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Seimas Išrinko SLA 
Prezidentu Gegužį

Iždininku K. Gugis; iždo globėjais Januš
kevičius ir Mockus; kvotėju Dr. Staneslow
SEIMAS PANIEKINO VISUOTINO BALSAVIMO PASEKMES

Pittsburgh, Pa., bir. 24. — (Specialė telegrama “Naujie
noms”)—šiandien Seimas rinko Pildomąją Tarybą. Nepaisyda
mas visuotino balsavimo pasekmių SLA. prezidentu išrinko Sta
sį Gegužį. 105 balsais prieš 99 už, visuotiname balsavime didžiu
mą narių balsų gavusį kandidatą, adv. F. J. Bagočių. Vice pir
mininku palieka Antanas Mikalauskas; sekretore— P. Jurgeliu- 
tė. Iždininku išrinktas adv. G. Gugis 108 balsais, prieš 82 už 
Tareilą. Iždo globėjai—Januškevičius Jr. ir Mockus. Daktaru 
kvotėju Dr. Staneslow-Stanislovaitis. Redaktorius dar nėra iš
rinktas. Kandidatais tai vietai—Pr. Bajoras ir St. Vitaitis, 
kartinis “Tėvynės” redaktorius. '
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Hitleris reikalauja 
valdžios paskelbti 

krašte karo stovi

Herriot ramina 
Rumuniją

Kaizeris veda slaptas derybas ir 
rengiasi atstatyti monarchiją?

bir. 
su
su

su Rusija, 
Herriot

ku- 
pr- 
bu-

Munich, Bavarija, bir. 24. — 
Vokietijos fašistų vadas A. 
Hitleris išleido manifestą, 
riame reikalauja valdžios 
skelbti karo stovį, kad tuo
du užkirsti kelią tolimesnių po
litinių riaušių atsinaujinimui ir 
uždaryti komunistę partiją.

Be to, Hitleris kiek anščiau 
( pagrasino vyriausybei paimsiąs 

policijos galią į savo rankas, 
jeigu ji nesugebės nuslopinti 
tų nuolat plintančių riaušių 
visose Vokietijos dalyse.
Rengiasi grąžinti monarchiją?

London, Anglija, bir. 24. — 
Anglų spauda praneša sensa
cingas žinias, kad buvęs Vokie
tijos kaizeris rengiasi grįžti 
Vokietijon ir grąžinti monarchi
ją. Tuo tikslu jis vedąs slap
tas derybas su karalaičiu Fred- 
rich Wilhelm, kitais Hohenzo- 
llernų šeimynos nariais ir žy
mesniais Vokietijos bankieriais 
ir politikais.

Bukareštas, Rumunija, 
24.—Lenkijai ir Rumunijai 
sikivirčijus dėl nepuolimo 
tarties pasirašymo 
Franci jos premjeras
pareiškė, kad Lenkija to nepa
darysianti be alijantų sutikimo. 
Originaliai Rumunijos ir Len
kijos planuota tas sutartis pa
sirašyti vienu laiku, bet Rumu
nija nesiskubina, iki Rusija ne
pripažins jai Besarabijos, o Len
kija nerimauja.

Kartais ir blusos nau
dingos

Washington, D. C., bir. 23.— 
Dr. R. E. Dyer paskelbė atradęs 
naujus vaistus apsaugoti žmo
nes nuo šiltinės. Vaistai —yra 
serumas, ištrauktas iš blusų. 
Daktarai su jais padarę mėgi
nimų ir sako, jie buvę pasek
mingi. .

8 metų sūnūs išgelbėjo 
tėvą

[Acme-P. 0 A. Photo]

“Gen. Ashburn” ir “Mark Twain” plaukia Missouri upe iš St. Louis į Kansas City. Tarp tų mies
tų dabar tapo atidaryta nuolatinė navigacija.

^;”t>ky“hre"’lSialn?. Iaiv-'".". ir
Asuncion, Paraguay, bir. 24. i 

—Vyriausybė patyrė, kad Mas
kva suteikė “stipendijas” ke
liems komunistams ir pasiuntė 
juos į Montevideo, kur jie mo
kysis kaip šalyse organizuoti! 
betvarkes. “Studentams” pilnai j 
susipažinus su naujuoju “kur-j 
su”, jie bus grąžinti atgal Pa- 
raguajun ir ten savo patyrimus 
įdės praktikon ir mėgins demo-! 
ralizuoti visuomenę

Vokietija ieško mili 
tarės sąjungos su 

Francija
Geneva, bir. 24. — Vokieti

jos kancleris Von Papen Lau- 
sannoje padarė pasiūlymą Her- 
riotui sudaryti Vokieti] os-Fran- 
ei jos militarę sąjungą. Jo pa
reiškimai sukėlė didelę sensaci
ją Gene vo j e.

armijos sukilimas.
Apribojo karalių

Jura užliejo Meksikos 
miestą

j Numato paskutines monarchijos 
dienias Jugoslavijoje

Bangok, Siamas, bir. 24. — 
Siame netikėtai įvyko kariuo
menės ir laivyno maištas, kul
minuotas konstitucinės monar
chijas įsteigimu. Kraujo pra
liejimo nebuvo.

Sukilėliai užėmė karaliaus 
Pradjadhipoko rūmus ir suome 
kelius karaliaus šeimynos na
rius, kabineto ministerius ir ki
tus aukštus valdžios oficialus.

Sukilėliai aiškina maištą su
ruošę, nprėdami atimti šalies 
valdymą iš princų rankų.
Pranašauja permainas 

vijoje
Zagreb, Jugoslavija, 

—Visa eile žudymų ir
mų, kurie pradėjo kartotis Ju
goslavijoje, ir, karaliaus Alek
sandro mėtymasis, ieškant bent 
kokios išeities iš susidariusios 
keblios padėties jo sostui, aug- 
mentuoja observatorių spėlioji
mus, kad Jugoslavijoje greitai 
įvyks permainos. Sosto pama
tai griūva.

Jugosla-

bir. 24.
neramu-

Klaipėdos Byla 
Hagos Tribunole

Signatarai smerkia Otto Boettcherio 
kelionę Berlynan

NEPRIPAŽĮSTA GUBERNATORIUI TEISĖS ATLEISTI 
DIREKTORIJOS PIRMININKĄ

Meksikos Miestas, bir. 23. — 
Cayutlan miestelis, Meksikos 
pajūrio kurortas beveik pranyko 
nuo žemės paviršiaus, kuomet 
po smarkaus žemės drebėjimo, 
juros vilnys užliejo miesto gat
ves. Kiek žinoma, 24 pasken
do. Didelis skaičius gyvento
jų nesurandama, todėl manoma, 
kad žuvusių skaičius yra daug 
didesnis.

Vokiečių laivai Dan
cige—politinė de

monstracija
Labai 
karo 

Dancige,

Japonija persergi J. 
V. nesikišti Azijon
Tokio, Japonija, bir. 23. — 

Kikujiro Ishii, Japonijos aukš
čiausios tarybos pirmininkas 
pareiškė, kad Japonijai teks pa
skelbti karas J. V., jeigu pa
staroji užsimotų dominuoti Azi
ją. Prie to pridūrė, kad, jeigu 
J. V. mėgintų^ užkirsti kelią Ja
ponijos natūraliam pietojimuisi 
Azijoje, padėjimas pasidarytų 
visai rimtas. Milijonai japonų 
negali 
keliose

būti amžinai susispietę 
mažose salose.

Jugoslavija, bir. 24.Niš, 
Nežinomas užpuolikas iš užpa
kalio nušovė Visapovič, buvusį 
valstiečių atstovą Jugoslavijos 
parlamente. Incidentas įvyko 
Bojink kaime, Jugoslavijoje.

Kauno gyventojas J. 1929 
m. žmonos verčiamas išvažiavo 
į Braziliją laimės ieškoti, bet 
jos nerado. Vargingai grįžo tė
vynėn pas žmoną, rado ją gy
venančią su meilužiu. Ji neno
rėdama skirtis su meilužiu tą 
prikalbėjo, kad vyrą sumuštų, 
išvytų. Ką šis ir padarė. B. pa
siėmęs 8 metų sūnų pradėjo 
kurti atskirą gyvenimą, žmo
na darė įvairias kliūtis ir štai 
gegužės 29 d. 9 v. v. atėjusi į 
jo butą Daukanto 18, ir atsi
vedė būrį girtų vyrų, neradusi 
vyro namie išdaužė langus. 
Norėjo jį sugauti ir primušti. 
Sūnūs nugirdęs jų susitarimą 
žinodamas kuriam kibo teatre 
tėvas, pasprukęs nubėgo ir 
slaptais keliais tėvą parvedė na
mo taip tėvas liko išgelbėtas 
nuo užpuolikų.

Gandhi nori susitai 
kyti su Anglija

London, Anglija, bir. 24. — 
Anglijos užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė gavusi laišką 
nuo Indijos tautininkų vado 
Mahatma Gandhi, kuriame jis 
parieškė norą susitaikyti su 
Anglijos valdžia.

Varšuva, bir. 24. — 
nepatenkinti V okieti j os 
laivų atsilankymu 
lenkai aiškina, kad tai karine
ir politine demonstracija at
kreipta prieš Lenkiją, o viso 
triukšmo kaltininkai esą hitleri
ninkai.

Čili valdžia ims dide
lius mokesčius nuo 

Įplaukų
či

Ką Lenkijos dvarinin
kai veikia Lietuvoj

“38 milijonai tebedirba, 
bet slepia pinigus”

New York, bir. 24. Deta- 
linių pirklių konvencijoj, Wor- 
chester, Mass., laikraščio lei
dėjas J. H. Fahey, pareiškė, 
kad J. V. 38,000,000 žmonių te
bedirba, bet baimės apimti, pi
nigus slepia. Vienintėlė išeitis 
pirkliams yra labiau garsintis.

Iš juros išgelbėjo $800,- 
000 aukso

ORHte

Chicagai ir apylinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus oras; kiek 
čiau; vidutinis pietų vėjas.

Saulė teka 5:15; leidžiasi 
29.

Vakar temperatūra buvo 
79 laip.

A

šil-

8:-

56-

Pranašauja diktatu 
rą Japonijoj

Washington, D. C., bir 
—Tolimųjų rytų šalių žinovas 
T. A. Benson, naujai išleistoje 
knygoje pranašauja, kad Japo
nijoje, greitoje ateityje bus į- 
steigta militarė diktatūra.

24. K

Santiago, čili, bir. 24 
lės socialistinė valdžia planuo
ja paskelbti mokesčių įstatymą, 
kuris smarkiai palies mėtines 
pajamas ir palikimus. Pajamų 
mokesčiai kai kuriais ‘atvejais 
pasieks 60%.

Čili nurimo po karo 
stovio paskelbimo

(Tąsa)
Jis pripažįsta du galimumus, 
būtent: 1) jei seimelis atsisa
kytų imtis reikalingų įstatym- 
davystės priemonių Lietuvos 
tarptautiniems pasižadėjimams 
išpildyti, ir 2) jei vietos admi
nistracinė valdž.’a atsisakytų 
vykdyti šiuos pasižadėjimus. 
Vis dėlto Malkins mano, kad 
Lietuvos vyriausybė reikalau
jama kontrolė einanti daug to
liau, negu gubernatoriaus -teisė 
atšaukti direktorijos pirminin
ką. Gal tai, pasak jo, leistų 
visas įstatymdavystės ir admi
nistracijos sritis Klaipėdos 
krašte. . *
Malkino išvados—Gub. neturi 

teisės direktorijos pirmi
ninką atšaukti

Rytmečio posėdis pasibaigė 
apie 13 vai. 16 vai. posėdis vėl 
buvo tęsiamas. Malkinas kal
bėjo toliau, pažymėdamas, jog 
baigiąs ir norįs tik padaryti 
kai kurių išvadų. Jo nuomone, 
kadangi Lietuvos valdžia netu
rinti kontrolės teisių, kurių ji 
reikalaujanti, Klaipėdos guber
natorius neturįs teisės atšaukti 
dirękiorijos pirmininką. Jeigu, 
pasak Malkino, Teismas į pir
mąjį klausimą atsakytų šiapres 
me, tai antras, trečias ir ket
virtas bylos klausimas atpultų.
Betčheris blogai darė vykda

mas Berlynan
Kalbos pabaigoj, trumpai pa

lietęs antrą ir trečią klausimą, 
dėl ketvirtojo pažymėjo, jog 
jis ypatingai sunku esą svars
tyti dabartinėj procedūros fa
zėje. Jis, tačiau, norįs prie sig
natarų memorandumo pridurti 
vieną pastabą. Būtent, Angli
jos vyriausybė visados buvusi 
įsitikinusi, — ir tai nuomonė, 
kurią jis reiškia,— kad bylos 
kilmės aktas, t. y., Betcherio 
ir jo kolegų nutarimas vykti 
į Berlyną, neatsiklausiant Lie
tuvos valdžios, buvo labai ne
vykęs ir kaęl kai kurios šios ke
lionės aplinkybės yra apgailėti
nos. šiomis sąlygomis galima 
lengvai prileisti, kiad, Lietuvos 
vyriausybės nuomone, šis klau- 
šimas reikalavo kvotos.

Baigdamas, savo kalbą Mulki
nąs prašė Teismą nutarti, kad 
Kalipėdos gubernatorius neturi 
teisės atšaukti direktorijos pir
mininko.

Po to pirmininkas pasiūlė žo
dį Fancijos vyriausybės agen
tui.

Chargueraud, kuris visai 
trumpai tepareiškė, jog Fran
ci jos vyriausybe prisidedanti 
prie Malkino pareikštų nuomo
nių ir išvadų. Chargueraud 
pabrėžė, taip pat, kad šioj by
loj Francijos vyriausybė netu
rinti jokių specialių interesų. 
Čia esąs tik konvencijos ir sta
tuto interpeliacijos klausimas.

Po to žodis buvo duotas Ita
lų vyriausybes agentui.

Pilotti ir japonų vyriausy
bės agentui Matsunaga, kurie 
taip pat visai trumpose kalbose 
patvirtino italų ir japonų vy
riausybių nuomonių vienodumą 
su Malkino kalba.

Po to pirmininkas paklausė 
Lietuvos vyriausybės agentą, 
ministerį . Sidzikauską, ar jis 
galįs duoti ątsakymą į signa
tarų kalbas. Atsakydamas mi
nisteris Sidzikauskas paprašė 
trijų dienų laiko atsakymui pir- 
rengti. (Bus daugiau)

Klaipėdos batsiuvių 
250 metų jubiliejus

Klaipėdos miesto amatninkai 
jau iš senovės yra gerai susi
organizavę, susivieniję. Spėja
ma, kad Klaipėdos batsiuviai 
jau buvo susiorganizavę prieš 
300 metų, ar dar seniau. Pa
gal tikrus dokumentus užsiliku
sius iki šiandien matyt, kad 
Klaipėdos batsiuvių sąjunga jau 
veikia 250 metų. Apie tą są
jungos amžių neabejojama. Ry
šy su tomis sukaktuvėmis ki
tais metais Klaipėdoj bus di
delės iškilmės—batsiuvių šven
tė, kurioms dabar rengiamasi. 
Į sukaktuvių -minėjimą busią 
atsiųsti atstovai iš artimesnių 
ir tolimesnių valstybių panašių 
organizacijų. Tokios sukaktu
vės yra net Europoj retos ir, 
be abejo, jas daugelio valstybių 
spauda paminės.

Senatas priėmė 82,300,- 
000,000 pasiūlymą be

darbės mažinimui

Buvęs Lenkijos ministeris 
Stanevičius prieš trejetą savai- 
čių atvykęs Lietuvon j Trakų 
apskr. pas savo motiną gyve
nančią jo paties dvare, šiomis 
dienomis tą dvarą pardavė ir 
padarė pardavimo aktą pas 
Kauno notarą p. Škėmą. Lietu
von jis atvyko ne politiniais 
tikslais, nesikalba su spaudos 
žmonėmis.

Brest, Francija, bir. 24—Lai
vas Artiglio iškėlė $800,000 
vertės aukso iš 1926 metais nu
skendusio laivo Egipt. Jame, 
sakoma, randasi, apie 5 milijo
nų dolerių vertės metalo ir gel
bėjimo ekspedicijos stengėsi 
prie jo prieiti per du metus.

Washington, D. C., bir. 24. 
—J. V. senatas priėmė Wagne- 
rio pasiūlymą praleisti $2,300,- 
000,000 viešiems darbams ir be
darbių pagelbai. Manoma, kad 
Hooveris pasiūlymą vetuos.

Santiago, čili, bir. 24. —Vy
riausybei paskelbus karo stovį, 
čili, pirmiau draskoma įvairių 
neramumų, nutilo. Santiago 
mieste nakties laiku nutraukta 
visa komunikacija ir paleistos 
mokyklos. Geležinkelio linijos 
kariuomenės rankose. Kiek an
kščiau pranešta, kad kai ku 
riose
dalyse kilę maištai, bet žinios 
užginčytos.

kariuomenes y ir lakūnų

Krim. policija areštavo pro
fesinių sąjungų gener. sekre
torių p. Plačiakj.

Nanking, Kinija, bir. 24. — 
Telegramų pranešimais. Honan 
provincijoje, Kinijoje, apie 200 
kiniečių žuvo laike nepapras
tai smarkios audros. Per išti
sas ^vi valandas krito didžiu
liai ledai. Nuostoliai milžiniš
ki. ‘

Naujas rekonstrukcijos 
korporacijos pirminin

kas
Washington, D. C., bir. 24. 

—GaTdner Cowles Sr, Dės Mai
nės Iowa laikraščio leidėjas ir 
buvęs bankierius, paskirtai fe- 
deralės rekonstrukcijos korpo
racijos pirmininku. Charles 
Dawes, kuris tą vietą pirmiau 
užėmė, rezignavo' ir grįžo i ,ban-

Francija prisiruošusi 
suteikti paskolą Au

strijai
Geneva, . bir. 24.

kinj bi^nj Ghicagoje.
■z •. i

Geneva, bir. 24. — Franci
jos premjeras Herriot pareiškė 
T. S. finansinei komisijai, kad 
jo vyriausybė prisiruošusi pa
skolinti, Austrijai 100,000,000 
šilingų, jęigu kitos valstybės 
sukels dar kitą tokią sumą.

f ?,

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII”

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

per Rotterdamg.
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 Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, birž. 25, 1932

Pranešimai iš SLA. Seimo
šeštai SLA. Seimo 

sesijai pasibaigus

11 1 ■■ ......... .

Trečioji seimo diena
“Amžinoji taika**

Per tris dienas aktualio 
SLA. Seimo darbo, turėjome 
progos išklausyti įvairių P. 
Tarybos ir pastovių komisijų 
dvimetinių raportų.

Paties SLA. prezidento p. 
Gegužio raportas buvo gana 
ilgas. Vice-prezidento nebu
vo taip ilgas, vienok ėmė apie 
valandų laiko jį perskaityti. 
Sekretorės p-lės Jurgeliutės ra
portas irgi gana ilgas. Iždinin
ko raportas susidėjo iš apie 
50 lakštų ir ėmė 4 valandos 
laiko jį galutinai perskaityti. 
Iždo globėjų raportai sugaiši
no ištisų seimo sesijų; Dr. kvo
tėjo raportas buvo trumpas, 
ėmė tik 3 (tris) miliutas. “Tė
vynės“ redaktoriaus raportas 
aiškus ir laiko ėmė apie 40 mi
nučių. Finansų komisijos ra
portas visai nebuvo skaitytas, 
nes adv. Olis, kaipo tos komi- 
jos pirmininkas raportų at- 
spauzdino ir susegė į tam tik
ros formos knygeles, apie 200 
kopijų ir padalino po kopijų 
Seimo delegatams. SLA. ra
portas kainavo $35. Seime jis 
dar nebuvo svarstytas.

Kontrolės komisijos raportų 
skaitė .1. Grinius. Minėtas ra
portas aiškus ir ilgas ir rei
kalaujantis tam tikrų permai
nų tuhiose SLA. departmen- 
tuose.

Stovio, skundų ir apeliaci
jų komisijos raportų skaitė 
adv. F. J. Bagočius. Raportas 
ilgas, aiškus, gana įdomus ir 
taipgi siulijantis Susivieniji
mui padaryti tam tikrus pa
keitimus, sutvarkymus ir pato
bulinimus, kurie yra būtinai 
reikalingi, ypatingai taisant 
SLA. konstitucijų. Sveikatos 
komisijos raportas buvo bene

Nieko ypatingo nenutarta. 
Šiek tiek pasiginčyta dėl išduo
damųjų raportų. Raportai ilgi 
ir nariai nuobodžiauja, taip kad 
daugiau delegatų seimuoja gat
vėj traukdami cigaretus.

Jei butų buvęs paskelbtus ra
portų kontestas, Dr. Montvidas 
tikrai butų laimėjęs jį savo ra
porto trumpumu. >

Daug juokų sukėlė p. Strum- 
skis. Mat, pamatęs “Naujieno
se“ koresp. iš SLA. seimo dar
bų, ėmė klausinėti kas jų rašė 
ir. reikalauti atšaukimo, kur mi
nima apie Brooklyno juodmarš- 
kinius. Tačiau nekurie paaiški
no, kad jiems esą nesupranta
mas p. Strumskio nervavimasis, 
nes juk jei ponas Stnimskis 
jų neatstovauja, tad kam ir 
galvą apie juos sukti, ypatingai 
kuomet p. Strumskio vardas 
korespondencijoj neminimas.

FPasibaigus sesijoms apie 6 
vai., “tautos vadas“ sušaukia 
savųjų kokusą “išgelbėjimui“ 
SLA. turto. Nabagai, kaip teko 
girdėti, ir gelbėjo. Reikia pažy
mėti, jog šiam© kokuse dalyva
vo ir musų “demokratai“ san- 
dariečiai. Kokusavo, kokusavo 
ir galų gale nusprendė, jog rei
kia padaryti tautišką uniją, 
įvyko balsavimas, kuriame iš 
dviejų tautiškųjų kandidatų j 
prezidentus, daugiausiai balsų 
gavo St. Gegužis, čia įvykd iš
kilmingas pasibučiavimas ir am
žinoji taika. Vienas iš dalyvau
jančių, matyt, neperdaug košer- 
nas tautiečiams išsitarė: “Taip 
tai taip ir musų tėvynėj pada^- 
rę pučą tautininkai pasibučiavo 
su krikščioniais demokratais, 
asmeny kun. Krupavičiaus ir 
Smetonos“. Žvelgus kritingu 
žvilgsniu j tas machinacijas, iš
rodo, kad Sandara susilauks to 
pat likimo, kokio susilaukė ir 
krikščionys demokratai.

P. Dargis.

sugeba atvaizduoti dainos iš
reikštus jausmus ir atspindi vi
sų jos melodijos grožį. Dikcijos 
aiškumas . duoda progų klausy
tojui išgirsti kiekvienų ištartų 
žodį.

Reikia pasakyti, kad pitts
burgh iečių radio programos yra 
pilnai gerai sutvarkytos ir jose 
duodama graži ir kultūringa 
lietuvių muzika. —Kazys.

aiškus.

Montvidas. Apšvietus komisi
jos raportų patiekė Dr. Vmi- 
kas. Ilgokas ir gana įdomus 
Labdarybės komisijos raportų 
skaito P. Jurgeliutė
Visi šitie raportai yra be gilo 
įdomus ir verti išgirsti, nes jie 
taip aiškiai atspindi dviejų 
SLA. pergyventų metų nuoty
kius, tai yra dokumentai dvie
jų metų istorijos. Turbut pir
mu kartu SLA. istorijoje ko
misijų ir P. Tarybos raportai 
buvo tokie aiškus. Prie šių 
komisijų raportų Seimas pa
darė įvairių pastabų, paklau
simų ir pareikalavimų.

ęPaprastai SItA.| Seimuose 
daug kas įvyksta ir čia apie vis
ką aprašyti negalima, nes butų 
perdaug ilga ir nuobodu.

Renkant žinutes * iš Seimo 
darbų kartais tenka pastebėti 
ir gana žymias klaidas, ir tan
kiai kyla klausimas, kodėl Sei
mas taip arba kitaip tų taip 
aiškų dalykų sau perstato ir 
nusveria nevisai geron pusėn. 
Gal tik dėlto, kad kaip ir šia
me SLA. seime, randasi 206 
delegatai, kurių mąstymo apa
ratai kaip visų žemiškų žmo
nių, suprantama, atskirai ir ne
vienodai veikia. Iš klaidų, 
imkime sau pamokas. Beje, 
jau buvo perskaityta ir kelio
lika prisiųstų Seimui sveikini
mų, kurie bent mane galuti
nai nustebino. Vienas tų pa
sveikinimų tiesiog įžeidė SLA. 
Seimų ir visų Susivienijimų 
Lietuvių Amerikoje. Minimas 
sveikinimas Seimui buvo pa
gamintas SLA. 60 kp. vardu ar 
tik 60 k p. pavienio nario* var
du, jame pasakyta, kad as
muo rašąs pasveikinimą, SLA. 
“padovanos” $50, jeigu prezi
dentu bus “išrinktas J. J. Bar 
čiunas. Reiškia, toji ypata ar 
visa kuopa nori nupirkti 37tą 
Seimą už $501 Čia yra mo
ralia Seimo 
tik tyčia tu ii

korespondencijos!
Pittsburgh, Pa

Radio valandos programas

Sekmadieny, birž. 19 d., vos 
spėjus atvykti į stotį, tuoj pri
buvo S. Bakanas ir p-ia Dar
gienė. Pasikračius širdingai ran
komis, P. Grigaitį, “Naujienų“ 
redaktorių, ir jūsų korespon
dentą Bakanas įsisodino j auto
mobilį ir greitai nuvežė į radio 
stotį, iš kurios Lietuvių Radio 
Kliubas kas sekmadienis trans
liuoja pusę valandos tikrai gra
žios muzikos, dainų ir kalbų 
programos.

Praeitą sekmadienį buvo iš
pildyta sekanti programa: Pir
miausiai pranešėjas P. Dargis 
pasakė gražią kalbą ir keletą 
pranešimų, supažindindamas 
publiką su programų. Po to 
perstatė SLA. prez. Gegužį, ku
ris savo rimta ir tikslinga kal
ba sveikino pittsburghiečius.

Dainininkas Sadauskas, su
dainavo porą dainų, kurios buvo 
tikrai malonu klausytis.
Priėjęs prie mikrofono “Nau
jienų“ redaktorius, P. Grigai
tis, savo trumpoj, bet gerai su
tvarkyto j kalboj pasveikino 
pittsburghiečius ir papasakojo 
apie čikagiečių duodamus pro- 
gramus per radio.

Dainuoja art. J. Byra. Jo 
balsas gražiai išlavintas ir turi 
gerą techniką.

Pristatoma dainuoti Zosė Vi
taitienė. Pirmiau nekartą gir
dėjusiam kalbamą daininiųkę, 
tenka pasakyti, kad ji yra pa-

Pittsburgh, Pa
Yykušiai suvaidinta opera 

“Faustas“

Antradieny, birž. 21 d., Lie
tuvių Piliečių svetainėj, kur lai
koma SLA. seimas, - scenoj su
vaidinta opera “Faustas“. Vai
dinimų išpildė sekanti artistai 
ir mėgėjai:

Faustas — J. Byra, Lietuvos 
operos artistas-dainminkąs. Jis 
yra ir surežisoravęs kalbamą 
veikalą. Mefistas — P. Stankū
nas; Margarita — Z. Vitaitienė 
ir Zibelis — V. Tamkiutė. Tai 
visas artistų sąstatas. Bet kuo^ 
mot jie visi keturi tiksliai su- 
mokyti, vykusiai vaidino ir gra
žiai dainavo, tad ir jų tas ma
žas skaitlius pilnai sudarė ir 
sukure meno ir dailės vaizdų, 
kuris žavėte žavėjo klausančią 
publiką.

P. Stankūnas gerai vaidino 
ir savo gražiu baritono balsu 
linksmino klausytojus.

P-ia Z. Vitaitienė tikrai bu
vo scenos žvaigžde. Ji ne vien 
gerai vaidino, bet savo gražiu 
meliodingu balsu, nors ir pras
tą sceną, taip papuošė, kad 
žmogus turėjai jaustis, jog esi 
ne paprastoj lietuvių svetainėj, 
bet kokioj tai didžiulėj operoj.

P-lė V. Tamkiutė neatsiliko 
nuo pirmesnių vaidilų, bet kar
tu prisidėjo su. savo geru vai
dinimu ir gražiu dainavimu 
prie bendro gero ir gražaus 
kalbamos operos -mltlymo.

Reikia įspėti, kad opera ne
pilnai buvo suvaidinta, tik tam 
tikros dalys, bet tas, kas buvo 
atlikta, buvo kuogeriausiai ir 
geriau prie tokių aplinkybių 
niekas negalėtų atlikti.

Taigi New Yorko vaidylų 
grupė gerai užsirekomendavo, 
kaip prieš SLA. seimo delega
tus, taip ir prieš Pittsburgho 
lietuvius.

Gaila tačiau, kad publikos 
mažai buvo ir tas gerbiamiems 
artistams iš finansinės pusės 
negali duoti patenkinimo. Bet 
morališkai jie yra pilnai atsiekę 
savo tikslo.

džiavo, kiti dainavo ir kitais 
budais linksminosi, taip kad 
visi gana linksmai laiką pra
leido.

Jei nebūtų pasitaikę tų die
nų tokių didelių “atpuskų’’^ 
kaip tas Naujienų piknikas, į 
kurį išvažiavo puse harborie- 
čių, tai butų nesutilpę į tų dar
žų, nes musų daržas nėra to
kia didelis, kaip Birutės dar
žas Chicagoj. Bet sulig Jur-' 
gio ir kepurė: Chicago yra di- į 
dėlė, tai ir jos daržai dideli,; 
o kai musų miesteliai maži, 
tai maži ir darželiai. ;

Be to tą pačių dienų įvyko! 
ir ant vietos kitas parengimas, i 
būtent užbaigimas mokyklos. 
Kitose mokyklose iškilmės bu-

vo uždarymo dienoj, bet mu
sų klebonas perkėlė į sekma
dienį. Labai negerai, kad to
kioj mažoj kolonijoj daromi 
yra keli parengimai tų pačių 
dienų.

Tečiaus tai nedaug tepaken- 
ke Kliubo išvažiavimui, nes

atvyko daug svečių iš kitų 
miestų, kurie remia musų Kliu
bą ir noriai lanko jo parengi
mus. Kliubas jiems taria šir
dingų ačiū.

Išvažiavimas Kliubui davė 
gražaus pelno.

Nuo šio pusmečio susirinki

mo Kliubas pradeda vajų nau
jų narių prirašymui. Laike 
šio vajaus įstojimas į Kliubą 
yra sumažintas per pusę. Ver
tėtų vietos lietuviams šia pro
ga pasinaudoti ir įsirašyti į 
Kliubą. Šis Kliubas yra jau
nas, bet jau yra gana turtin
gas nariais ir pinigais.

— Kliubietis.

. Liutkus.

Indiana Harbor, Ind.
Išvažiavimas

Nors ir sunkus laikai, bet 
musų kolonija nepaliauja vei
kusi. Štai L. B. R. Pol. ir Paš. 
Kliubas surengė išvažiavimų— 
piknikų birželio 12 d., Black 
O ak darže. Diena pasitaikė 
gana graži, tai suvažiavo gra
žus būrelis svečių, ne tik vie
tinių, bet ir iš kitų miestelių— 
Gary, East Chicago ir k., taip
jau ir fermerių. Vieni stalus 
apsėdę šnekučiavosi ir užkan-

“Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

“Por daugeli metų”, rašo p. A. Lukais, 
Bethlchom, Pa., "nš turėjau kvaitulius ir 
jokio vaistai man negelbėjo. Aš perskilčiau 
apie Nuga-Tone ir pastebėtinas nusekinęs, 
kokių žmonės susilanko, todėl ir aš nusipir
kau bonką. AS galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tono išgydė mano kvaitulius. Dabar aš 
turiu avsikatą ir stiprumų jaunystės.”

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo ligas gimdan
čių nuodų, kurie iššaukia ligas ir silpnus 
organus. Jis suteikė gerų sveikatų milionątns 
Amonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jus 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon- 
kų Nuga-Tone. Aptieklnlnkal j[ pardavinė
ja. Jeigu aptiekininkas Jo neturi, paprašykite 
JI užsakyti iŠ savo urmininko. Nepirkite jo
kių kitų vaistų, būtinai reikalaukite Nuga- 
Tone.

CIGARETAI DYKAI
200 Camel, Lucky Strike, Chcstcrfield 

ar Old Gold Cigaretų 
DYKAI su

kiekvienu 100 RED 7 C
CROSS 5c Cigarų dėže I W

Urnas, bet kaip 
delegatai / pri-

dariusi didelį progresą dainavi
me. Jos balsas labai gražus ir 
malonus. Ji savo balsą taip ge
rai tvarko, kad kuo tiksliausiai I

MUTUAL TOBACCO CO.
4707 So. Halsted St, 

Tel. Yards 0$01 
Atdara iki 6 vai. vakare

Savininkai ir turin
tieji bondsų, išduotų ant 
ant namo žinomo kaipo 
4155 Archer Avė., išlei
stų per Midland Natio
nal Bank, malonėkite 
atsišaukti adresu 4057 
Archer Avė., dėl infor
macijų apie nuošimčių 
mokėjimų už šiuos bon- 
dsus.

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gydy
toja tūkstančius išgydė žolėmis

Pastebėtina naujų kombinacija gyvastį pa
laikančių žolių yra svarbiausias moderninių 
laikų išradimas. Tūkstančiai kentėjusių, ku
rio sunkiai' nirgo, dabar yra sveiki. Nežiū
rint. kokia jūsų liga yra. ir kiek daug dak
tarų ir vaistų jus išbandyt, dar yra viltis 
clel jus.

Motina Helena. Didžioji žolių Gydytoja, 
1869 N. Damon Avė.. Chicago, siūlosi Jums 
suteikti 5 dienų namini treatmentų žolėmis 
visiškai dykai. Aprašykite savo ligų ir mos 
prisiusime $1.00 bonka Kraujo Toniko, ar 
$1.50 bonkų specialių žolių gyduolių. PrL 
dėkite S5e apmokėjimui supakavimo ir per
siuntimo. Rašykite ar ateikite šiandie.

Europos Metodai Būna 
Sėkmingi kur kiti 

Nepavyksta
Drąsa ir viltis yra , kelias į pasveikimą 

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

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

EGZAMINACIJA DYKAI
Dr

jai. Ismgm 
gydytis.'!**

E. ZAREMBA,
SECIALISTAS

20 W. Jackson Blvd.,
arti State St., Į10 augštas. 

Valandos: 10 v. r. iki 1 v. p. p. 5 y. 
v. iki 7 v. v. Ncdėliomis 10 v. r.

iki 1 vai. po piet.

West SideTrast & Savings Bank
KVIEČIAME

BANKINĮ BIZNĮ 
tų, kurie randa reikalingu užmegzti 

naujus bankinius ryšius.

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

Bank, Chicago
NELSON MORRIS
IRVING N. KLEIN, Pres. L. Klein, Ine.
EDWARD MORRIS
LOUIS H. HEYMANN, President
A. G. LEONARD, Pres. Union Slock Yards and 

TransU Company
IV. II. REGNERY, Pres. Western Shade Cloth Co.
II. ISAACS, Pres. 12th Street Store
C. L. JERNBERG, Pres. Liberty Trust and Savings 

Bank, Chicago
M. B. MERVIS
II. S. PFLAUM

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

( ....— An Authorized Trutt Company ——'
I Corncr Halsted and Roosevelt Road 

CHICAGO

VIENAS iš CHICAGOS SENIAUSIŲ ir DIDŽIAUSIŲ BANKŲ

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
' PASIŠOK Gerymus

VIŠTIENA, STEKAI, RAV1OLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
Tel. Haymarket 9859 1516-18 W. GRAND AVĖ.

B. W. /KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

Vienas iš Stipriausių 
Bankų Chicago j e

Halsted Exchange National Bankas
i ■' j •.• : '

kviečia pavienius asmenis, biznierius, korporacijas ir kompanijas vesti savo biznį 
šiame banke, nes šis bankas yra vienas iš stipriausių bankų Chicagojc.
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 Banke dabėr.

Šio Banko Direktoriai ir Svarbesnieji Šėrininkai
JOHN M. LEE, Capitalist.

H. S. PFLAUM, Vice-President Wcst Side Trust B 
Savings Bank.

BENJAMIN LEVY, President Halsted Furniture Co.
NELSON MORRIS.
J. KOHOUT, President Union Building B Loan 

Association.

FRANK KARA, Vice-President Savay Drug Co.

W. H. REGNERY, Prcsident Wcstern Shade Cloth 
Company.. .

C. L. JERNBERG, Vice^ident Wcst Sidc Tru« « 
Savings Bank.

LOUIS JOURDAN, President Jourdan Packing Co.
E. HEYMANN, Vicc-Ptesideot W^t Side Trust & 

Savings Bank.
MATT FRANZ, President Franz Diecorators.
M. E. SMITH, Vice-President and Trcasuver American 

Food Products Company.

Patarimo Komiteto Nariai:
* .1 • . . ...

H. HEYMANN, President West Side Ttust 8 COLONEL NELSON MORRIS.
Savings Bąnk. ' ■ ’ ‘ ’

Halsted Eichange National Bank
1929 SOUTH HALSTED STREET

' r, ■ ■ . • ' • ‘ ’ A

'iA , t' __________  ■

Dabar
Parsiduoda Šaldituvai 

Radios, Plovyklės 
už negirdėtai 

Sumažintas Kainas

FURNITURE CO
krautuvėse

$70.00 Nauji Radios po

S29.50
$125.00 Nauji Kombinacijos 
Radios su Gramafonu po

S48.00
Kiti po 

$8.00, $12.50, $15.00 
ir tt.

Puikus šaldytuvai parsiduo
da pusdikiai, pasirinkimas 

įįORGE, SPARTON, 
STIC, KING KOLD, 

ALASKA, LA SALLE,
ir kiti nckurie verti iki 

$150.00, dabar tik 

S85.00

MA

Bargenai ant 
Plovyklų

Naujos MAYTAG tik po

S79.50
Naujos CONLON tik po

S54.50
Naujos THOR tik po

S49.50
Parduodame ant Lengvų 

Išmokėjimų

PEŪPLES
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.

Cor. Maplewdod Avė.
4177-83 Archer Avė

Cor. Richmond St. 
CHICAGO, ILt.
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Tarp Ghicagoa 
Lietuvių
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Bridgeportas
Del biznio nė už pinigus 

negarsi na

Kaip jau žinoma, musų 
kaimynai stalincai, cinų tie
sia linija ir nakties laiku, vi
sus biznierius, kurie daro ko
kį biznį, yra pasmerkę. Bet 
patys “Vilnies” komisarai tiki 
į visagalį pinigų daugiau, nei 
kuris kitas žmogus — biznie
rius ar darbininkas.

Ne gana to, kad komisarai 
renka aukas visur ir visada -- 
į amžinų fondų — bet štai ko
kį įvyki turėjo Draugija Rūta 
No. 1 su jais.

Kalbama draugija rengia iš
važiavimų birželio 26 d. į 
Grybo daržų, prie lietuvių tau
tinių kapinių. Draugija Rū
ta nutarė duoti apmokamus 
garsinimus “Naujienoms” ir 
“Vilniai”. Kada nunešė gar
sinimų į “Vilnį”, tai komisa
rai atsisakė priimti jį ir už pi
nigus. Mat, tų dienų bus ko
misarų piknikas, o kadangi 
R u tos draugijai priklauso 
žmonių, kurie skaito “Vilnį”, 
tai nužiūrėta, kad Rūtos pa- 

> garsinimas “Vilny” galįs pa
kenkti komisarų bizniui. 
Rūtos draugijosr išvažiavimas 
rengimo komitetas kreipėsi į 
Senų Petrų ir paaiškino, kaip 
“Vilnis” dėl dolerinio biznio 
ignoruoja draugijos išvažiavi
mų. Senas Petras.

Roseland
Is va i i a vi m a s, pra k a l b o s

Birželio 19 dieną Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis suren
gė draugiškų išvažiavimų į 
Forest Preserves miškus prie 
Cahimct upės.

Aš pėsčias nuvažiau ten kaip 
12 vai. dienos. Jau radau bū
relį bežaidžiantį. Vėliau' pri
važiavo daugiau. Pasirodė ir 
muzikantas su gera lietuviška 
armonika, kuris grojo lietuviš
kus šokius.

Apie ketvirtų valandų atvy
ko dr-gai šmoteliai iš “Nau
jienų” Padengė stalų, prie ku
rio prisidėjo ir musų šaunio
ji šeimininkė, dr-gė Pučko- 
rienė, su asvo skaniais val
giais. Taigi stalas tapo pri
rengtas kaip vestuvėms. Ant 
kitų stalų kili būreliai turėjo 
visko. Na, o man tai buvo 
tikra šienapiutė. Vieni šau
kė: ‘‘Ei, Senas Antanai, eikš 
prie musų”, o kiti — “eik prie 
musų”.

Tik gaila man buvo vieno 
rateliečio, kuris pirm išvažia
vimo sirgo visų savaitę. Bet 
išvažiavime, nors sirgdamas, 
dalyvavo, ale atrodė ne visai 
linksmas. Tečiau tikimės, 
kad musų pirmininkas drg. 
Pučkorius greitai pasveiks ir 
vėl darbuosis po senovei.

šiaip išvažiavimas visais at
žvilgiais buvo sėkmingas, visi 
buvo linksmi ir patenkinti, 
nes rateliačiais yra patys link
smi ir moka visus užganė
dinti.

Svečių buvo net iš, Hum- 
bold Parko. Reikia tikėtis, 
kad rateliečiai gal dar surengs 
viena panašų išvažiavimų.

........... .. ...

VALDŽIOS TAKSAI 
ANT ANGLIŲ 

importuotų

$2 ANT TONO "
Nevilkinkit su savo užsakymu, jums 
galbūt reikės juos mokėti, jei lauksite 
perdaug ilgai, šaukite mane dėl kainų.

Geo. P. Taylor, Jr.
CoalČo.

2450 S. Halsted St.
Visi telefonai VICTORY 6605

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
• ■ -'T . ' * ' • ;

birželio 21 dienų gavau pa
kvietimų būti prakalbose, ku
rias rengė North Roseland 
italų socialistų kuopa. Laiko 
turėdamas nuėjau ankstokai. 
Strumilos svetainė buvo jau 
atdara ir prirengta prakal
boms, bet publikos nebuvo.

Apie 8 valandų vakaro ėmė 
rinktis muzikantai. Mat, ita
lai jau nuo seniai išlaiko dide
lį benų, kuris gan puikiai gro^ 
ja. Tad ir sugrojo benas ke
letu linksmų maršų gatvėj prie 
svetainės. 8 valandų suėjo į 
svetainę, ir po vieno maršo 
prasidėjo prakalbos.

Kalbėtojas Joseph Bcrtelli, 
profesorius, senyvas žmogus. 
Nuosaikiai aiškino socialistų 
užduotis bei principus, taip
jau socialistų platfonnę atei

nančiuose rinkimuose. Gerai 
kedeno Hooverį ir jo repub- 
likonų partijų. Teko nemažai 
ir demokratams ir jų sekė
jams iš darbo klesos. O ir 
musolinčikai gavo vėjo ir sla- 
lincai. 

f

Žinoma, aš italų kalbos ne
suprantu, bet buvo man per- 
kalbėtojas. Prof. J. Bartelli 
pusėtinai geras kalbėtojas, 
kalbėjo jis virš valandos lai
ko. Po to jis atsakinėjo į klau
simus.

Vienas slalincas arba kom- 
fašistas davė tokį klausimų: 
Kuriuo iš trijų kelių einant 
galima greičiau ateiti į socia
lizmų. Kalbėtojas atsakė, kad 
tik vienu, kurį išdirbo moksli
nis socializmas, o kitu du vie
nodi — tai kom-fašisliniai, 
kurių vienoks tikslas, būtent 
pavergti biednuomenę, nuves
ti į reakcijų ir tada lygiai dar
bo klasę pasmaugti.

Kuopos pirmininkas dar 
daugiau paaiškino. Publika 
ėmė kvatot, o klausėjas, ga
vęs tokių “nosį”, nuleido gal
vų tarp kojų ir daugiau į pub
likų nedrįso nė pažiūrėti.

Antru atveju prof. Bertelli 
kalbėjo trumpai, ragindamas 
sparčiau organizuotis į Socia
listų Partijų. Kuopos pirmi
ninkas norinčius prisirašyti 
pakvietė ateiti prie stalo. Pri
sirašė devyni nauji nariai už
mokėdami duokles už visus 
inteus.

Benas užgrojo revoliucinį 
maršų. 'Tuo programas ir bai
gėsi.

Italų kuopa gerai gyvuoja, 
turi pusėtinai narių ir žada 
netolimoj ateity surengti kitas 
prakalbas, kuriose bus kalba
ma italų ir anglų kalbomis. 
Apie jas t pasistengsiu pranešti 
per “Naujienas”, kad galėtų 
ir lietuviški miegaliai paimti 

'pavyzdį iš italų.
Iš tikrųjų, stebėtina yra, kad 

šioj (Rosclando) apiclinkej, 
rodosi, esama ir ^apsišvietusių 
lietuviu ir pritariančiu sočia*-
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Ųzmo idėjai, o negali ‘nors 
menkas būrelis, susiorganizuo
ti į kuopę. Tad didelis apsi
leidimas. Senas Antanas.

Chicagos Paroda ir 
mes

Rašo Juozas J. Hertmanavičius

(Tęsinys)

Vakarienėje prie kalbėtojų 
stalo buvo Dawes, Peabody ir 
daugelis žymių biznierių, ar
chitektų ir parodos organiza
toriai. Buvo tai pradžia. Tais 
laikais dar nebuvo ir vardas 
parodos nustatytas. Organi
zatoriai turėjo omenėj lik vie
nų dalykų —- atatinkamai ap- 
vaikščiot šimto metų Chica- 
gos amžiaus sukaktuves. Su
rengi, kaip sake, “Birth-day 
Party”. Todėl korporacija 
pasivadino “Chicago World’s 
Fa ir Centennial Celcbration, 
1933”. (On Illinois Corporation 
not for Pecuniary Profit). 
Vardas “Century of Progress 
Exposition” tapo priimtas vė
liau. Mat, sumanyta nu

šviest ne tik pažangų, kokių 
Cbicaga padarė, pirmame 
šimtmety savo gyveninio, bet 
kartu atvaizduot tų pažangų, 
kurių pasaulis per tų šimtmetį 
padarė. O šitas šimtmetis pa
žangos žvilgsniu yra stebėti
nas. Moksluose, išradimuose, 
politikoje, ekonomijoje ir ki
tose dirvose, kaip ir aplamai 
draugijos gyvenime per tų 
šimtmetį įvyko stambesnių 
permainų, didesnės pažangos, 
negu kuriame kitame šimt
mety civilizacijos eigoje. Pa
žanga šio šimtmečio tikreny
bėje yra didesnė, negu pažan
ga visų kitų amžių, sudėjus 
juos krūvon, štai kų ir norė
jo parodos organizatoriai at
vaizduoti.

Parodos sumanytojai gerai 
suprato, kad atvaizdavimui 
šimtmečio civilizacijos pažan
gos reikalingos yra didelės 
pastangos, didelė išgalė ir rei
kia daug laiko atatinkamam 
pravediinui sumanymo. To
dėl pradėjo darbų penki su 
virš metai prieš parodos ati
darymo laikų.

Garsinkite^ Naujienose

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
1643 W. NORTH AVENUE

3342 VV. 26th STREET
4740 80. ASHLAND AVENUE, 
1200 MILWAUKEE AVENUE,

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

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visu HITU ir zvOPjB 
suslrrimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių lirų, yra dabar pasveikę var- 
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis Jgntfg
labai Švelnus tonikas yra padarytas 16 26 skirtiniai 
gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete- e
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- |WW fį B—J 
tojas. Ateikite t musų sankrovų nemokamam pasi- 
tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai yjat /lyi
kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonic. Arba *• 'SS*

prisiųsdami oOc, o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Mlchael e Ali 
tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa- 
IHAEL’S ALL HERB TONIC.

rašykite mnmi, 
Herb Tonic, ir ___ ,____  ______________ ... _______ ____  _ _ _
relbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

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

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

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

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
svrimming pool.

Rusiika ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. ▼. _____

AR ŽINOTE?
Kada dabar ir visados "saugiausia vieta 
pinigams” yra SAVAS NAMAS BEI 
ŪKE, nupirkti pagal savo kišenių.
Nuosavas turtas duoda geriausi saugumą 
ir didžiausią teisę ant savo pinigų.
Nėra skirtumo kokios permainos įvyko 
pasauly, pinigų systemose, vienok tie, 
kurie nelaikė cash > pinigus, bet pirko 
ukes, bei namus, pagal savo kišenių, 
šiandien yra turtingi.

Pirk namą bei ūkę pagal savo kiše
nių ir- rytojaus nebijosi.

AR ŽINOTE?
Kad per •

S. L. F abian, Realtor
$335 So. Halsted St., Chicago

Galite gauti geriausių bargenų ne vien tik Chicagoj, bet ir ant ūkių. 
Čiat gausit atsakantį ir patyrusių įmonių patarnavimą.

.............................:---------------- --1 ................................................... ........................ ...

ALAUS PRODUKTAS
-PILNAI SURAMINTAS IR SUSENDINTAS— 

STIMULIUOJANTIS IR ATGAIVINANTIS

QUEENSVILLE SPECIAL
■HMBanBBmnMHBaaBnBBmsBMBUMBMnBMBMSBBn

Jus galite paduoti ir gerti Queensville Special bile kada. 
Labai maistingas, pagamintas iš geriausio miežių sa
lyklo ir puikiausių importuotų apynių. Tai kartu su 
sveikatų teikiančiomis ypatybėmis šio garsaus 
“QUEENSVILLE SPECIAL” GAMINTO WAUKESHA, 
WIS., SU WAUKESHA ŠALTINIŲ VANDENIU, pa
daro Queensville Special — garsiuoju senųjų die
nų alų.

Jums nereikia lyginti “Queensville SpeciaF’ su kitu 
alumi — jusy pačių skonis pasakys. Jis yra gamina
mas pilno stiprumo, kaip senųjų laikų alus ir po to 
alkoholis yra sumažinamas iki pusės 1 nuoš.

SUSENDINTASMALONUS-PILNO 
ALAUS SKONIO

.. ' / ■ ‘ ?,f • - :' >

Frederick Bros., inc
811 W. 37th St, Chicago

Telefonas Boulevard 2537-8

Viena iš kiekvienų penkių šeimy
nų Chicagoje yra atstovaujama 
Taupimo sąskaitos šiame Banke.

Depozitai padėti prieš 

nes nuošimčius nuo

ar liepos 15 dičną 

liepos 1 dienos.

Central Republic Bank
AND TRUST COMPANY

XiA SALLE AT ADAMS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W1SSIG
Specialistas ii • 

Rusijos «

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

p $1000.00
A'. ' ".J;'" . . ,

ACCIDENT INSURANCE POLICY
I

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicagoj ė $8.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas .............. ................
Amžius ..............
Kam užrašote?

»

Ar giminė? .....

GARSINKITE “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS
The LHkuanian Daily N«w«

Miaiaakymo kaina]
ChĮcagolc — paltu; . ;

Metama_________ 88.00
Pusei metk _________ —
Trima mlneriama ZZ 4.00 

2.00 
1.50 

.75

Kdilor V. GRIOAltlS

Battiii

8c 
18ė 

. -----75c
Stiyiėhytoia Vaktijoai. nti CMcakoj,

llflTllililfc

taku.dtovį.1788 8. m. n&iubM
ta—~ .... .

MAtUr 
Office 
act oi Vienam .mtaeaiui,.,.75 

Lietuvon ir kitur uirieniuoM 
UtMrinU)

88.00 
4.00 

. 150 
foney

Metama 
Pusei n 
Trims i

Orderiu

NEDARBAS

Jau greit bus trys metai, kaip prasidėjo dabartinė 
depresija. Milionai darbininkų atsidūrė gatvėj. Ir kas 
blogiausia — nėra vilties, kad trumpoj ateityj dalykų 
padėtis galėtų žymiai pagerėti. O tai todėl, kad depre
sija palietė ne vienų kurį kraštų, bet visų pasaulį.

Visaip aiškinama depresijos priežastys, bet galuti
name rezultate prieinama išvados, kad visos dabartinės 
nelaimės vyriausiai pareina nuo karo. Kai karas pasi
baigė, visos valstybės buvo, kaip yra sakoma, prilipu
sios liepto galų: jos nebeturėjo nei maisto, nei, dirbinių. 
Karas sunaikino neįmanomus turtus, ir visi galvojo tik 
apie tai, kaip atstatyti karo nualintus krAštus. štai ko
dėl Versalės sutarties paragrafas apie astuonių valan
dų darbo dienų susilaukė didžiausių protestų. Pramoni
ninkai įrodinėjo, jog tai reformai priimti yra blogiau
sias laikas. Esu turės praeiti keli desėtkai metų, kol re
konstrukcijos darbas bus baigtas.

Vos praėjo tik dvylika metų nuo karo paliaubų pa
skelbimo, o kokios didelės permainos įvyko! Ne tik per 
tų laikų tapo užbaigtas atstatymo darbas, bet ir priga
minta tiek įvairių dirbinių, kiek pasaulis dar niekuomet 
nebuvo turėjęs. Pranašavimas, kad trūks darbininkų, 
neišsipildė. Įvyko kaip tik priešingai: šiandien pasaulyj 
priskaitoma 25 milionai bedarbių. Vadinasi, ačiū mokslo 
ir technologijos išsivystymui, per dvyliką metų tapo 
padarytas tas milžiniškas darbas, kurio atlikimui tuoj 
po karo buvo skiriama keli desėtkai metų. Per visą tą 
laikų buvo prisilaikoma formulos: per kiek galima 
trumpesnį laiką padaryti kiek galima daugiau darbo 
su minimumu darbininkų.

Ir tenka pasakyti, kad dabartinis nedarbas ir mi- 
lionų žmonių skurdas yra tiesioginė pasėka' to techno
logijos. progreso. Kiekviena diena naujas išradimas 
technikoj išmeta tūkstančius darbininkų į gatvę. Nėra 
tokios šalies, kur nebūtų dedama pastangų racionali
zuoti gamybą. Kiekvienas fabrikas yra verčiamas į ma
šiną, kurios ratų ir ratelių skaičius mažėjA, .kuombt 
darbo našumas nuolat eina didyn. Fabrikininkų svai*- 
biatfštAš Ukšlas yra šū minimumu išlaidų pagaminti 
kiek galima daugiau dirbinių. Tai yra techniško išsi
vystymo tragedija, kadangi su gamybos didėjimu ma-; 
žėja konsumentų'{naudotojų) skaičius.

Dabartinis krizis tą faktą kuo geriausiai patvirti-j 
no. Depresija pirmiausiai prasidėjo kaip tik tose šalyse, 
kur tethhika būvo pasiekusi aukščiausio laipsnio. Ne
darbas Jungtinėse Valstijose ir Vokietijoj pasireiškė 
dar tuo laiku, kuomet Francija tikėjosi išvengti krizM. 
Depresijos liga pamažu persimetė į visas šalis. Neiš
vengė jos nei Francija, kur ji pasirodė vėliausiai ir 
daug Švelhesnėj formoj. Sakysime, Amerikoj bedarbių 
priskaitoma apie 11,000,000, Vokietijoj apie 7,000,000, o 
Francijoj tik 1,000,000 su viršum. Tas skirtumas vy
riausiai pareina iš to, kad Francijoj gamybos raciona
lizacija dar nepasiekė labai aukšto laipsnio. Ten vis dar 
tebėra tūkstančiai mažų dirbtuvių ir dirbtuvėlių, ku
rios neturi moderniškiausių mašinų.

Techniškas progresas išmeta tūkstančius darbinin
kų į gatvę ir atima iš jų duonos kąsnį. Tuo budu žmo
nių perkamoji jėga mažėja. Padėtis darosi vis rūstesne 
ir rūstesnė. Sūsidaro tikras Užburtas ratas, iš kurio lie- 
begalima surasti išeities. Juo labiau krizis didėja, tūO 
labiau pramonė stengiasi sumažinti savo išlaidas. Išlai
dų mažinimas daroma darbininkų sąskaiton, nes jie 
yra paleidžiami iš darbo. Kadangi šalyj atsiranda daug 
bedarbių^ tai paklausas prekėms nupuola. Ieškoma rin- 
kų kitur, bet jų niekur nėra, nes kiekviena šalis per
gyvena tuos pačius sunkumus.

Juo labiau technologija vystosi, tūo mažiau’bėra 
reikalinga darbininkų, štai kodėl mes šiandien turime 
25 milionus bedarbių. Kad išgelbėti tuos milionus nuo 
bado mirties, valdžios, municipalitetai ir įvairios labda
ringos draugijos šelpia bedarbius. Visos tos priemolius 
yra tik laikinos, kadangi manoma, jog ir pats nedarbas 
yra tik laikinas reiškinys.

Sulig klasiška ekonomistų formula, htedAbbhs priva
lo pats savaimę užsibaigti, nes girdi, laikui bėgant atfcb 
randa nauji reikalavimai, kurie savo keliu pagimdo nau
jas pramos. M, b sū atsiradimu nadjų pramopių pa
didėja pamushš darbihinkėihš, — v&dtaųasi, atsirandi'

daug naujų darbų. Tų formulą ypač mėgsta kartoti 
Amerikos ekonomistai. Mėgiamiausis jų pavyzdys yru 
automobilių pramonė. Ta pramonė, palyginti, tebėra 
jaunutė. O žiūrėkite, sako jie, kas atsitiko: šiandien 
automobilių pramonėj vien tik Amerikoj tiesioginiu ar 
netiesioginiu budu dirba 4,000,000 žmonių.

Praeityj, iš tiesų, taip buvo, kad nauji reikalavimai 
pagimdydavo naujas pramones. Bet kas buvo teisinga 
vakar, tas gali būti neteisinga šiandien. Reikia turėti 
galvoj tų faktų, kad pasaulis dar niekuomet nepergyve
no tokio nedarbo, kaip dabar. Yra davinių manyti, kad 
tas nedarbas gali pasidaryti chronišku.

Teoretiškai nedarbo problema susiveda prie šios 
paprastos formules: vakar šimtas žmonių, dirbdami as
tuonias valandas per dienų, galėdavo padaryti tam tik
rų darbo kiekį, šiandien tų patį darbų gali atlikti 50 
žmonių, dirbdami po astuonias valandas per dienų. To
dėl pusė darbininkų netenka darbo. Ar nebūtų išmin
tingiau palaikyti visus darbininkus, sutrumpinant dar
bo dienų ligi keturių valandų? Tai, žinoma, butų prak
tiškiausias dalykas nedarbo pAšalihimūi. ir prie to tu
rės prieiti, nes dabartinis ekonominis krizis darosi ne
bepakenčiamas.

ui. _________________ ______
| Pu/im’f Zi/rdh*. Verte K, A.

KODINAS
> ......................

Kaip ten buvo su Klaipė' 
dos rinkimais?

Rašo E. Borchfetįas, Klaipėdos 
Krašto Seimelio darys

kad

Savai mi aišku,

šeštadienis, birz. 25, 1932

dieną “pats vienas iškrovė du 
vagonu grudų“. Jis siuntė į sa
vo bumų, kuri buvo panaši 
šimpanzės žiotims, tuzinus ma
žų žuvų ir šmotus kepsnio, vi
sa tai nuplaudamas penkiais 
litrais vyno. Užėmė tai neilgiau 
laiko, kiek reikalinga “arklio 
nuvalymui“ arba “moters su
mušimui.“

Jis kramtė, nepraleisdamas 
nei vieno smuikininko malo
nios melodijos garso, .nei vie
nos gaidčs liūdnos dainos, ku
rių dainavo jo draugas Alcksis.

Aleksis? Jo garsingumas ne
galėjo šlisilyginti su Kodino 
garbė, bet jis teisingai buvo 
skaitomas garsenybe, ačiū 
draugavimui su Kodinu. Nebu
vo galima ištarti vardą vieno, 
kad nepamanyti apie kitą. 
Staugiau to: kaip barškuolė iš- 

uoda save uodegos barškėji
mu, taip Rodinas, vasaros va
karų tyloj įspėdavo ramius 
praeivius apie savo prisiartini
mą Aukštu, skambiu, gražiu ir 
į moters balsą panašiu Aleksi- 
so dainavimu — nes visi žino
jo, kad Aleksis dainuoja tik 
Kodintii.

Sudžiūvęs, gudrus ir judrus, 
kaip vovere, kur kas jaunesnis 
nei drangas, Aleksis pasižy
mėjo šleikščių, neturinčiu vy
riškumo, gražumu; laike dai
navimo jis sustingdavo, prisi
glaudęs prie Kodino peties. 
Akys jo užsimerkdavo, kaklas 
išsitempdavo, užmirštas papi
rosas degdavo tarp pirštų, kū
ne niekas nejudėdavo, išėmus 
hipAs, smakrą ir gerklės maz
gą, kuris buvo panašus į trom
bonas susisukimą.

Jo poza buvo tiek linksmi
nanti, kad daugelis žiūrovų tu
rėjo noro juoktis; tačiau tas 
noras paprastai greit pranyk
davo, kada Kodinas išliedavo 
jiems į akis stiklą vyno, lyg į- 
spėdamas juos. Jei tas nekal
tas įspėjimas negelbėdavo,)ttai 
Kodinis į nusikaltusį mesdavo 
viską, kas lik ant stalo pasi- 
pindavo.

Ne vienas peštukas girdavo
si Kodino draugiškumu; ir iš 
tiesų, kada Kodinas matydavo 
reikalą, tai pagelbėdavo savo 
kumščiu, kartais lazda, bet 
niekuomet nenaudodavo kin
žalą. Vienok niekas neatsime
ni, kad už jo stalo — garbingo 
stalo — sėdėtų kas nors kitas, 
išėmus jo vienatinį draugą 
Alekstsą. Buvo skaitoma už di
delę garbę, jei kain pasisekda
vo sumušti stiklais, sėdint prie 
gretimo stalo.

(Bus daugiau)

'sekti Kodino gyvenimą. Tai tę
sėsi apie mėnesį laiko.

Vakare, pirm motinės grįži- 
ihd iš darbo, aš jau buVau kie
me. VAkarop Anželinos smuklę 
pripildydavo uosto darbininkai, 
kurie ateidavo ^pasistiprinti“. 
SUsikuprinę, dulkių apdengti, 
su nudraskytais pečiais, bet 
jauni ir tvirti su Uždarbiu ki
šenėj, kuris buvo keturis kar
tus didesnis nei padienio darbi- 
nlPkb, — jie “stiprinosi“, mauk
dami vieną stiklą po kito ugni
nės degtinės arba abejingo vy
no. J Žarijų indą be paliovos 
buvo metamos gyvos žuvys. 
Malonus kepimui naudojamo 
šViešto kVapas plito toli aplink. 
Šlu pasirodymu danguj žvaigž
džių AteidaVo smuikininkai-či- 
gonai, ir dalis pabaldų, pačių 
aršiausių ir nieko nepaisančių,“ 
pradėdavo be galo ir krašto 
gerti. Tada, pačiame dainų ir 
šokių įniršime, kai tiesiog dre
bėdavo žemė, — prasidėdavo 
laužymas stalų, daužymas lėkš
čių, “draugai“ prisimindavo 
praeities įžeidimus, senovės 
skriaudas ir nenusisekusį kerš
tą. Atrodydavo, jog negali būti 
tikro pasilinksminimo be to, 
kad kAm nors nebūtų buteliu 
perskelta galva, išmuštas iš 
vietos žandikaulis ir sudarky
tas veidas, šventadieniai pasi
žymėdavo didesniu kraujo pra
liejimu, — iš perdurto šono ar
ba perplauto pilvo kraujas verž
davosi fontanu.

Žinoma, tos puotos neapsiei
davo be Kodino. Bet dalyvavo 
jis jose savotiškai. Jis nuvo 
“uosto milžinas“; jis buvo taip 
vadinamas todėl, kad pasižy
mėjo nepaprastu ugiu, dideliu 
darbingumu, “gudrumu“ ir sa
votiška dorove.

Ta “savotiška ddrovė“ buvo 
aiškinama lYiusų priemiesčiui 
Charakteririgu būdu. Kompeten- 
tiŠki ŽYnohfes sakydavo: — “Nie
kas nesugebės perskrosti vidu
rius arba pataikyti sū peiliu j 
širĄ taip ‘Atvirai ir sąžlningAi’, 
kAip Kodinas.“ Šakė dAr: “Ko
dinė nėra k6 bijotis: jis heVel- 
ka diržo.”

PaAiiMęs, kAip meška, pasa- 
kih^Aš Kbdihaš, kPHs “gėrė ir 
VAlg^, kaip šbptyni vyrai““, što- 
Vėjo i>rie smukles, padėjęs ko
ją ant suolo, užsikišęs gėlę už 
ausies. Jis buvo švariai apsi- 

sekmachenio Aš pradėjau rengęs, nežiūrint į tai, kad tą

(Tęsinys)
Tai, ką jis pasakojo foan apie 

mano hianeras, nebuVo man 
nauja. Bet štai kas buVo nauja 
ir nustebino mane: jo noras 
įgyti mano draugiškumu, o 
taipgi besistengiMas atrodyti 
matio akysą kitokiu, negu jį vi
si skaitė. Aš būVau gana gy
vas vaikas, išsilavinęs dėl savo 
metų ir nebaikštus. Aš atsa
kiau jam:

“Aš nieko negaliu jums pri
žadėti, nepasiklausęs motinos 
patarimo.“

Jis nulindo.
“Ne!“ — tarė jis. — “Tokia

me atvėjyj geriau nieko nesa
kyk jai; aš norėčiau, kad tu 
savistoviai svarstytum. Tavo 
motina negali apie mane ma
nyti kitaip, kaip visi. Na, lik 
Šveikas, Adrianai! Ir ačiū Už 
patarnavimą!“

Jis nUejo, vilkdamas lazdą ir 
užtempęs ant pečių švarką. 
Rabkas jis laikė, kaip atletAš 
iš cirko.

—o
Aš nieko nepasakiali fnotinai, 

bet mano sumišimas biiyb didė
lis. Draugavimas su mano am
žiaus berniukais, kurie papras
tai skirstėsi į tarpusavyj kovo
jančius burius, manęs visiškai 
betraukė. Priešingumo jausmbs 
pas juos yra tiek didelis, jog 

Į pakanka gatvėj pasirodyti ne
pažįstamam Vaikui, kaip į jį 
tuoj pradedama svaidyti akme
nimis. Mano motihAi tatai įVarė 
daug baimės, o man — dar 
daugiau.

Man atrodo visai naturališ- 
kas dalykas būti draugu tris 
kartus už mane Vyresnio žmb- 
gaus, ir tokiu būdų Kodino pa
sirodymas buvo kaip tik vietoj/ 
Bet pas jį, kurį visi vadino 
žmogžudžiu, — iš kur pas jį at
sirado noras draugauti, kudniet 
jo visa praeitis buvo pilna žiau
rumų ir prievartos? Tai negali 
būti prasimanymas, jeigu Visi 
taip tvirtina! Kam jam reika
lingas mano draugiškumas ?.* 
Ir juk ne jo reikalas, ar toks 

| ir toks vaikas yra stačiokas, ar 
ne? Dar klausimas: kokiu bu
du jis galėjo iš to menko da
lyko atspėti mano čharaktebį?

Aš bergždžiai kankinaiiši 
tais klausimais. Noras išspręsti 
mįslę buvo taip didelis, kad ))O 
to ;

—I-.I.A I..I L > 

ratą. Tas reikiA padaryti štai 
kodėl: rihkimo metu buvo daug 
atsitikimų, kądb laiškininkas —j 
agentūros Vedėjkš Paikina siun
čiamą literatbtą bei laikraščius, 
arba visai neįteikib adresatams. 
Stubrių pašto agentūros vedė
jas, karčiaminibkAs Bchenk, at
sisakė lietuviškoms grupėms sa
vo salę dėl susiribklmo duoti, 
šis reiškinys yra nedovanotinas 
ir smerktinas. Susipratusiam 
lietuviui reikia verkti ir rausti, 
kada Centro Valdžios įstaigos 
valdininkai taip elgiasi ir tuo 
prisideda prie, rinkimų kovos 
pralaimėjimo.

Maža to, daug yra krašto 
laiškanešių, kurie be platinimo 
vokiečių spaudos, užsiima ir 
priešvalstybinį propaganda. Tik 
atsiminus, kadj paprasto pašto 
valdininkėlis-laiškanešys, atlik
damas savo tiešiogines pareigas, 
tA y. išnešiodamas piliečiams 
korespondenciją, aplanko kiek
vieną Ūkininkėlį? Su kiekvienu 
pasikalba Vieba ar kita tema. 
Kiekvienas pilietis ima tučtuo- 
jaus teirautis kas naujo, kas 
girdėti, ką. žmonės kalba ir tt. 
Mat, pas vietos gyventojus yra 
tokia tradicija: koks tarnauto
jas nebūtų — didelis ar mažas ! 
— yra “beamteris“, su kuriuo 
galima pasikalbėti ir jam pasi
tikėti. Be to, tas pat pilietis 
klausia pas laiškanešį naujienų, 
nes pastarasis gyVena miestely, 
arba bažnytkaimy ir dAugiaU 
žinių turi, negu kiti pašaliniai.

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
laiškanešių ir agentūros vedėjų 
rasime apie 40 nuošimčių, ku
rie dirba mums ir Lietuvai ža
lingą darbą. fi ..

Dabar paimkime kitų Centro 
Valdžios įstaigų žemesnius tar
nautojus: dalinai pašiehio poli
ciją, muitinę, jgefeŽibkclių, Uos- I 
to, akcizo inspekcijos ir kitų. I 
Irgi mažai kuo skiriasi nuo 1 
laiškanešių. Gyvendami išmėty
tuose krašto kampuose pas vie
tos gyventoj ils* ir neturėdami ji 
tautinių jausmų, mažai padeda I 
atlietuvinimo darbe, NenučstA- I 
bu, kad vietos gyventojai kai I 
kuriuos musų tarnautojus vadi- Į 
na “rusais, girtuokliais, apsilei- 1 
dėliais ir tt.“ Pkv., vienas Land- I 
wirtschaftapai,Ūjds Šulų Bertu- I 
laitis prąejtįsiuose rinkimuose

stėfe, kad l5fdz. VAuVos I 
VaiilinihkAi yra kyšininkai, nes 
gauna mažą atlyginimą. Jam 
pačiam teko duoti kyšį, kad at
likus savo reikalus. Klaipėdos 
Krašto valdininkus, sakė Bertu- 
laitls, turime tlntahfai aprupin- j 
ti| kM nesektfš lietuVlų pavyz- | 
‘džio. Aišku, klaUšytbjki jam j 
smarkiai pritarė. Arjgali toks 
pilietis ' į'ėrai Manyti (- Apie lite-

Pilietis jam daugiau patikės,
W kitaM) Mi SU 

jais gyvena ir kasdieną kalbasi | 
ir bičiuliuojasi,
K. VDUSw

(Tęsinys)
Ypatinga laukininkų 

psicholėgija

Atvirai reikia pasakyti,
vietos laukininkų dalis yra šiek 
tiek ištvirkusi. Nežino patys ko 
nori. Pav., kada pasakai, kad 
Lietuvos Vyriausybe 11,000,000 
litų įdėjo į kraštą, pastatė be
konų fabriką, stato ir tobulina 
uostą ir tt., atsako*, kad taip 
turi būti, nes kraštą valdo že
maičiai. Kitaip jis suprasti ne
gali.

Dabar laukininkai kalba: 
“Būtumėm balsavę už lietuvius, 
bet kąm duodami žemaičiams 
pasai, kam reikėjo “ponus“ ma- 
liavoti ir dar taip negražiai“; 
kitaip sakant, kam juos lietu
viai išjuokia,
kad dauguma laukininkų kol 
kas yra surišti su vokiečiais 
įvairiais budais: paskolomis, 
dvarų patarnavimais, tarnybo
mis ir tt. Taip yra, kad jie turi 
tuo tarpu daugiau naudos iš 
vokiečių, negu iš lietuvių. Be to, 
nuolat iš vokiečių pusės jie yra 
slaptai kurstomi prieš lietuvius. 
Nuolat vokiečiai seka ir daro 
pastangų, kad vietos laukinin
kų tarpe neprabustų tautinio 
susipratimo ugnelė. Jei kur ji 
pasirodo, tuoj stengiasi ją už
slopinti.

Kontrabanda

Klaipėdos Krašto siena su 
Vokietija yra apie 100 km. ilga. 
Vietos gyventojai, esantieji nuo 
sienos apie 3 klintr. krašto gi- 
lumon, užsiima kontrabanda., 
Jei tame ruože ne visi tuo ama
tu aktyviai verčiasi, tai daugu
ma tam pritaria* žinoma, kuris 
buvo sulaikytas su kontraban
da, arba šiaip hūo to verslo nu
kentėjęs, tas savaimi lietuvių 
berinks ir dar kitam apie tai 
pasakys. ‘ t

Lietuviai ir lietuvių organi
zacijos padarė rinkinio mbtu 
Viską, ką galėjo. Višos geriau
sios jėgos buvo įtrauktos į rin
kimų kovą. Bet, sulyginus su 
Vokiečių jėįomls, musų jėįos 
šiuo sykiu dar buvo daug, ma
žesnes ir prie panašios kovos 
hepripratusios. Atliko tą, ką ga
lėjo, t. y. išlaikė savo pozicijas 
prieš vpluečių smarkią agitaci
ją, belf savo atstovų skaitliaus 
padidinti Seimelyje nepajėgė.

Kas daryti ateityje 1

ViBlį 'plrha, jei norima sU or- 
jgaidzdolii ir įhlihgd priešū-vo- 
kiečiu kovoti ir kovą laimėti, 
Putinas reikalas/yra tbbųliAŪ~ 
'mums patieihs vienur ir kitur* įuvą» j$s vadftš iP Valdininkiją? ’ 
persiorganizuoti. . į 

Persiorganizavimą s&praPtė’ 
šitaip:

v ‘i

Kaip sift&Oi Važiuoti automobiliu su radio. Programai, dainos, 
mužiką HnmMna jūsų kelionę.
Nauja Phiico adtdmobįlių ra
dio su visu <MCLKfl 
įt'erigimh ..........

1,1. . .. : ... o., Si

Jos

Silver Marshall 10. tūbų trum- 
pujų ir ilgųjų 
bangų .......... už

S29.D0
Lengvus išmokėjimai.

.. Budrik, inc.
34 lt S. H akt ed Street

ftbttteHirŽi 8167

i
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CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagon atvyko pagar
sėjusi aviatorė

Vakar Chicagon atvyko Ame- 
lia Earhart Putnam, pirmoji 
moteris viena perlėkusi Atlan- 
tiką aeroplanu. Jos sulaukta 
Chicagoj apie pietus ir ją pasi
tikta labai iškilmingai.

šis bankas turėjo depozitų $7-, 
649,078.

Kaspar - American bankas, 
1900 Blue Island avė., turėjo 
kapitalo $1,600,000, perviršio 
$400,000 ir depozitų $4,400,- 
000. Taip praneša “Evening 
Post”. ■

NAUJIENOS, CHcagO, UI/

Demokratai renkasi 
Chicagoj

Demokratų partijos lyderiai 
renkasi Chicagon. Už poros 
dienų, pirmadienį, Chicagos 
stadione prasidės jų konvenci
ja kandidatams į prezidentą 
ir viee-preaidentą nominuoti ir 
paltformei priimti. Demokratai 
turi keletą aspirantų preziden
to vietai. Jų tarpe tur būt 
stipriausias yra New Yorko gu
bernatorius Franklin D. Roose- 

. velt. Bet konvencijos patvarky
mai reikalauja, kad kandidatas 
butų nominuotas dviem trečda
liais konvencijos balsų. Ir tai 
yra kliūtis Roosevcltui tapti 
nominuotu.

Irgi žinia
Vakar Chicagos didlapiai 

stambiomis raidėmis pažymėjo, 
kad busią išmokėta miesto dar
bininkams, jų tarpe mokyto
jams algų už dvi savaites viso 
$4,500,000. Algų išmokėjimas 
miesto darbininkams jau pasi
darė “žinia”. Prastas kreditas 
Chicagai.

Prasidėjo militarinė de
monstracija Kareivių 

Aikštėj

Vakar prasidėjo didžiule mi- 
litarė demonstracija Kareivių 
Aikštėj ryšy su minėjimu 200 
metų sukaktuvių nuo Jurgio 
Washingtono gimimo dienos. 
Iškilmės, kuriose dalyvaus sau
sumos kariuomenė, jūreiviai, 
aviatoriai ir kuriose bus išpil
dyta daug įvairių kitokių nu
merių, tęsis iki liepos 4 dienos.

Reikalauja aiškios pląt- 
formės iš demokratų

N Jaunasis Chicagos universite
to prezidentas pareiškė varde 
Amerikos jaunuomenės demo
kratų partijos rezoliucijų ko
misijai reikalavimus. Jisai nu
rodė, kad demokratai turį išei
ti su aiškia ir liberale platfor- 
me, o ne republikonų partijos 
parodija. Jei s demokratai to 
nepadarys, jei jie pasiliks to
kie pat, kaip republikonai, tai 
galės laukti trečios liberalės 
partijos sUsitvčrimo, kurioj pa
sireikš Amerikos jaunuomenės 
kartos troškimai.

Kitas asmuo, adv. Rand, iš
dėstė pagrindus liberalei demo
kratų platformei, būtent— kad 
ji išeitų prieš 18 amendmentą 
reikalaudama jo atšaukimo tuo
jau; sumažinimas federalio biu
džeto; nauji taksavimui meto
dai; sulaikymas mokėjimo iš 
federalių fondų karės vetera
nams, kurie nebuvo sužeisti ka
rėje, ir t.t.

fieldparkieČiai turėii savo pasi
linksminimą. Muzika bus gra
žiausia—net iš St. Charles, III. 
Sūriai ir kiti skanumynai— iš 
Crystal Lake, III. Saldainiai— 
Birutės, iš Lietuvos. Netruks 
nė kitokių skanumynų, nė įvai
rumų. O jei kurie busite nepa
tenkinti, tai tiesiog kreipkitės 
pas rengimo komitetą, kuris 
bus ten pat.—Rengėjai;

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

Garsinkitės Naujienose

Iš Garfield Parko

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Brighton Park
Piliečių Kliubo susirinkimas

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o l-uiu 

datbu busite užganėdinti.
Tek Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t

1439 S. Court, Cicero, I1L
Tek Cicero 5927

Telefonas Yards 1138 
♦

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarainkais, Ketvergais ir Sukatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedčliais, Seredomis ir Pelnyčio .h 

1821 So. Halsted Street
...... ■■•■o-----------

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Graborlai

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«I. RooMTdt 7532

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patytfs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 rak vakaro 

Tel. Canal 3110
I Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

164C W. 4«tb St. 

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevaid 8413

132? So. 49th Ct 

Telefoną* 

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. 35th 8 Halrttd Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną. 

Pbone Midvay 2880
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Dar užsidarė bankų
Vakar dienos Chicagos spau

da popiečio laidoj pranešė ži
nių apie naujai užsidariusius 
bankus. Jų tarpe yra: Central 
Manufacturing District Bank, 
Kaspar—American State Bank, 
National Bank of Woodlawn, 
Midland National Bank ir Ra- 
venswood National Bank.

Central Manufacturing Dist
rict bankas, 1112 West 35 st., 
turėjo kapitalo $600,000, per
viršio $600,000 ir depozitų $3,- 
500,900. Apie metai laiko atgal

West Chicago parkų komisio- 
nierių prezidentas W. R. James 
praneša, kad pradedant’ liepos 
1 diena, visą liepos mėnesį, 
rugpiučio ir iki 5 d. rugsėjo 
Garfield Parko konservatorija 
bus atdara nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro. Konservatori
joj randasi nepaprastai turtin
ga kolekcija augmenų ir gėlių. 
Įžanga veltui.

EMILIJA ŠMUKŠTAITĖ

Kad skuta, tai skuta
Valstybės specialis gynėjas 

Raber, byloj prieš John Bainą 
ir jo bendrus, pareiškė, kad iš 
$9,000,000, kuriuos dvylikai 
buvusių bankų yra skolingi pats 
Bainas, jo direktoriai, giminės 
ir kiti (outsiders), tik $1,767,- 
000 buvo bankams sugrąžinta 
(iškolektuota), arba tik 18%.

American Lithuanian Citi- 
zens Club svarbus priešpusme- 
tinis susirinkimas įvyks rytoj, 
sekmadienį, birželio 26-tą. Pra
džia lygiai 1 vai. po pietų. Vie
ta K. Gramonto svetainėje, 
4535 So. Rockwell Str.

šis susirinkimas turėjo būti 
praeitą sekmadienį, birželio 19- 
tą, bet dėl tūlų pirežasčių liko 
perkeltas i 26-tą dieną, t Visi 
kliubo nariai ir kurie jiorite 
prisirašyti, prašomi šiam susi
rinkime daylvauti. Ypatingai 
narių atsilankymas yra būtinas, 
nes, kaip žinoma, tokie susi
rinkimai (jpriešpusmetinis ir 
priešmetinis) yra, kuriuose ga
lima, be kita ko, ir konstitu
cija pataisyti. Nariams šis su
sirinkimas turėtų būt svarbus.

—A. J-s.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

—. __ ,

Lietuves Akušerės

PHYSICAL 
THERAPY 

B M1DWIFE

6109 South 
Albany Av.

JARUSH

Phone 
Hemlock 9253

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
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 it Vaikų Ligą

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

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

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos TeL Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Chicago, Ilk 

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

šventadieniais 10-12 dieną

Mirė birželio 23 d., 1932 m., 
6 vai. ryto. 18 metų amžiaus. Gi
musi Cbicagojc.

Paliko dideliame nubudime dė
dę Viktorą ir dėdienę Domicėlę 
šmukitus. Du broliu: Kostantą ir 
Juozapą šmukštus, Dėdę Kastantą 
Girtautą ir dėdienę ir kitus gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 1949 
Canalport Avė.

.Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
birželio 27 d.. 1932 m. iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta į Dievo 
Apveiados parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės, sietą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

'Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Broliai, Dėdės, Dėdienės 
it visi Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas. tek Roosevelt 
7532.

Pats pasisakė apie 
holdapą

Garfield Parkiečių 
pramoga

Sekmadienį, 26 dieną birže
lio, Spačio darže^—miške gar-

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
Musij mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Matshfield Avė. 
6607 S. Mapletvood Avė.

George Rollins, 20 metų, at
vykęs iš Detroito Chicagon. 
Prie Adams ir Wabash gatvių 
jis sulaikė du detektyvu ir pa
reiškė jiems:

Jus esate policininkai — ar 
ne? Well, neseniai aš padariau 
žmogui holdapą. Atėmiau iš jo 
$1.25. 33 centus išleidau val
giui. 92 centus tebeturi. Šta» 
jie.

Policininkai nusivedė Rollin- 
są į stotį. Bet nukentėjęs as
muo dėl holdapo dar nebuvo 
reportavęs apie savo nelaimę.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

LOVEIKIS
NUSKINTOS KVIETKOS

* 1 ’ 1 ■ ' 1

Pristatome j Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

Vainikai
3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia

Dl^AITUSILOPT/
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Phone Boulevard 7589

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tek CanaI 1713-0241 

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

2 iki 
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avinas 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 v ak kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

Duokite savo akis išegzaminuoti

A. R. BLLMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 Ashland Avė. 
Tek Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
• (NURKAITIS)

ūkiniai pritaikomi
. mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. GrovebilI 2242

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

O K I S A S * 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo Iki 4 Ir nuo G Iki

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
TeMonas Canal 2552 

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

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

TeL

VALANDOS:
nuo 
nuo

A A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai9 ik: 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

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

Namų Tek Hyde Park 3395

GRABORIII ĮSTAIGA
EUJJEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | mur 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musą Įstaigą, kur galždto pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ąr ne,

ĘUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
Mtur,

EHinFiKlQ
■ ■ ■ ’; ''. jūsų GR4BORiua-: ■ ■ ; s

D&tydi Ofisas

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

8

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuų 6 iki 9 valandos vakare

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

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 84 8$

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvte;
ųuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuuaa Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 3117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St, neto 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryte Tel Republk 9600

DR. A. L. YUSKA
2422 Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovebilI 1595 

Valandos nuo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

aedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
^847 14tb Street, 

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

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marąuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni ii 
Ketvirtadienį vakaraia pagal suaitarimą

Pbone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AsAbmd Ane.
Tek Boulevard 3800 

Rez. 6515 So. Rockurell St.
Tel. Republfc 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Namus 311/ S. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telephope Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1333 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St. — prie Michigan Avė. 
Tek Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
Tek Lafayette 6393

160* N. LaSalle St. — pagal sutartį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspėjimas tukstan- 
tiems trokštančių 
važiuoti į Soveitų 

Sąjungą
Kai /atvykau į Chicagą, tai 

man Leko susidurti su daugeliu 
žmomų, kurie įdomauja Sovie
tų Sąjunga taip, kad nori va
žiuoti į ją. Tad jie kreipėsi į 
mane prašydami .paaiškinimų. 
Bet aš atsisakiau aiškinti kiek
vienam atskirai, nes nėra gali
mybės kiekvienam asmeniui at
skirai dalykus išpasakoti.

Aš pasižadėjau parašyti per 
laikraštį. Tą ir darau.

Draugai darbininkai, kurie 
trokštate važiuoti į Sovietų Ru
siją ir manote pasilikti ten gy
venti, tai neimkite su savim pi
nigų; neimkite jokių dokumen
tų, su kuriais butų galima su
grįžti. Nes jeigu turėsite pi
nigus ir dokumentus, tai nega
lėsite ten gyventi. Bet jeigu 
neturėsite šių dviejų dalykų, ta
da jau galėsite ten pasilikti 
ir gyventi.

O jei kurie turite pinigų, tai 
gyvenkite čia, Amerikoj. Nes 
nuvažiavę į Sovietų Sąjungą su 
pinigais, tai ten praleisite juos 
ir sugrįšite taippat, kaip tūks
tančiai kitų jau sugrįžo.

Bet, kiek \ man teko patirti, 
Sovietų Sąjunga neduoda vizos 
įvažiuoti, kai žmogus neturi ti- 

šito tečiau tik-

lėšomis Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 So. 
Halsted št.

Išgirsite daug musų gražių 
liaudies dainų ir rinktiną re
produkcijos muziką, kuri Bud
riko valandoje visados z būna 
tikrai linksma, žavėjanti.

Reikia pastebėti,v kad Budri
ko krautuvė, apart gerų savo 
radio programų, pasižymi ir ge
romis 'prekėmis, ypatingai di
džiausiu pasirinkimu radių, 
elektrikinių šaldytuvų, pečių ir 
namams reikalingų rakandų. 
Dabar kainos nupigintos.

i n imnoi i n i

iTheEngiishColumn

Sunday, Jime 26?
VVhcre—Justice 'Pk. Grove.
What-^-Pirmyn Chorus Pic- 

nic.
Eeveryone is invited and let’s 

all get togcther and have a 
good time to the music of 
Stephcn Bevcllers.

Will you be there?
—I will.

Tai vidutinis žmogus ir vidutinio žmo
gaus biznis yra svarbiausias faktorius šioĮ 
je padėtyje. Bendras jo biznis yra miP 
žiniškas.

“Visuomenės labui valdžia, valstijų it 
miestų administracijos turėtų tiek pat 
sumažinti savo išlaidas, ką jau yra pa
darę pavieniai žmonės ir biznio įstaigos. 
Taksai turi sumažėti ir tas turi pasi
daryti vyriausia dėl sumažėjimo nacio- 
nalių, valstijų ir miestų išlaidų. Tai 
yra būtinai reikalinga pilnam biznio 
atsigavimui“.

--------------------- \----- 1—i___ u------------------;—

Baigiant sunkų 
darbą

kiekvieno sunkaus darbo 
pasilsis, kad

tenai neimkite
Kada nuvažiuo-

kieto “atgal”;
ra i nežinau.

Važiuodami 
jokių įrankių,
site. ten atrasite įrankių.

Aš, nuo savęs, patariu ne
važiuoti. Kodėl?

štai kodėl: Jeigu jus nuva
žiuosite su pinigais-dokumen- 
tais, vis vien jus grįšite atgal, 
ir kada žmonės grįsta, tai pasi
lieka Sovietų Sąjungos priešai, 
ba kai žmonės gyvena čia, tai 
nemato kas ten yra. O kada 
atlanko tą šalį, tai kitaip pra
deda mąstyti.

Todėl gyvenkite čia ir abejo
kite. O kurie iš tikro nori va
žiuoti ir turi pinigų, tai aš pa
tariu tokiems neišmėtyti savo 
daiktų išvažiuojant, nes kai su
grįšite atgal, tai galėsite at
rasti savo daiktus, kurie jums 
kai kuriems bus 
reikalingi.

Aš čia kalbu iš 
patyrimų. Buvo

. kandb savo pirštus, praleidę 
pinigus ir išmetę daiktus.

Jūsų patarėjas Milės.

gal ir labai

kitų ir savo 
tokių, kurie

Lietuvių valanda
Nepamirškite, kad ryt dieną 

bus duodamas gražus lietuvių 
radio programas iš stoties WC 
FL nuo 1 iki 2 vai. po pietų

Po 
reikalingas yra 
atgauti energiją ir tęsti tinka
mai darbą toliau. Taigi ir Chi- 
cagos Lietuvių Choras Pirmyn, 
atėjus vasaros karščiams, ren
giasi pasilsėti, o po to vėl tęs
ti dailės ir kultūros darbą.

Nežiūrint to, kad užėjo sun
kus laikai, kuriuose daugiausia 
nukenčia darbininkai, bet dėka 
choro rėmėjų ir pažangiosios 
visuomenės, kuri taipgi chorą 
rėmė, tikimasi, kad ir ateity ji 
rems Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn darbą.

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn, po vadovyste p. Stttyo- 
navičiaus, parėjusį sezoną tu
rėjo atlikti reikalavimų ne tik 
Chicagoj, bet ir apielinkėse, 
kaip tai, Indiana Harbor, Rose- 
lande ir Kenoshoje. Teko daug 
darbuotis ir choro valdybai, tai 
pirmininkui St. Jakubauskui, 
kasieriui M. čepulevičiui ir 
sekretorėms p-lėms M. Baroniu 
tei ir A. Kairiutei.

Dabar Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn užbaigia sezoną 
pikniku ir laimėjimu, kuris į- 
vyks sekmadienį, birželio 26 d., 
Justice Park darže, prie Archer 
ir Kean gatvių— ties lietuvių 
tautinėmis kapinėmis.

Todėl patartina Chicagos Lie
tuvių visuomenei paremti šį iš
važiavimą.

Ateinančiam sezonui Chica
gos Lietuvių Choras Pirmyn jau 
turi padaręs planą dar didės* 
niam darbui, nei praėjusį sezo
ną kad atliko. Ateinantį sezoną 
choras rengiasi pastatyti dide
lį ir gražų veikalą, operetę 
“Laima”, kurios pastatymui 
jau 'pradėtas darbas —įtaisyti 
chorui uniformą, atgaivinti 
dramos skyrių, pritraukti atgal 
visus dailės veteranus, kurie 
buvo atsitraukę nuo pažangaus 
darbininkų veikimo. Ir tikima
si, kad tam Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn kultūriniam dar
bui pažangioji visuomenė pri
tars ir jį parems, jei nebusime 
galutinai suvarginti tos baisios 
depresijos, kuri dabar visus sle
gia.

Bet kolei kas visi kviečiami 
atsilankyti į choro parengimą. 
Dar noriu pranešti, kad gros vi
sų mėgiama Jurgio Setponavi- 
čiaus orkestrą.—A. š.

Lietuvių Atydai
Kurie turit pinigų ir tie, kurie reikalaujat pinigų, galite 

• pinigus investuoti per J. Namon Finansinę Kompaniją be 
baimės dėl to, kad: jie skolina savo piniguš ir turi platų 
patyrimą Jinąnsiniame biznyje ir apie nejudinamą turtą. 
Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvienam veltui.
Taipgi skolinąm pinigus ant Lietuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius nuo $500 iki $5,000.00, ne
šančius 6%. . f
Kiekvienas Morgičius yra vienoj vietoj; neatidalyti, val
domi vienos ypatos. . / '
Norintieji galit investuoti ir nuo $100.00 iki $500.00.
Turime Reni Estate ir Apdraudos Departamentus. Par
duodam, mainom namus, lotus, farmas ir visokios rūšies 
biznius visose apielinkėse. Kreipkitės arba rašykite:

J. Namon Finance Co
, ’ ’t

6755 So. Western Avenue
Tel. GrovehiU 1038, Chicago, III.

Gen. Dawes reika 
lauja sumažinti vai 

džios kaštus
Jei norima, kad prosperity sugryštų, 

valdžia turi sumažinti savo išlaidas, 
taipgi turi būti sumažinti taksai. Taip 
pareiškė sugryžęs į Chicago iš Wash- 
ingtono gen. Charles W. Dawes, po aš- 
tuonių metų visuomeinio tarnavimo, lai
ke kurio jis buvo šalies Vice-Preziden- 
tas,, ambasadorius Anglioje ir prezidentas 
valdžios Reconstrukction Finance Corpo
ration. Iš pastarosios vietos pasitraukė, 
kad sugryšti namo ir pasiimti vesti rei
kalus Central Republic Bank and Trust 
Co., kur jis yra direktorių tarybos pir- 
miriinkas.

“Dirbęs Washingtone..prie Reconstrur- 
tion Finance Corp., kur .galima geriau 
žiūrėti abelą šalies biznio padėtį, aš 

manau, kad mes pasiekėm gryštamąjį 
>unktą“, sako gen. Dawes. “Išrodo, 
tad mažos biznio įstaigos, kurios turi 

mažas išlaidas, rodo pagerėjimą, bet su 
aiku jas pasėkės ir didesnės. Atsigavimas 

nuo depresijos prasidės iš apačios, o One 
iš viršaus. Tai rodo ir praeities paty
limai.,

“Del tikrojo įrodymo gryžimo mes tu
rime žiūrėti į abelną masių nusistaty
mą, o ne į kurios nors jos dalies. Pa
vyzdžiui, aš daug daugiau dedu svar
ios padidėjimui elektros jėgos suvarto
jimo visoje šalyje laike pereitų dviejų 
savaičių, negu bonų ar šėrų kainoms.

PRANEŠIMAI
Iškilmingą išvažiavimą rengia 

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.

GERAS TROKAS veža apie 40 žmo
nių, tik po 40c raund trip į Justice 
Woods, ar Vilnies pikniką, nedėlioj, 
birželio 26 d. Susirinkite prie aptie- 
kos, Halsted ir 33rd St. nuo 10:30 iki 
11 vai. ryte.

S. W. BURBA, 
739 W. 33 St. tel. Yards 6941

Lie-

SUJAUDINANTIS
George Washington Bicentennial

Mihtaris Turniras
Sixth Corps Area United States Army 

Kiekvieną vakarą nuo 8 vai.
BIRŽELIO 24 IKI LIEPOS 4 

Lietuvių vakaras Liepos 3 dieną
SOLDIER FIELD

Veikliausia, vaizdingiausia ir dramatiš
kiausia demonstracija, kokia Chicagoj 

kada buvo surengta. 
. 100 aeroplanų veikime.

Infanterija. mtišfie 
Vaizdai iš kolpnialės Amerikos 

Washinton prie Valley Forge 
Artilerijos, saliutavimas 

Aeroplanų durnų užlaida . 
Fort Dearborn skerdyne 

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 

Draugijai.
ĮŽANGA — 75c, $1.00, $1.50

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYST6S 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Senas Auksas
Old Gold

Business Chances
Pardavimui Bizniai

d.

Financial
^Finansai-Paskolos

REIKALINGA paskola atnaujinti pir
mą morgičių, galiu duoti biznį tame 
pačiame name. 2113 So. Halsted St. 
Tel. Canal 7055.
.......... ......... —j——

. Business Service
Biznio^ Patarnavjtitas

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

—O—

CASH mokame už seną auksą, aukai* 
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint U Co.( 
Room 913, 
Adams.

202 S. State St. kampas

Help VVanted—Malė

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

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

nuo 4 iki 8 vai. v.

Help Wanted—Female
Darbininki

REIKALINGA moteris ant farmų už 
pagelbininkę prie stubos darbo. Mo
kestis $5 į mėnesį. Rašydamos paduo
kite savo telefoną. Box 1450, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti ant ūkės prie namų pagelbėti.

7005 So. Washtenaw Avė.

lehovos Dievo Liudi
ninkų programas

iš Radio WČFL stoties 
970 kilocycles

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

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

temoje:
“Pasaulis serga, kur reikia 

ieškoti vaistų”
• Kalbės S.‘‘Beneckasf

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas įr kitus miestus. 
Darbą gatantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calpyret, 3398

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gjas e DĘNTISTAS X-Ray
800 W>Rootei)eIt Rd.» priešais 12 St.Store

Tel. Haymaiket 3313 ' 1
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Visiems Midland and Loan Ass. da
lininkams: M. B. and L. A. turės savo 
metinį šėrininkų susirinkimą pirmadie
nio vakaro, birželio, 27 d., 7:30 v. v. 
Gramonto svet., kampas 45 PI. ir Rock- 
welL St. Visi stockholderiai esat kvie
čiami būtinai dalyvauti, nes nup šio 
susirinkimo pnklausis musų Spulkos ge
rovė. , 1 Pirm. G. K. Budris.

Garfield Patkiečių išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, birželio 26 d., Špaičio dar
že. Bus visko ir iš visur, tad sma
giai pasilinksminsiine. j Visi kvočiami 
atsilankyti. i —Komitetas.

Marquette Patk ; Liet. Am. | Piliečių 
Kliubo mėn. susirinkimas įyyks birželio 
26 d. 2 vąl. po piet, piarapijos svetai
nėje, Washtenaw ir, 68 gat. Visi nariai 
malonėkite ateiti, ba nemažą! dalykų tu
rime apsvarstyti; į Taipgi apkalbėti apie 
manomąjį išvažiavimą. ( •

1 ■-— Valdyba.
manomąjį išvažiavimą. (;

V '' t

Patarnavimo Vieta
PERKAME: Morgičius,

Notas-—Vekselius—
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius—
Morgičius.

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

Ofisas atdaras dėl visų

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ kALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradin 
mokslą į. devynis mėnesius; augštesn 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnat ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos. Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja.
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, JLL.

—o—
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 

Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome stogų rynas 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

■iii.i n .mi ..-.—

REIKALINGA patyrusių vilnonių 
skudurų sortuotojų. J. Chapman & Son. 
2531 W. 18 St.

—O—
AUTOMOBILIŲ body malevojimo ir 

trimavimo šapa, išdirbta per 16 metų, 
pigi renda, tinka dėl dviejų partnerių. 
Paaukosiu. 2920 W. GranJ Avė.

—O—

RENDON 8 kambarių moderniškas 
flatas ant 2 lubų, tinkamas išredavi- 
mui, yfa 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 

.................. ...... ........4....------ --------- -------------
GARU šildomi apartamentai. šiltas 

vanduo. 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 į mėn., nuleisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitorių, 3 apt., 
1207 ,S. Damen Avė.

KLEIN BROS.
BEAUTY SHOP
. dabar randasi

1614 S. Halsted St.
DYKAI! DYKAI!

Atsineškite šį apgarsinimą.
Jis vertas $1.00 ant bile kokio 

permament vave.

Moterų plaukų kirpimas .....
Geriausias Finger Waves ......
Ilgai išlaiką Marcels,
Permanent Waves ...

............ 35c 
...... 35c 

.............. 50c 
$3 ir augš. 

šaukite CANAL 6467 dėl susitarimo. 
Atdara Ketvergo, Pėtnyčios ir Subatos 
vakare iki 9 vai.

Furhiture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

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

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

5258 Washington Boulevard, 
tel. Austin 3838

DU FLATAI po 4 kambarius, švie
sus, su maudynėmis, telefonas, uždary
tais porčiais. Gražus yardas su daug 
medžių, prie 2 karų linijų, renda pri
einama. 3451 Wallace St.

RENDON 4 kambarių flatas ir ga- 
radžius. Su garadžium $28, 2 lubos. 

6535 S. Wasthtenaw Avė.

RENDON 6, kambarių flatas,, švie
sus iš abiejų pusių, moderniškas, 2 lu
bos, uždaryti porčiai, dideli -viškai. 
Rendos $20.00 mėnesiui. Kreipkitės

F. SELEMONAVIČIA 
504 W. 33rd St. 

Tel. Victory 3486 
Bridgeport Knitting Shop

FiirnishjedRooms
R E NDObT^kamb^rysT^ 

iki Humboldt parko. A. Valskis, 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 7678.

KAMBARYS i;endon, šviesus, prie 
mažos ’ šeimynos $10.00 ‘ į ’ mėnesį. 
675\Q ' CWi?tWl Aye.,'*‘2%l»s? lubos/
Tel. Prospect 1868.

RENDON kambarys, šviesus, pato 
gus, galima valgį gamintis, nebran 
;iai, dėl vaikino ar merginos.

1507 No. Irving Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA bučernė ir grosern 
labai pigiai. Visi įrengimai. 5 kambarį; 
dėl pagyvenimo, garadžius. Renda $2 
į mėnesį. Tel. Boulevard 4658.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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

Kaina
• Tik . 900

Kreipdamiesi iš kitiir pridė
kite dar 10c persiuntimo i& 
laiboms. > S
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III,

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI x
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

PARDAVIMUI cigarų, saldainių, šal 
takošes ir minkštų gėrimų krautuvė, ge 
roję vietoje, parsiduoda pigiai. Kreipkite; 
į Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1448.

GROŠESNė pigiai. Pagyvepimu 
kambariai užpakalyje. Rendos $25 
Mrs. G. Maat, 10758 S. Albany Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė ar
ba mainysiu į mažą namą. Agentai ne- 
atsišaukit 3423 S. Morgan St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa arba 
priimsiu partnerį. Vieta išdirbta. 

3961 S. Campbell Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu už jųsų teisingą pasiūlymą. 
Kas ką turite? 6001 S. Carpenter St. 
Englewood 2116.

PARDAVIMUI summer resort ir 
roadhouse ant Dunes Highway su Barbe- 
que ir minkštų gėrimų standų, ■% my
lios nuo Michigan City. Pusė mylios 
nuo Michigan ežero. Iš priežasties ligos 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 

STEVE MAEZES.
1901 Canalport Avė. 
Tel. Roosevek 2765

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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.

Exchange—Mainai
MAINYSIU namą ant ūkės ar na

mo Lietuvoje. Klauskite savininko.
3301 Wallace St. 2ras augštas

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkami parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasolinc 
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 Faisfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas {mokėjimas. 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.

PARDAVIMUI pigiai 6 kambarių 
mūrinis namas, visur aržuolo trimuo- 
tas, bot water heat, garadžius. . Arba 
kas turite $15,000 paskolinti ant pir
mų morgičių. 6%, 2133 W. Coulter St.

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

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

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So, Washtenaw Avė. ’ 
. CHICAGO. ILL.

; PARSIDUODA medinė cottage 1 
augšto, 2 pagyvenimų, modemiška. Kai
na $4200, vertės daug daugiaus. 6602 
So. Fairfield Avė., 2 lubos.

's VEIKITE GREITAI 1
, Esu priverstas parduoti 5 kambarių 

namą, su bučeme ir grosemę, arba be 
. biznio. Turiu parduoti būtinai June 
. mėnesyj už teisingą -pasiūlymą. Biz- 
‘ nis išdirbtas per keletą metų. Rašy- 
• kitę Box 1449, Naujienos.

1739 So. Halsted St.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

t patyrusį agentą |

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

T«l. YARDS 4669.

GYVENIMO PROGAI *
CADILLAC De Luxe vėliausio mo

delio Sedanas. Reikalas pinigų pri
verčia mane paaukoti šį' gražiausi ka
rą. Atsargiai išvažiuotas tik kelis tūk
stančius mylių ir yra tiek pat gerai, 
kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Origina- 
lis gražus užbaigimas be jokios dėmės, 
šeši kuogeriąusi tairai. Tai yra, pui
kiausias! karas Chipgoje it jį.reikįa pa
matyti, kad įvertinti. Paaukosiu jį tik
tai Už $450. Kainavo. ' min nesena: 
$3,700. i ' Atsišaukite bile laiku nedė
lioj, 949 Nęrth Hoyne Avę;? 3rd apart- 
ment. '■ ( . f ' į
-—1  ...... —į" r-y—t • '■J”;.................. » ■
\LA SALLE ' VĖLI AUSIS 1930

, CUSTOM SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti šį paste
bėtiną karą, kad sukelti pinigų. Kaina
vo man virš $2,700. 'Beveik jo ne
vartojau ir jis tikrai jkaip' naujas. Ta; 
yra puikiausias karas, kokį pinigas gal 
pirkti. ' Priimsiu $375, jeigu pirksite 
tuo jaus. Atsišaukite nedėlioj, 691; 
South Merrill Ave„ 3rd flat, arti 69 
Street.

OAKLAND VELI AUSIS 1930 
SPORT COUPE

Yra absoliučiai kaip naujas. Reika
las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 5 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $275, 
3308 Potomac Avė., 3rd flat.-

IŠ PRIEŽASTIES kad netekau dar
bo,, turiu parduoti už pusdykiąi 4 durų 
1929 Whippet. /

Tel. Laf.yeltę 735_O

PARSIDUODA moderniška 3 krėslų 
barbernė. ant biznio gatvės, su 4 kam
bariais dėl gyvenimo.- Reikia kreiptis 

3029 Armitage Avė.
..   ■■■ I'    —I.......................... — . ■’Li.MB.—■■■■į/

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

SAUGIAUSIA vieta pinigams, mū
rinis namas, 3-4, vanos, elektra ir 4 k. 
muro cottage, kaina tik $6,000, įmo- 
mokėti $2,000. Randasi geriausioj kolio- 
nijoj. Medinis namas ant concrete 
fund., vanos, sklepos, /aradžius, kaina 
$4,800, įmokėti $1,500. Kreipkitės/

S. L. FABIAN .
3335 So. Halsted St., Yards 6894

■■HĮ.SI ■■■■■■■ „I >i. .I... ■ ■ ■■»— ■ | ■!■■■■ u ■

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS. RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE surandu darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka nataą. ?

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie) teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

i"’.1.!,. ' x , • ■ "

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokĮte

TEL. ROOSEVELT 8500
...... HM****

'i*




