Tikiuosi, kad butų bu

Joni-
kad

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

stogų rynas

METAL

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 ir 6 kam 
barių 
Washtenaw Avė

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Steponavičių moki 
nių koncertas

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

Vinco Karvelio 
laidotuvės

Senas Auksas
< Old Gold

Žmonių prielanku 
mas biznyje

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
labai pigiai. Visi įrengimai. 5 kambariai 
dėl pagyvenimo, garadžius. Rcnda $25 
j mėnesį. Tel. Boulevard 4658.

Draugijai.
- 75c, $1.00, $1.50

arba pri- 
pažymišti 

savo var-

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

farrnas ir biznius visokios 
Nėra skirtumo apielinkės — 

i. 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
i Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 
mūrinis namas, 
tas, bot water heat, garadžius 
kas turite $15,000 paskolinti ant pir
mų morgičių, 6%, 2133 W. Coulter St

vakara, birželio x 16-tą 
lietuvių susirinkimas

Padidėjo Buckeye 
pardavimas

įPradžioj choras sugiedos po
rą giesmių, po to bus kalba 

temoje:
“Pasaulis serga, kur reikia 

ieškoti vaistų”
Kalbės S. Beneckas.

Universals State Bankas uždą 
rytas tik laikinai

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODISšimtmečio Pažan- 

”, Chicago, III. — 
birželio, 

Pasitikima, kad

pigiai 6 kambarių 
visur aržuolo trimuo- 

Arba

Birželio 18 dieną tapo palai
dotas Vincas Karvelis, Brighton 
Parko lietuviams žinomas kaip 
buvęs laisvų pažiūrų žmogus. 
Tad ir tapo jis palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų.

Išlydint kūną iš namų, dai
nininkas St. Rimkus sudainavo 
pritaikytas laidotuvėms daine
les, pritariant p; J. Grušo dr 
jo dukters Aldonos muzikai.

Velionis Vincas palaidotas 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse 2 
vai. popiet. V. Karvelis, būda
mas laisvas žmogus, mėgo skai
tyti laikraščius ir knygas ir 
turėjo daug draugų. Taigi ir 
laidotuvėms susirinko nemažai 
žmonių. K

V. Karvelis mirė sulaukęs 55 
metų. Paliko šioj šaly nuliu- 
dusią dukterį Karoliną ir žen
tą Juozą Kisielių, o Lietuvoj 
moterį Oną ir šunį Joną. Pa
liko ir daugiau giminių i taip 
Šioj šaly, kaip Lietuvoj.

V. Karvelio laidotuvėmis rū
pinosi velionies žentas J. Ki
sielius, o laidotuvėse patarnavo 
graborius S. P. Mažeika.

—Senas Petras.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Tai viena įstaigų, kuri taip 
ilgai išsilaikė—net per 47 me
tus. Ta įstaiga yra Landlords 
Bureau, uždėta B. Sampson ir 
vedama jo paties.

Šis Biuras randasi adresu 
1642 West Division Street. Biu
ras teikia reikalingų informa
cijų namų savininkams, ku
riems tenka turėti reikalų įvai
riais klausimais, kaip tai lysų 
padarymu, jų reikšmė, klausi
mais nemokėjimo rendų, jų ko- 
lektavimo ir apdraudų iškolek- 
tavimo, atsitikime nuostolių dėl 
gaisro ir t.t. šis Biuras yra 
daugeliui pagcl bėjęs ir dabar 
gelbsti minėtuose atsitikimuo
se.—žvalgas.

AUTOMOBILIŲ body malevojimo it 
trimavimo šapa. išdirbta per 
pigi renda, tinka dėl dviejų partnerių. 
Paaukosiu. 2920 W. Grand Avė.

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

5258 Wasbington Boulevard, 
tel. Austin 3838

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
332? SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 4669

“Century of Progress Exspo- 
sifion” — “ 
gos Paroda 
atsidarys pradžioje 
1933 metų 
kad visas civlizuotas pasaulis/ 
toje 
męs ?

Trečiadienio vakarą, birželio 
22 dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyko pp. Steponavi
čių mokinių koncertas.

Publikos susirinko apie porą 
Šimtų

gyvenimą, ir ji 
galės apsaugoti 
ir sutaupytus centus.

—Milės

“Naujienų” No. 147-me, ži
nioj apie rengimą paminėjimo 
200 metų sukaktuvių nuo Jur
gio Washjngtono gimimo įsi
skverbė klaida. Ten pasakyta, 
kad p-nia Helen Nedvar fėsan- 
ti šv. Petronėlės draugijos glo
bėja. Reikia tečiau pasakyti, 
kad ji yra ne globėja, o tik 
draugijos narė.

kėjinią, kad statant pavilioną 
p. Elijošius, turtingiausis iš lie
tuvių ir žinomas savo duosnu- 
niu lietuvių reikalams, be abe
jo/ sudėtų pats vienas pusę 
reikalingų pinigų, o kitą pu
sę sudėjus Lietuvai, butų jau 
galima turėt savas pavilionas. 
Tačiaus, jeigu tas butų sun
ku padaryt, tai priseitų pasi- 
tėnkint Lietuvių Diena. |Ponas 
Jurgėla, vardu lietuvių kari
ninkų, pasisiūlė suorganizuoti 
lietuvių armiją iš musų jauni
mo ir ją rarodoje parodyt. 
Galų gale išnešta rezoliucija, 
kad visą klausimą palikt Ko
mitetui, ..kuris, pasitaręs su lie
tuvių organizacijomis, L.R.K. 
Federacija ir kitomis, dalyką 
sutvarkytų.

Iš klausytojų pasigirdo klau
simas, ką veikė lietuvių Komi
tetas per tris metus, jeigu iki 
šiam laikui neturi jokio nusi
statymo, jokio plano? ' Pa
klausta, kas atsitiko su pini
gais, kurie buvo surinkti apie 
porą tūkstančių dolerių. Po
nas Elijošius, 'pirmininkas to 
Komiteto, atsake, kad pinigai 
guli banke, sudėti, o susirin
kimus jis pats lanke, nenorė
damas visus vargint. Bet to, 
jis užtikrino, kad lietuviai pa
rodoje pasirodys geriau, negu 
kiti.

Parodos idėja
Balandžio 2 d. 1928, gavau 

iš pp. Rufus C. Dawes pirmi
ninko ir Stuyresant Peabody, 
pirmininko The Board of 
Trustees, proponuojamos Ccn- 
tennial Celebraticn , 1933 pa- 
kvietimą būti laisvanoriu kal
bėtoju septynių savaičių va
juje, prasidedančiam balandžio 
19-tą, kad suįdominti chicagie- 
čius parodos idėja ir pastatyti 
dalyką ant biznio pagrindų.

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 oOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo 
tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

tai aš mielu noru 
apie tai ir išdėstysiu 
niškai apie Sovietų 
žmonių 
skaitę, 
namus

Ėjo kalba apie sukėlimą kele
to milijonų dolerių iš visuo
menės pradėjimui darbo. Kal
bėtojų uždavinys buvo su
kelt visuomenėje ūpą sudėji
mui po $5 už kurios trūstisai 
išdirbtų paliudijimą su ku
riais aukautojai gautų po 10 
bilietų Parodos pamatymui. 
Suprantama, trūstisai suteikė 
kalbėtojams visus padavadiji- 
mus, išaiškino Parodos idėją. 
Tam tikslui parūpino literatū
ros ir savo lėšomis pateikė 
kalbėtojams vakarienę Sher- 
inan Motelio svetainėje, kurio
je ir man teko dalyvauti. Tas 
davė progos gerai susipažint 
su tos Parodos idėja.

(Pabaiga bus)

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalow, oktagono frojitu, karštu van
deniu šildoma, geriausis pasiūlymas pa
ims. 6516 S. Fairfield Avė.

vę daugiau, jei nebūtų pasitai
kęs toks šiltas oras.

Programas tęsėsi apie pustre
čios valandos. Jis buvo puikus 
ir įvairus. Teko išgirsti gerų 
solisčių ir solistų, smuikininkų, 
orkestrą ir t.t. Išrodo, kad lic 
tuviai ateity spsilauks iš šių 
mokinių gerų artistų-sčių.

Reikia pasveikinti pp. Ste 
ponavičius nž tokį gerą stu
dentų mokii-mą. Taipjau rei
kia pakomplimentiioti studen
tus už jų pasiryžimą Studijuo
ti ir pasiekti tokį išsilavinimo 
laipsnį, kokį parodė trečiadienio 
koncerte, ir kad gali pasirodyti 
prieš publiką taip gerai.

vPer visą vakarą pp. Stepona
vičių mokiniai nepadarė klai
dų. Tas parodo, kad daug dar
bo padėta programo prirengi 
mui.

Veliju mokytojams ir moki
niams, kad jie nepailstų savo 
darbe, ir tikiuosi, kad ir kitą 
metą susilauksime taipjau gra
žaus ir įvairaus jų programo.

—J. Z.

Iškilmingą išvažiavimą rengta Lie
tuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1, 
nedėlioj, birželio 26 dieną, 1932 m., 
Grybo darže, prieš Tautiškas kapines^ 
bus puiki muzika ir skanus šaltas alus 
Prašome visus draugus lietuvius daly
vauti, o busite užganėdinti.

Kviečia visus Komitetas.

Chicagos Paroda ir 
mes

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farrnas ir kitus miestus. 
/ Darbą garantuojant.
3139 So. Halsted St.

T.I.. Calamet 3398

Pasita- 
del lietuvių dalyvavimo 

cere-

NAUJIENOS Pattern Dent.
1789 S. Halsted St. Chicago, 
čia Įdedu 15 centų ir prašau

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

sukviestas American Lithua- 
nian Chamber of Commerce, 
kur dalyvavo apie porą šim
tų žmonių, vadovaujant p. J. 
P. Varkalai, kuris paaiškino, 
kad programas vakaro suside
da iš dviejų dalių: 1 
rimo
Chicagos Parodoje; 2 
monijos pakėlimui į 
Elijošius į Gedimino, kavalie
rius — įteikimo jam Gedimi
no Ordeno. Abidvi programo 
dalys buvo labai įdomiomis, 
bet pirmoji dalis tiesioginiai 
paliečia Chicagos lietuvius;' tad 
pravartu apie ją kalbėt.

Lietuvių dalyvavimo Paro
doje klausimu kalbėjo pp. Eli
jošius, Streykmans, šimutis, 
Vaidyla, Jurgėla ir kiti. P-nas 
Elijošius padarė pranešimą, 
kad Lietuvos Respublika Pa- 
rodęje ąavystoviai nėdajy- 
vaus, bet jeigu Amerikos lie
tuviai sukels pinigų , tani' tiks
lui, tai; Lietuva prisidės', Lie
tuvos vyriausybė prisiuntė p. 
Elijošiui, pirmininkui lietuvių 
skyriaus parodos Komitete 
įgaliojimą atstovaut Lietuvą 
tuo klausimu. Tad p. Elijo
šius atsiklausė susirinkimo, 
kas reiks daryti, ar statyt pavi
lioną, kuris kainuotų mažiau
sia apie 35.000 dolerių, ar ki
taip kafp pasirodyti. Ponas 
šimutis pareiškė nuomonę, 
kad trobesis statyt neapsimo
ka, bet reikia gaut lietuvių 
dieną, kurioje lietuviai pasi
rodytų savo menu. Panašios 
nuomonės buvo ir p. Vaidyla, 
kuris, tačiaus pareiškė pašiti-

Nauja vasarinė madų knyga. Joji 
surasite sau tinkamą vasarai .suknelę, Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo 
terims, merginoms ir mergitems.

<i Knygos kaina tik 10 centų. Užsisą 
kykite ją sau tuojaus. 
Galima gauti Naujienose.
Halsted St., Chicago, III.

lehovos Dievo Liudi
ninkų programas

iš Radio WCFL stoties 
970 kilocycles

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

Chicagos naujuoju laiku

Penktadienį, birželio 24 die
ną, tapo uždarytas tik laikinai 
Universtal State Bank.

Taip pareiškė banko prezi
dentas p. J. J. Elias.

Dalykas štai koks 
dienomis tapo uždaryta keletas 
bankų. Dėliai to kai kuriuos 
žmones pagavo išgąstis, panika. 
Jie puolėsi ir į kitus bankus, ku
rie laikosi gerai.

Kad apsisaugoti nuo išgąs- 
ties demoralizacijos, Univcrsal 
State Bank ir užsidarė kelioms 
dienoms—iki panika (išgąstis) 
praeis.

O po to, jeigu gaus depozi- 
torių ir kostumerių pritarimo. 
Universal State Bankas vėl at
sidarys ir veiks kaip veikęs iki

PARDAVIMUI cigarų, saldainių, šal- 
takošės ir minkštų gėrimiį krautuvė, ge
roje vietoje, parsiduoda pigiai. Kreipkitės 
į Naujienas, 1739 S. Halsted St., 
Box 1448.

June 
gos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
rengia iškilmingą piknkią su 
dovanomis. Vieta Justice Park 
Darže.

Visi esate širdingai kviečia
mi dalyvauti. Bus daug gražių 
dovanų ir daug pasilinksmini
mo. Bus dainų programas ir 
muzika, prie kurios galės' visi 
seni ir jauni— linksmai pasi
šokti.

Bus tikra švente, ir daug 
svečių žada atsilankyti, net iš 
Kenoshos ir Waukegano. Da
bar vėl lietuviai galės links
mai praleist laiką tarp gražių 
vasaros medžių ir susitikt su 
savo draugais.

Nepamirškite—nedėlioj, June 
26 d.

Iki pasimatymo

SUJAUDINANTIS
> 1

George Washington Bicentennial 

Mihtaris Turniras
Sixth Corps Area United States Army 

Kiekvieną vakarą nuo 8 Vai.
BIRŽELIO 24 IKI LIEPOS 4 d. 

Lietuvių vakaras Liepos 3 dieną 
SOLDIER FIELD 

Veikliausia, vaizdingiausia ir dramatiš
kiausia demonstracija, kokia Chicagoj 

kada buvo surengta. 
100 aeroplanų veikime.

Infanterija mūšyje 
Vaizdai iš kolonialės Amerikos 

Washinton prie Valley Forge 
Artilerijos saliutavimas 

Aeroplanų durnų užlaida 
Fort Dearborn skerdynė 

Kavalerijos manevrai 
Dainos ir šokiai kitų tautų 

Paėmimas Cantigny 
“Skrendanti Kometa“ 

GRAŽUS FEJERVERKAI DUODAMI 
THEARLE—DUFFIELD

Pelnas eis bendrai Bedarbių Šelpimo 
Fondan ir Armijos Šelpimo

ĮŽANGA

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Kiekviename biznyje, dideliame ar ma
žame, dideliu turtu yra žmonių prie- 
ankumas. Sankrova gali pardavinėti 

geriausias prekes ir už žemiausias kai
nas, bet jei ji neturį žmonių prielanku
mo, jei negali sektis.

(Miestai? ir valstija

manote, kad ji skaitytus! su 
žmonėmis? Ar jus manote, kad 
jiems žmonių gyvastis butų 
brangi ?

Ne. Nes aišku kaip diena, 
kad jeigu jie elgiasi žiauriai 
dabar, neturėdami spėkos savo 
rankose, šmeižia, tremia ir bau 
gina bespėkiai būdami, tai ko 
galima laukti iš jų, jeigu jie 
taptų šalies valdonais?

Ką aš rašiau “Naujienose”, 
tai buvo viskas tiesa. Jeigu ku
rie netiki, tai gali rašyti arba 
atsiklausti kitų žmonių, kurie 
jau yra sugrįžę iš Sovietų Ru
sijos.

Aš kreipiuos į visus darbi
ninkus: Nebūkime vienpusiški, 
teiraukimes plačiau, persitik
rinkime patys, •neduokime save 
už nosies vedžioti ,bukime patys 
politikai. Tada nereikės savo 
namų ardyti ir važiuoti j dar
bininkų tėvynę, nes ten nėra 
taip, kaip “Vilnis” mums paša 
koja. Aš šiuos žodžius rašau 
remdamasi savo 10 mėnesių 
Sovietų Rusijoj patyrimu. Aš 
nenoriu apgaudinėti darbininkų, 
ba iš to duonos aš nevalgau.

Jeigu atsiras tokių darbinin
kų, kurie norės tikrai sužino
ti apie darbininkų gyvenimą 
ir jų uždarbį Sovietų Rusijoj, 

parašysiu 
smulkme- 
Sąjungos 

per- 
savo

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

iet tik ta sankrova gauna daugiausia 
liznio, kuri laimėjo publikos prielanku
mą ir pasitikėjimą,

Midwest Stores, nepriklausomų gro- 
serhinkų organizaciją, turi griežtus nu
sistatymus santikiuoie su publika. Pir
miausia, kiekvienas tų sankrovų savinin- 
tas stengiasi patarnauti savo kostume- 
riarns teipsingai ir mandagiai. Parduo
damos prekės turi . būti Standard didumo 
ir sunkumo. Jokilf specialio didumo 
pakelių neleidžiama pardavinėti ir sva
rumas yra aiškiai nurodomos ant kiek
vieno pakelio ar keno. Jokių klaidi
nančių pareiškimų neleidžiama apgarsi- 
nimuose. Juose aiškiai nurodoma išdir- 
bystė, kiekybė ir kaina kiekvieno dalyko.

Midwest organizacija yra prisižadėjusi 
teisingai .elgtis su publika ir to prižado 
Griežtai laikosi.. Ne tik kokybės žvilgs
niu, bet ir kainos, kadangi viskas par
duodama už žemiausiai galimą kainą.

Tokis nusistatymas ir laimi žmonių 
prielankumą, todėl tūkstančiai ir tūkstan
čiai žmonių kasdie pirkliaują Midwest 
Stores sankrovose.

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius—- 
Morgičius. s 

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

Ofisas atdaras dėl visų

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

Atsiprašau “šmeižiko” 
ko, kuris rašo ir sako 
“Naujienos” susilaukusios dar 
vieno šmeižiko Sovietų Sąjun
gos. Aš nešmeižiau Sovietų Są
jungos ir nešmeižiu. Bet aš, 
kaip ir visi kiti, sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos tą patį sakau. 
Jeigu mes nuvažiavę radome 
ten vilką, tai ir sakome sugrį
žę, kar radome vilką. O “Vil
nis” ir jos administracija no
ri, kad mes sugrįžę sakytumėm, 
jogei ten yni “lapė”.

Iš tikrųjų yra juokinga: šie 
žmonės, nebuvę, ten, nori per
tikrinti tūkstančius tokių, ku
rie yra jau sugrįžę ir atradę 
“vilką”.

Ką šie žmonės mano? Ar jie 
teisybę skleidžia tarp Ameri
kos darbininkų ? Ne! “Vilnis” 
visuomet rašė ir šiandie tebe
rašo, kad Sovietų Sąjunga 
esanti darbininkų “tėvynė”.

Darbininkai, skaitydami apie 
tą tėvynę, palieka savo namus 
ir važiuoja jon. Kada nuva
žiuoja ten, tai pamato, kad 
“Vilnis” suardė jų namus.

Jeigu paimsime Amerikos lie
tuvius darbininkus, kurie pa
klausė “Vilnies” gražių frazių 
apie tą tėvynę, tai šiandie jau 
visi sugrįžę, kurie tik galėjo 
sugrįžti.

Ką tie žmonės sako? Nagi 
štai ką: “Vilnis” sudraskė mu
sų namus; ji įtikino mus, kad 
ten esanti darbininkų tėvynė, 
kurios tečiau mes neradome.

“Vilnis” norėtų daug-maž to
kio elgėsio: Jeigu pąv., vienas 
žmogus priėjęs prie arttrojo į- 
gnibs antrąjį, tai tas turi juok
tis, o jeigu jis verks, tai turi 
gauti per burną. Kaip tik tas 
atsitiko su manim. Aš norė
jau paaiškinti teisybę per “Vil
nį”, bet jis atsisakė talpinti- 
mano paaiškinimą. šiandie 
“Vilnis” staugia pilna gerkje, 
kad Milės nuėjęs pas “Naujie
nas”.

Aš su teisybe bile kur galiu 
eiti, išskiriant jumis nes jus 
melavote praeity, meluojate ir 
Šiandie apie darbininkų tėvy 
nę ir atskirus asmenis. Bet 
ankščiau ar vėliau darbininkai 
pamatys, kad jąs melavote 
jiems ir iš jų dtioną valgėte.

Politikieriai, kurie yra susi
spietę “Vilnies” guštoj, pasiry
žę laikyti savo vietas nežiūrė
dami kiek jiems priseis meluo
ti. Bet aš, kaip ir visi kiti, ži
nau tą gerai, kad jie varė pirk
tinę politiką ir atkartos ją at
eity, ba jie yra pasiryžę užlai
kyti savo vietas.

štai pavyzdys: Kas butų, jei
gu mes sulauktumem tokios 
valdžios kokia “Vilnies” admi
nistracija yra dabar? Ar jus

80 AKRŲ farma, Clear, Wisconsine, 
mainysiu ant Chicagos namo. Geri bu- 
dinkai, didelis stakas, prie didelės rivės. 
Matykit farmerį, A. P. Atrass, 1714 W. 
47th St., Chicago. III.Ką galima pasiekti, jei produktas yra 

nepaprastai geras ir jei jis remiamas pla
čiu garsinimu laikraščiuose, parodo ne
paprastas didėjimas Buckeys Malt Syrup 
pardavimo. Jis yra išsiplatinęs po vi
są Ameriką, ypač žymesnėse grosernese. 
Nuolatos ateina nauji užsakymai ir di
delė dirbtuvė dirba visą laiką, kad tuos 
užsakymus išpildyti.
Buckeye yra gaminamas specialiu pro
cesu iš geriausių miežių ir puikiausių 
apynių. Jo skonis kiekvienam patinka.

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge: 
geriausia kaina. Harold H. Quint W Co., 
Room 913 
Adams,

3193—Sporto suknelė, 
lengvai pasiuvama. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vienų ar daugiau 
vifšnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankui 
duoti pavyzdžio nume 
mierų ir aiškiai paraši _ 
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St„ Chicago, III.

medinis, pigiai* 4538 South 
Tel. Lafayette 4294.

Ar iš tikro “Vilnis 
drasko darbininkų 

namus?

Wl> II l—> |»———HMMMI

Business Service
Biznio Patarnavimas

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.
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CLASSiFIED ADS

______ Automobiles_______
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

ELEKTR1KINIAI REFRIGERATORIAI
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

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

._______ For Rent
RENDON 8 kambarių moderniškai 

fialas ant 2 lubų, tinkamas išredavi- 
mui, yra, 5 miegamieji kambariai. Ren- 
dos tik $40.00. Taipgi pasirenduoja 
fornišiuoti ruimai po 2 ir vieną kam
barį.

6040 So. Union Avė. 
Tel. Normai 6513

Help Wanted—Malė

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

4^916 W. 14th St., 
/ Cicero, III., 
nuo 4 iki 8 vai. v.

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madisbn Street

Real Estate For Sale 
Namai-Žemš Pardavimui 
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PAUL M. SMITH « CO. 
Real Estate, Loans and Insurance. 

Perkam, parduodam ir mainome
mus, lotus, t------- II—--
rūšies.
kas yra ir kur yra

bučernių ir grosernių
i ar f“ 
visųpirmiausia




