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Kaip Devenio Aferos 
Kaltininkai Išsisuko

(Iš SLA. 37-jo seimo darbų.)

Susivienijimo 37-as seimas 
paliks nekokią atminti jo da
lyviuose. Jisai beveik nieko 
neatliko teigiamo, bet pridirbo 
daug moralės žalos organizaci
jai.

. Visų jo klausimų centre sto
vėjo, be abejonės, Devenio afe
ros likvi -a -imas. Ka lniukai 
r-uvo žinomi iš anksto. Seimas 
turėjo nuspręsti, kas su jais 
daryti. Bet pasirodė, kad jisai 
neturėjo jėgų išspręsti klausi
mą aiškiai vienon ar kiton pu
sėn. Jisai jį suvėlė, supai nio- 

. jo ir paliko tokioje padėtyje, 
kad SLA. nariai nebežinos, ko
kias išvadas padaryti iš seimo 
tarimų.

Kaltininkai “pateisinti”
Ketvirtadienį po pietų Spe- 

cialė Komisija (t. y. adv. Lu
košius ir Tareila) pasiūlė sei
mui rezoliuciją Ažunario-Deve- 
nio 
ma 
dėl 
los
nuostolių ir kad seniaus buvo 
netikusi tvarka SLA. centre, 
bet patardama, kad tas nelem
tas dalykas butų “užmirštas”, 
o viršininkai, kurie davėsi De- 
veniui apgauti, kad butų “pa
teisinti”.

Balsuojant šią reaoiiuciją, ji 
buvo atmestu 88 balsais prieš 
76. Balsų skaitytojai buvo iš 
įvairių srovių, ir jų skaitlinės 
sutiko. Pirmas žinksnis atlik
tas. Dabar reikėjo eiti prie 
klausimo užbaigimo. Jeigu sei
mas atmeta Specialės Komisijos 
rekomendacijas, tai iš daugu
mos, kuri balsavo prieš jas, tu
rėjo būt paduotas naujas su
manymas.

Delegatai 
butų duota 
Komisijos
Griniui, kuris diena prieš 
savo raporte dalinai paliete de- 
venijados tyrinėjimą, bet žadė
jo pateikti seimui daugiau fak
tų, kuomet tas klausimas bus 
atskirai 
ninkas 
lauskas 
kalbėti;
sai žiuri 
fašistų pusę, o šie kelia triukš
mą ir reikalauja “balsuoti iš 
naujo”. Triukšmui einant vis 
smarkyn ir smarkyn, Mikalaus
kas priima gegužinių įnešimą 
“perbalsuoti” ir klausia: “Kas 
už perbalsavimą pakelkite ran-

• kas?” Pakyla kelios dešimtys 
rankų.— “Kas prieš?” Pakyla 
dvigubai ar trigubai daugiau 
rankų. Vadinasi, pasiūlymas 

*—perbalsuoti atmestas. '
Bet sandariečiai ir fašistai 

dabar ima dar smarkiau rėkti. 
.Sustoję prieš estradą, jie rėkia 
kiek drūto “Perbalsuot”, “Per- 
balsuot”. Kita pusė kelia pro-

paskolos reikalu, išreikšda- 
joje apgailestavimą, kad 

tos neteisėtai duotos pasko- 
pasidarė dideliu finansinių

pareikalavo, kad 
balsas Kontrolės 

pirmininkui, p. J. 
tai

testus. Ji reikalauja, kad pir
mininkas pagaliaus leistų Kon
trolės Komisijos pirmininkui 
kalbėti. P-as Grinius sėdi es
tradoje prie tvarkos vedėjo 
stalo ir laukia savo eilės. Bet 
pirmininkas jam balso neduo
da. Sandariečių ir fašistų riks
mas didėja.
Laužo du pirmesnius balsavi

mus
Prasitęsus apie valandą lai

ko šitam triukšmui, pirminiu 
kas vėl leidžia Specialęs Komi
sijos rezoliuciją balsavimui, 
nežiūrint į tai, kad ji jau bu
vo atmesta ir kad seimas buvo 
atmetęs įnešimą ją perbalsuoti. 
šitas begėdiškas pirmininko 
sauvaliavimas sukėlė tokią at
mosferą seimo salėje, kad at
rodė, jogei seimas gali pakrik
ti. Bet Gegužio mašina, matyt, 
buvo pasiryžusi eiti ant žūt
būt, nors ir seimas suskiltų.

Nubalsuotas dalykas leidžia
mas balsavimui antru kartu. 
Delegatai šaukiami vardais ir 
kiekvienas klausiamas “Už ar 
Prieš?” Delegatas turi atsisto
ti ir atsakyti.

Iš salės kyla .nauji protestai 
prieš tokį balsavimą. Rezoliu
cijoje eina kalba apie keturių 
Pildomos Tarybos narių patei
sinimą arba apkaltinimą; tie 
Pildomos Tarybos nariai sėdi 
estradoje, seimo delegatų aky
se, arba maišosi tarpe delegatų 
salėje. Kaip gi galima tokiose 
aplinkybėse, daryto viešą balsa
vimą ir dagi iššaukiant delega
tus vardais? Bet pirmininkas 
nieko nepaiso ir liepia sekreto
riui daryti vardošaukį. Pirmas 
yra iššaukiamas prezidentas St. 
Gegužis. Jisai pasisako balsuo
jąs už rezoliuciją, t. y. už tai, 
kad jisai nekaltas Devenio pa
skolos davime. Tikras pasity
čiojimas iš seimo!

Deelgatai protestuoja prieš 
balsavimą Pildomos Tarybos 
narių, kurie yra apkaltinti, bet 
Gegužis išėjęs į estrados prieša
kį pareiškia,
ne kaltinimai arba teisinimai 
Pild. Tarybai, o tik Specialės 
Komisijos raportas; kai busią 
pabaigta su raportu, tuomet 
seimas galėsiąs eiti prie klau
simo, ką su juo daryti. Ir tai, 
neatsižvelgiant į protestus, 
balsavimas tęsiamas.

Kai kuriems delegatams bu
vo nemalonu dėl vienos arba 
kitos priežasties viešai sakyti, 
kad jie aliko Gegužį ir Jurge- 
liutę kaltais. Jie arba susilaikė 
nuo balsavimo, arba prieš savo 
sąžinę balsavo “už”. Pridėjus 
prie to dar pačių kaltinamųjų 
balsus, susidarė 105 balsai už 
rezoliuciją ir 97 prieš (gegu
žiniai tvirtina, kad buvo 110 
balsų už ir 95 prieš). Gegužis 
ir jo sėbrai (triumfuoja. Jisai 
sako, kad klausimas pabaigtas, 
ir užima pirmininko vietą.

Gegužiui iš svetainės prime
nama, kad prieš balsuojant ji
sai tvirtino, jogei ta rezoliucija 
tai tik “raportas” ir visai nelie
čianti klausimo apie Pild. Tary
bos narių kaltumą arba teisumą. 
Reikalaujama, kad jisai dabar 
leistų kalbėti Kontrolės Komi
sijos pirmininkui, kuris žadėjo 
papildyti savo pranešimą, kuo
met bus svarstoma Devenio by
la. Bet Gegužis sako,,kad klau
simas esąs pabaigtas, o Kon
trolės Komisijos pirmininkas 
savo raportą davęs. Tuo budu 
seimas tapo apgautas. P-as Gri

kad balsuojama

svarstomas. Bet pirmi- 
(vice-prezidentas Mika- 

neleidžia Griniui 
vietoje to, ji- 

gegužinių ir

ORHte

Chicasrai ir apylinkei tedera
ma oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem? 
peraturoje; lengvas šiaurių 
jas.

Vakar temperatūra buvo 
80 laip. -

Saulė teka 5:16; leidžiasi

ve-

65-

8:
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Bangkok, Siamas. — Karaliaus palocius. Prieš porą dienų Siame įvyko revoliucija ir tapo 
versta absoliute monarchija.

Kinijos vyriausybė 
siunčia kariuomenę

prieš Mandžuriją
Japonai traukia prie Kinijos.

Užėmė 7 kinu muitines

li*

po 
su 

pa-

Tokio, bir. 27. — Iš Da-iren 
praneša, kad septynios Kinų 
muitines Dairene, Harbine 
kituose centruose perėjo 
Mandžurijos vėliava. Ryšy 
tuo, Nankingo vyriausybe
siuntė kariuomenę į Peipingą- 
Tsientsino ir generolams griež
tai įsakė užkirsti kelią Japoni
jos ar Mandžurijos kariuome
nes įsiveržimui į tas apylinkes.

Padėjimas darosi rimtas. 
Kaip praneša kinų telegrafinė 
agentūra, Mandžurijos kariuo
menė kartu su japonais jau 
pradėjo traukti į Kinijos pusę 
ir randasi visai netoli garsio
sios “Kinijos sienos”*, Prie gin
čo paaštrinimo prisidėjo minė
tas Mandžurijos užėmimas 
Kinijos muitinių.

2.

Airiai puola katalikų 
maldininkus

Belfast, Airija, bir. 27.—Šiau- 
rinėje<Airijoje neapykantos pa
griebti. airiai pradėjo puldinėti 
iš eucharistinio kongreso grįž
tančius katalikų maldininkus. 
Smarkesni 
Belfasto, 
miestuose, 
gyventojai

Čili prielanki Hoove 
rio planui

Santiago, čili, bir. 27. —So
cialistines Čili spauda labai prie
lankiai atsinešė j Hooverio nu
siginklavimo planą, kurį J. V. 
prezidentas pateikė Genevos 
konferencijai. Tai esąs vienin
telis pilnas ii‘ praktiškas pro
jektas sumažinti! karo išlaidas.

Areštavo Čekijos “kara 
lių” ir jo armiją .

nius, negaudamas balso, aplei
do svetainę ir delegatai taip ir 
neišgirdo, ką jisai buvo žadė
jęs jiems pranešti apie Devenio 
bylą.

Reikia dar priminti, kad 
priešpaskutinėje sesijoje tą pa
čią dieną seimas beveik vienbal
siai buvo priėmęs tarimą,, kad 
rekomendacijos Devenįo byloje 
privalo būt paduotos seimui, iš
klausius papildomų Kontrolės 
Komisijos pirmininko paaiški
nimų. Tuo. budu seimo vedėjai 
sulaužė ir šitą seimo tarimą.

Tai šitaip Gegužis ir jo ben
dradarbiai išsisuko. Begėdiškas 
laužymas parlamentinių taisyk
lių, melas ir moralis teroras 
prieš delegatus, verčiant juos 
balsuot atvirai, kaltinamųjų 
aky vaizdo j e—-tai buvo tos prie
monės, kuriomis gegužinių ir 
fašistų blokas paėmė viršų ant 
seimo daugumos. 

r
Ką galėjo daryti prieš tai de

legatai, kurie su šituo smurtu 
ir apgaule ąesutiko? Daryti 
triukšmą? Ardyti seimą?.. Jie 
pasitenkino protesto pareiški
mu. Be to, j ie pareikalavo, kad 
vardai balsavusiųjų už ir prieš 
Pild. Tarybos narių išteisinimą 
butų' įdėti į protokolą ir pa
skelbti “Tėvynėje”. Tie vardai 
bus paduoti rytoj' “Naujieno
se”, idant visuomenė matytų, 
kas ir kaip balsavę tame opiau
siame organizacijos plausime.

—D-as.

Praga, Čekoslovakija, bir. 27. 
—Vyriausybės policija suėmė 
7ranz Gajda ir 60 vyrų armi
ją, su kuria jis maršavo užim
ti Pragą ir apsivainikuoti Če
kijos karalium. Gąjda yra bu
vęs fašistų vadas.

Rezignavo Portugalijos 
z kabinetas

Lisabona, Portugalija, bir. 
27.—Nuo 1930 metų valdžioje 
pasitraukė gen. Doringos de 
Oliveira kabinetas. Diktatorius 
Carmona ieško įpėdinio. Mano 
ma, kad Oliveira rezignavo 
sutikdamas su Carmonos 
litare diktatūra.

Mergaitė vadovauja 
škotų tautininkams

Y
,*4 •uit,

No. 152

nu-

Lietuvių Ekskursijos

išėjimo, pasidavėkito

Vokietijos nacionalistai nori 
grąžinti Hohenzollemų šeimyną

Delegatų tarpe jaučiamas dide-. 
lis nuomonių skirtumas

per
ma

ne- 
mi-

susirėmimai įvyko 
Ballymena ir Larne 

šiaurinės Airijos 
yra protestonai.

Nuo birželio 5 iki 19 d. d. 
grąžinti tikrąją]Vienoj vyko pirmas tarptauti

HF'

Demokratų partijos 
konvencijoj artinas 
labai karšios kovos

Lausannos konfe 
rencija pasibaigs 

šią savaitę
Lausanne, Šveicarija, bir. 27. 

—Tikimasi, kad šią savaitę pa
sibaigs Lausannos reperacijų 
konferencija, bet tėra mažai 
vilties, kad ji suteiks ką nors 
konkretaus išsprendimui Vokie
ti jos-Francijos ginčo dėl repa
racijų mokėjimo. Vokietija sa
kosi negalinti mokėti, o Fran
ci j a ieško būdų, kaip priversti 
Vakietiją' mokėti. Dabar Von 
Papen ir Herriot išvyko į sos
tines, kur tariasi su ekspertais.

De Valera nedalyvaus 
ekonominėj konfe- 

. rencijoje
Ottawa, Kanada, bir. 27. — 

Airijos prezidentas Eamon De 
Valera pranešė Kanados val
džiai nedalyvausiąs Britanijos 
imperijos ekonominėje konfe
rencijoje, kuri prasidės liepos 
mėnesį. ,

Sovietai ieško pasken
dusio submarino

Helsinki, Suomija, bir. 27.— 
Prie Helsinkiu atvyko keli so
vietų kaVo laivai, kurie ieškos 
submarino, paskendusio 
eitą vasarą laike laivyno 
nevrų. ’

Chicago, Jll., bir. 27. —žy
mesni politikai ir bešališki ob- 
servatoriai pranašauja, kad de
mokratų partija turinti labai 
gerų šansų laimėti lapkričio 
rinkimus, jeigu ji mokės pasi
naudoti republikonų klaidomis. 
Kaip vienas, tie pranašai pri
sibijo, kad' demokratai pradės 
peštis tarpusavyje ir- greičiau-, 
šiai viską prakiš. Taip ir iš
rodo, nes šiandien atsidariusio] 
demokratų partijos konvenci
joj buvo jaučiamas ganėtinai 
didelis nuomonių pasidalinimas, 
galįs pasibaigti partijos nenau
dai.

Kaip ir republikonai, demo
kratai svarbiausiu šalies klau
simu skaito prohibiciją. “Key- 
note” kalboje, kurią pasakė šen. 
Barkley, Ky., rekomenduojama 
pęohibicijos referendumas. Be 
plūdimų republikonų adresu už 
peraukštus muitus, už spekul
iaciją ir kitus griekus, ir be 
priežadų, kurie mažai tesiski
ria nuo republikonų obalsių, 
kalbėtojas neišreiškė nei vienas 
Jkrai konstruktyvės minties. 
Kaip ir republikonai, demokra
tai prižada 
“prosperity”. I nis dainavimo ir smuiko kon-

Antroje sesijoje -bus renka- kursas. Konkurse užsirašė da 
ma nuolatinis konvencijos pir- lyvauti 700 žmonių iš 42 kraš- 
mininkas ir kai kurios komisijos tų dainininkai ir smuikininkai 
pateiks raportui, o kandidatų beveik iš visų Europos kraštų 
nominacijos prasidės trečiadie- tarp jų 3 iš Lietuvos, 
nyje. Manoma, kad nominaciją I------------u-■, ..... ....... . .....

į prezidentus laimės Roosevelt, 
N. Y. gubernatorius arba “juo 
etas arklys”.

Japonija labai blo 
- goję * padėtyje

Tokio, Japonija, bir. 27. — 
Japonijos premjeras Makato 
Saito pareiškė, kad niekuomet 
Japonija nebuvo atsiradusi taip 
kebliame padėjime, kaip dabar 
tiniu laiku. Griūva šalies fi
nansine struktūra, badas ir ne
pakenčiamos ekonominės sąly
gos spaudžia šimtus tūkstan
čių gyventojų, o vadinamieji 
kraštutiniai— dešinieji-fašistai, 
diena iš dienos pradeda drą
siau veikti. Sako, šalis sudre
binta iki pat pamatų.

lietuviai tarpt, muzi 
kos konkurse

200 Hitlerio fašistų 
užpuolė socialdem. 
“Vorwaerts” redak

Berlynas, bir. 27. — 200 
ginkluotų fašistų užpuolė so
cialdemokratų laikraščio “Vor- 
waerts” redakciją ir mėgino į- 
siveržti į vidų, bet juos atrė
mė reichsbannerio organizaci
jos nariai, kurie redakciją sau
gojo. Fašistai tuo budu norė
jo išreikšti kerštą už jų organo 
“Angriff” uždarymą. Tarp prie
šingų pusių įvyko susišaudy
mas. Du reichbanneriai ir vie
nas fašistas buvo sunkiai su
žeisti revolverių šūvių.
Nacionalistai už monarchijos 

grąžinimą
Berlynas, bir. 27. — Vokieti

jos nacionalistų partija palei
do obalsį grąžinti į Vokietijos 
sostą Hohenzollemų šeimyną. 
Anot jų, tai vienintelis išėji
mas iš susidariusios nepaprastai 
keblios ir pavojingos padėties. 
Dabar eina nuolatinė kova tarp 
Vokietijos valstijų vienoje pu
sėje ir Von Papen valdžios ir 
Hitlerio, kitoje.

Paskutiniu laiku Vokietijoje 
pradėjo siausti tikras teroras. 
Komunistų, fašistų riaušės kar
tojasi kiekvieną dieną ir krau
jas liete liejasi. Vien sekma
dienyje įvairiose vietose laike 
susirėmimų 4 buvo užmušti, o 
sužeistąją skaičius siekia ke
lius* šimtus.
Von Papen reikafauja Hitlerio 

nialšinti “armiją”
Kai kurios žinios praneša, 

kad Von Papen pakvietė Hitle
rį į slaptą konferenciją ir jo 
reikalavo numalšinti savo “ar
miją”, nors laikinai, iki pasi
baigs Lausannos reparacijų 
konferencija. Tie mūšiai gali 
padaryti blogą įtaką į susirin
kusius diplomatus.

Nori konfiskuoti žydų turtus
Berlynas, birž. 27. — Prūsų 

seimas priėmė fašistų mokes
čių įnešimą, kuriame tarp kit
ko reikalaujama, kad butų kon
fiskuoti turtai visų žydų, imi
gravusių į Rytprūsius po 1914 
metų. Pasiūlymas yra rekomen
dacinis ir neturi didelės vertės, 
nes tėra fašistų antisemitizmo 
demonstracija.

Antverpenas, Belgija, bir. 27. 
—Virš 100 asmenų sužalota lai
ke komunistų, Flamandijos 
kairiųjų ir karo veteranų riau
šių.

>Bannockburn, Škotija, bir. 
27.—Vadovaujanti jaunos mer
gaitės kėli šimtai škotų tauti
ninkų užpuolė Anglijos kariuo
menės garnizoną Stirling pijj, 
nudraskė iškeltą Anglijos vė
liavą ir iškėlė Škotijos emble
mą. Įvykis Škotijoje sukėlė 
didelį neramufną.

------ --------- /
Ispanija vėl kalba apie 

Gibraltaro tuneli
Madrid, Ispanija, bir. 27. — 

Ispanijos vyriausybė paskyrė 
komisija, susidedančią iš žynjių 
mokslininkų, inžinierių ir dip
lomatų, kurie pateiks tautų są
jungai kiek laiko atgal svars- 

tunbljį ' *

Pasaulio galas už šešių 
mėnesių

Trinidad, bir. 26. — Senas 
ispanų mistikas, gyvenąs atsi
skyręs nuo žmonijos Trinidado 
kalnuose, grįžęs civilizacijon 
pareiškė kaimiečiams, kad pa% 
šaulio galas ateis už šešių mė
nesių. Persigandę gyventojai 
metė darbus ir pradėjo melstis 
ir daryti atgailą.

■ s

jungai * kiek laikų atgal 
tytą pasiūlymą iškasti 
po Gibraltaro sąsmauka.

Bagdad, bir. 27. — Per ilgą 
laiką nusitęsęs Irako kurdų su
kilimas, buvo likviduotas, kuo
met sukilėlių vadai Barzano 
šeikai pasidavė Turkąms. Jie 
buvo apsupti turkų . iš vienos 
pusės ir Anglų iš kitos. Nema
tydami

Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII”
| Klaipėdą per Copenhageną.

Liepos 16 dieną laivu “Statendam”
per Rotterdamą.

Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”
per Stokcholm.

Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”
per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” "
per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1T39 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 4 VAL.



KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Iš 37 SLA. Seimo 10 sesijos

SLA. 37to Seimo sesija 10-ta 
pateikia SLA. nariams naują, 
nepraktiškų ir gana liūdnų pa
vyzdį, sumindama demokraty- 
bės principų ir didžiumos 
SLA. narių valių, bei jų bran- 
-gintinas teises visuotiname 
balsavime. Aitas SLA. Seimas 

• padarė pradžių kovos už tik
rojo fraternalizmo ir demo- 
kratybės teises. Kovos prieš 
juodąjį fašizmų, kuris užtrau
kė paniekų netik ant žmonijos 
tautomis, bet ir ant tautinių 
organizacijų, kaip kad ir mu-

Kati ponas Gegužis tapo iš
rinktas SLA. prezidentu vieto
je Bagočiaus, tas nedaro nė 
garbės nė paniekos minėtiems 
dviem buvusiems kandida
tams, bet daro didelę gėdų Su
sivienijimui. Ne dėlto, kad 
ponas Gegužis laimėjo, bet dėl 
to, kad sumynė valių didžiu
mos SLA. narių, kurie pareiš
kė savo nuoširdų pageidavimą 
ir pasitikėjimų, ne ponu Gegu
žiu, bet adv. Bagočiumi. To- 
kis seimo nuosprendis nedaro 
garbės net ir pačiam Gegužiui, 
dėl to, kad jo globoje esant pa
čiam Susivienijimui ir galų 
gale 37-tam Seimui, tas Seimas 
priėjo prie to, kad nesiskaitė 
nė su principu, ne su didžiu-1
mos SLA. narių, pareikšta va
lia visuotiname balsavime. 
Jeigu aš, kaip p. Gegužis, bu
čiau atsiradęs kryžkelyje, bu
čiau kovojęs už SLA. narių 
didžiumos pareikštą pageida
vimą, bučiau gynęs tas narių 
teises ir tą principą, kuris duo
da organizacijai gyvumą. Aš 
nesipriešinu Seimo tarimams, 
bet tik pareiškiu savo nuomo
nę tuo opiu klausimu, nes kai
po SLA. narys, manau turiu tą

Labai gaila, kad taip įvyko 
ir kad Seimas tokį žinksnį 
ėmė. 37-to Seimo, kaip

buvusių SLA. Seimų darbai 
atspindės SLA. istorijoje ir 
pačiame organizacijos gyveni
me. A. J. Viznis.

Detroit, Mich
SLA. 352 k p. susirinkimas. 

“Balt oji meška"

Sekmjideinyje, liepos 3 <(., 
įvyks 352 SLA. kuopos susirin
kimas. Bus baigta svarstyti 
skymerių skundas prieš kuo
pos narius ir kuopos turto eik
vojimas. Draugai kviečiami 
dalyvauti šiame susinkime, 
jeigu jums rupi kuopos rei-> 
kalai ir tvarka.

Tarp musų detroitiečių buvo 
taip vadinamoji “Baltoji meš
ka.” Aukšta, laiba moteris, 
kuri daugelį mylėjo, ir kurią 
daugelis taipgi mylėjo. Bet to 
romantiškumo ji pasižymėjo ir 
kitu ažvilgiu. Galėjo bet kurį 
vieną pralenkti gerdama. Ne
senai pasitaikė, kad ji ištušti
no net tris bonkas. Bet to ir 
ji nepajėgė pakelti ir persisky
rė su musų ašarų padange. 
Nuėjo pas Abraomą. Dabar 
daugelis ją mylėję liūdi, nes 
neteko geros kompanijonės.

M. T.

“BONŲ ARMIJA”
Rašo J. J. S.

Bonų armija nuolat didėja. —
— Veteranai yra pasiryžę 
pasilikti Washingtone tol, 
kol jų reikalavimas nebus 
išpildytas. — Norntan Tho
mas atsilankymas.

Bonusų ekspedicijos armija 
nuolat didėja. Iš visų Jungti
nių Valstijų kampų atvažiuoja 
naujos ekskareivių grupės. 
Jau dabar buvusių kareivių 
musų stovykloj priskaitėma li
gi 30,000. Pradeda aiškėti, jog

ir bent šiuo tarpu nėra vilties

kad musų armija 
auga.
valstijos skyriaus 
aplankė savo seno- 

medžiagi-
Jic prižadėjo,

bonusus gauti. Nors eks-ka
reiviai dėliai to yra pusėtinai 
susirūpinę, tačiau perdaug ne
nusimena. Jie yra pasiryžę 
pasitikti tol, kol nebus atsiek
tas tikslas. ;

Žinoma, tai gana sunki ko
va. Bet be sunkenybių juk jo- 
kis tikslas nebuvo atsiektas. 
Ligi šiol federališka valdžia 
nič-nieko nepaskyrė “bonų ar
mijos” užlaikymui, šiaip taip 
pasilaikome iš aukų, kurias 
mums teikia biznieriai, įvai
rios organizacijos ir tt. Ne
žiūrint į jų duosnumą, musų 
fondas ne tik kad nedidėja, 
bet nuolat traukiasi. Tai įvyk
sta todėl, 
kas dieną

Illinois 
delegacija 
torius, prašydama 
nes pagalbos, 
bet ilgi šiol dar nieko nega
vome. Vienų gerų dalykų mes 
turime,—tai Washingtono po
licijų, kuri labai mums simpa
tizuoja. Generolas P. D. 
Glassford, dabartinis policijos 
viršininkas, pats yra buvęs ka
reivis. Jis deda pastangas, 
kad mums pagelbėjus. Dėliai 
to jam pačiam tenka visokių 
nemalonumų turėti, kadangi 
daroma spaudimas, kad jis 
eks-kareivių nepatronizuotų.

Bonų armija užsilaiko gana 
ramiai. Ir tai tikrai yra ste
bėtinas dalykas, ypač turint 
galvoj tą faktą, jog eks-karei- 
viai susideda iš įvairiausių pa- 
žvalgų žmonių. Visi jie yra 
bedarbiai ir daugumoj skau
džiai dabartinės drepresijos 
paliesti. Įdomu tai, kad jie 
visi yra priešingi dabartinei 
sistemai.

Disciplinos beveik jokios nė
ra. žinoma, dėl užbovinimo 
turime visokių pramogų, ku
rios vyriausiai susideda iš agi-' 
tatyviškų prakalbų. Netrūks
ta ir religinių ceremonijų. 
Prieš kiek laiko mus aplankė 
Norman Thomas, socialistų 
kandidatas į Amerikos prezi
dentus. Eks-kareiviai jį pasi
tiko su didžiausiomis ovacijo
mis. ,

Thomas pirn^iteiai pasvei
kino eks-kareivius už jų drą
są, pasiryžimų ir pavyzdingą

NAUJIENOS, CEfcags, UI.
užsilaikymą. Čia, pasakė jis, 
pakanka kelių policistų tvar
kai prižiūrėti, o tuo tarpu re- 
publikonų konvencija Chica- 
goj turėjo 1,000 policistų,, kad 
tvarkų prižiūrėti. Taį yra pra
džia. darbininkų atbudimo. Ne
žinau, ar jus gausite bonusus, 
ar ne. Bet jeigu ar gautumėte, 
tai tuo jūsų darbas neprivalo 
užsibaigti. Jus turite eiti ran
ka už rankos su 10,000,000 ba
daujančių bedarbių. Jus esa
te tos milžiniškos bedarbių ar
mijos dalis. Jus turite galių 
permainyti dabartinę sistemų. 
.Tusų didžiausias ginklasryra 
balsavimas. Todėl jus priva
lote balsuoti už tuos kandida
tus, kurie atstovauja darbinin
kų klasę ir tt.

Tai Thomas pabaigė savo 
kalbų, eks-kareiviai su di
džiausiu entuziazmu sušuko 
tris kartus “valio”. Reikia pa
sakyti, kad Thomas yra labai 
geras ir nuosakus kalbėtojas.

Su Thomas man teko asme
niškai kalbėtis. Jis pareiškė, 
kad turi labai sėkmingų marš
rutų, — visur susirenka di
džiausios minios pasiklausyti 
jo prakalbų. Nepasitenkini
mas tarp žmonių dabartine 
dalykų padėtimi esųs labai di
delis.

(Bus daugiau)

Atostogos ant ratų
Birželio 19 d. nedėldienio 

ryte apie 9 vai. apleidome Chi- 
cagą. Sustojome Lake Gene- 
va, Wis., 76 mylios nuo Chi- 
cagos. Tai dar pirmų kartų 
šiam rezorlų mieste. Didelis, 
platus ežeras, apsuptas miš- 
kais. Aplink visą /ežerą pilni 
miškai vasarnamių, dar nuo I pasakė, kad 
“gerų laikų” užsilikusių. Gra- 250 pėdų.

žus, švarus miestas — daug 
gražių restorantų ir hotelių. 
Yra “uostas”, kur galima pa
sivažinėti motoriniais laivu- 
kais. Bet visi šie pasilinksmi
nimo patogumai darbininkui 
žmogui nelabai prieinami.

Po pusryčių apleidome Lake 
Geneva ir važiavome toliau — 
į Madison, Wis. Pakeliui į Ma
dison, pravažiavome daug ma
žesnių miestelių apart Fort 
Atkinson. Vos pravažiavus šį 
miestų, padangė pradėjo 
niauktis ir oras kiek atvėso.

Besiartinant prie Madison, 
matosi daug gražių formų ir 
gražių namų. Net ir karvių 
“hoteliai su bokštais”. Žmo
na ir sako:

— Karvės čia daug geriau 
gyvena negu dauguma Chica- 
gos piliečių.

Sodnų ir vyšnių Wisconsi- 
ne tai mažai tesimato.

, Madisone
Dar 15 mylių nuo miesto, o 

matosi graži kapitoliaus ku
polą su “auksine” stovyla ąnt 
bokšto viršaus. Aprietę Wau- 
besa ežerų, įvažiavome į mies
tų. Netoli miesto pakeliai ap
sėti rugiai^ (dėl pagražinimo 
kelio). Privažiavome kapite
lių, labai panašų į Wasliing- 
no*kapitolių. Tai labai gra
žus, romėnų ir lonic arkitek- 
turos trobesys pastatytas par
ke ant aukšto kalno.

Nutarėm apžiūrėti šį įdomų 
Wisconsino valstijos legislatu- 
ros ir kitų atstovų butą. Ap
žiūrėję vidų, gražius arki lek
tūros ir tapybos kurinius, li
pome į viršų. Čia pasitiko 
mus mandagus policininkas, 
kurio, matyt, pareiga buvo tu
ristams kai ką paaiškinti. Jis 

mes esą užlipę 
Leido į bokšto
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skliautų įlipti (toli gražu ne į 
patį bokštą). Iš viršaus ma
tosi ne tik visas miestas, bet 
ir abu ežerai — iš pietų pusės 
Waubesa, o iš žiemių pusės 
didžiulis Mendota ežeras. Nu- 
siemčm paveikslus su kapito
liaus trobesiu.

Visa diena prieky
Kadangi buvo dar pietus, tai 

mes nesiskubinom toliau va
žiuoti, nes norėjom nakvoti 
Dcvils Lake State Parke, į ku
rį nuo Madison buvo 45 my
lios iki tai vietai. Užėjome į 
muziejų, bet dar buvo uždary
tas. Apžiūrėję miestų, 12 ke
liu traukėme toliau. Autas bė- 
go po 50-55 mylių į vai., tai 
kaip bematant atsidūrėme 
Sauk City. Tai irgi gražus 
miestelis prie pat Wisconsin 
upės. Kelias, kaip žaltys, rai
tosi paupiu. Kalnuoti upės 
krantai, apaugę beržais ir ka
dagių kupstais, su rausvais ir 
gelsvais žemės protarpiais, la
bai panėši į Nemuno krantus. 
Kuo toliau, tuo kalnais lipa
me aukščiau. Iš kalnų žiūrint, 
matosi mėlynos, kaip giedro 
dangaus kalnuotos, miškais 
apaugusios apielinkes, kurių, 
rodosi, nė galo nesimato.

Gamta čia visu kuo pasikei
tė. Iš pietų pusės kilo dideli, 
juodi debesys, atrodė, kad lie
tus jau už nugaros. Iš deši
nės pusės plati Wisčonsin upė 
o prieky matosi platus įnėlyni 
kalnai. Nusileidom stačiu 
vingiuotu keliu žemyn. Čia ir 
vėl pasinėrėm į miškus. Din
go tie gražus reginiai. Susto
jome užkąsti. Turėjome di
delį užbonų maslionkų, kurias 
pakely gavome paš fermerį, 
kumpio ir k. Užkandę vėl va
žiuojam vingiuotu kėlu į kal
ną, gal kokių 700 pėdų. Čia,

pasukę į dešinę randame iška
bas rodančias į Dcvils Lake 
State Parką, kurį užlaiko 
Wisconsino valdžia. Į parką 
įvažiavimas ir kempinimas 
yra dykai. Yra pečiai ir mal
kos, už kurių vartojimą nieko 
nereikia mokėti.

Radome daug turistų susto
jusių iš visų valstijų, bet dau
giausia AVisconsino žmonės su
važiavę gėrisi įdomiais gam
tos reginiais, kalnais, akme
nuotais skardais ir tt.

Čia yra daug vasarnamių, 
kuriuos norinti gali pasiren- 
duoti, rodosi, prieinama kai
na, bet geriausia, tai pasista
čius savo “vasarnamį” tentą.

Yra krautuvė, restoranas, 
šokių bei vaidinimams salė. 
Galima gauti ir už “lupos už
mesti” (alaus). Vakarais bū
na programai arba šokiai. Per 
vidurį parko eina N. W. gele
žinkelis.

Devil’s Lake parkas
Įvažiavus parkan ir nusilei

dus keliu pakalnėn prie ežero, 
visų pirma įspūdis būna tas, 
kad tą ežerų, rodos atsipalai
davę milžiniški akmenys bai
gia jį užgriūti. Iš priešakio 
žiūrint, atrodo, kad ežeras vi
sai nedidelis . Bet kaip jis ap
gauna, kurie taip mano. Di
deli kalnai padaro jį “mažu” 
nes iš visų keturių pusių lai
ko jį apsupę. Pacžerio skar
duose auga stebėtinai keistai 
— į akmenis įsikibę, įvairiai 
susiraitę didelės pušys, beržai, 
kadagiais ir k. Šiaip parke au
ga pušys, beržai ir kitoki me
džiai. Musių ir uodų čia vi
sai nėra!

M. Šileikis
< (Bus daugiau)

Ar užsi 
trauki

au ao s
Padarome Visiems Greitai it Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS:
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

P A V N I A M S:
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

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

“Kaip nepagei* 
daujamas svečias” 
♦ ♦ klausimas paprastai 

vengiamas* Kodėl?

AR užsitrauki dūmą? Kodėl su šiuo klausimu 
cigaretų skelbimuose buvo elgiamasi, kaip 

su “nepageidaujamu svečiu”?
Jums tai labai svarbus klausimas •- nes jūs 

tikrai užsitraukiate — mes visi užsitraukiame — 
kiekvienas rūkytojas užsitraukia —- kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ar ji ištraukia iš eigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Paprastas klausimas. 
Tačiau tylėjimas šiuo dalyku — gali būti pilnas 
reikšmės.

Lucky Strike drįso šį klausimą iškelti • • • 
dėl to, kad tūli nešvarumai glūdinti net 
puikiausio, lengviausio tabako lapuose pašalina
mi Lucky Strike įžymiuoju valymo procesu. 
Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki! 
Todėl šis svarbus pranešimas yra jums!

(M 01®, (M <čš>.
* • »

“It’s toasted"
Apsauga - prieš knitejimus - prieš komi j

1739 South Halsted Street, Chicago, III. O. K. AMERIKA

■MMM* X
(fopL 1932. 
fh« American 
Tobacco, Co.

ATSUK LUCKY STRIKE RADI O PROGRAM4—60 modernilkų 
minučių su pasaulio geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike 
perstatymais, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, (r šeitadienio

< vakarų, per N.B.C. Radio tinklų.

M įfc’kifejflVjį
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Maloni žinia
A. Briedžude gauna naują 

stipendiją

Gerai ebieagiečiams žnomų 
veikėjų B. ir V. Briedžių duk
tė, p-lė Aldona, gavo vienų 
metų stipendijų Chicago Musi- 
cal College. Ji yra jau pasi- 
žimėjus kaipo pianistė, ir męs 
jų daug kartų girdėjome lietu
viškuose vakaruose. v

Laike šio konkurso, nors 
buvo prisirinkę jaunimo iš be
veik visos Amerikos (rodos jų 
buvo į 50), bet musų šaunioji 
lietuvaitė savo pastebėtinais 
pirštukais parodė tokių tech
nikų, kad jai ir teko garbė 
gauti stipendijų. Jos mokyto- 
jum bus žinomas Alcxander 
Raab.

P-nai Briedžiai turi dar 3 
• sūnūs, ir visi jie yra labai ta

lentingi muzikoj. Vyriausis jų 
sūnus yra pasižymėjęs pianis
tas. Jisai gyvena New Yorke.

P-lė Aldona taipgi lanko De 
Paul Universitetų. Ji yra lai
mėjus keletu auksinių medalių 
ir pianų įvairiuose muzikaliuo
se kontestuose. Reikia palin- 

. keti p-lei Aldonai tokiu atsi- 
žymėjimu, kaip iki šiol.

M. J.

Laisvų kapinių rei 
kalu

Vienas kurybinis didelės 
reikšmės darbas Lietuvoje įsi
skiepijo ir prigijo — tai įsi
gijimas laisvų kapų, kur ga
lės pasilaidoti visi lietuviai be 
skirtumo tokybinių pažiūrų.

Dabar tik Amerikos lietu
viai privalo ateiti su pinigiš- 
ka pagelba savo gimtinei.

Nors Lietuvos užkampy, 
t,tarjp pelkių, girių, ežerų, kal- 
'-%ų ir kalnelių ir jdar pilpkal- 

AFb —^hntlarSi liiidiflelftFKHipiš- 
kis. •

Kupiškio apielinkėj susitvė
rė Etinės Kultūros Draugijos 
skyrius ir sau už tikslų užsi
brėžė įsisteigti laisvas kapines 
ir liaudies namų.

Pirmų pirmiausia steigia 
laisvas kapines, ir jau yra su- 
kolektuota ir pasiųsta Kupiš- 
kin $50. Dar rankose yra $6. 
Aukas pridavė:

J. Sekys, iš Veiverių, $1;
S. E. Vitaitis, “Tėvynės” re- 

doktorius $5;
SLA. 37 Seimas paaukavo iš 

tautiškų centų $25.
Na, tai jau turime $87 stei

gimui laisvų kapų Kupišky. 
Kaip matote, iki pirmos šim
tinės dar trūksta $13.

Pasitikiu, kad visuomenė, 
kuri prijaučia ir kuri mato 
reikalų įsteigti Kupišky pavyz
dingas kapines, kuriose galės 
pasilaidoti ir ne bažnytiniai 
lietuviai, pasisisk'ubins su au
komis.

Dr. A. L. Graičiunas,
3310 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Jono diena
Birželio 24 diena yra šven

to Jono diena. Tad p. Jono 
Chase (Čaikausko) draugai ir 
draugės susirinko pasveikinti 
jį su jo varduvėmis.

Atvykau ten apie 8 vai. va
karo adresu 6649 So. Francisco 
avė. Dar p. čaikauskio nebuvo 
namie. Pradėjo rinktis dau
giau svečių. Belaukiant musų 
Jono ėmėme lošti “kiauliukę”, 
angliškai vadinamų parlor 
golf.

Čempiono titulų tuoj laimėjo 
p. Zizas, namų statybos kont- 
raktorius. Bet jis negalėjo 
laikyti^ ilgai, nes p. Mikolaitis, 
lietuvis dainininkas, susilygino 
su juo.

Jau parvažiavo musų šeimi
ninkas' ir papuolęs j dešimtį 
rankų buvo pakeltas viršun

[Acme-P. B A. Photo]

Nevv York. — Emilia E. Putnam pasitikimas. Kaip žinia, 
perskrido per Atlantiko okeanų.

1932 
his 

that

there will be, another date for 
you to sėt aside.

— ■ (j

' Our Singing Fool
He was born June 21, 

in the Windy City, and 
childhood was similar to
of most city-born children. It 
was during the process of edu- 
cation that he began to stand 
out from amongpt his school- 
mates.

Working hard, he completed 
a< four year course at Lind- 
bloom High in three yearš. By 
maintaining the second highest 
scholarship ranking in the 
school, h e graduated with an 
avvard of a college education 
from the Illinois Insurance Co.

Fire Protection Engineering 
was his choice and he entered 
the Armour Institute. Being in- 
terested in journalism, he join- 
ed the editorial staff of the 
school paper, “The Engineer”, 
vvherein we find he has contri- 
buted numerous articles.

Joe also likęs photography 
and he has numerous prints 
that would do credit to a pro- 
fesional. Tennis is probably his 
ouly athletic endeavor. \

A member of Pirmyn chorus 
the pas t two 
came editor 
column early
troduced the sharps and flats 
and under the nom de plume, 
Singing Fool, he gavę the 
rėaders a rrost interesting and 
fascinating portrayal of our ac- 
tivities.

seasons, he be- 
of the Pirmyn 

this fall. He in-

in his old position next season.
Ye ed.

pritariant chorui hurrah; hur- 
rah! Visi svečiai pasisveikino 
su juo ir linkėjo jam geriau
sių pasekmių ir ilgiausių me
tų-

Visi pakviesti prie stalo ska
niai valgo, šnekučiuojasi, juo
kauja ir linksmai laikų leidžia. 
Pasivaišinę padainavome ir 
pašokome iki vėlumos.

šios lietuvių šeimynos daly
vavo: pp. Chaikauskai, Zizai, 
Mikolaičiai, Karbauskai, Ro
čiai, Venskai, Woods, Bar- 
tush, p-lės Sofija Pickunas ir 
J. Klcmauskas, p. Petras Girs
kis.

P-nas Chaikauskis yra gerai 
žinomas real estate pardavinė
tojas. Buvęs.

Ekspliozija 22 gatvėj 
atbalsiai teisme

gatvių balandžio 13 
Toje ekspliozijoje 

kitų ir 1-etuvis Jo-

Plačiai Chicagos dieninėj 
spaudoj buvo aprašyta eks
pliozija kilusi tunely prie 22 
ir Lafliu 
d. 1931 m. 
žuvo tarp
kubas Gwalda, dirbęs tunely 
ekspliozijos laiku. Jo žmona 
dabar gyvena adresu 3631 So. 
Union avė.

Jokūbas Gwalda turėjo iš
siėmęs apdraudę iš Federal 
Life Insurance Company suma 
$1,000. Kompanija ločiau at
sisakė išmokėti apdraudų. Bet 
apdraudos kontrakte tarp kit
ko yra punktas, kuris sako, kad 
apdraųda busianti išmokėta, 
jei jErpsidraudęs neteks gyvast- 
ties šitokiose apystovose: (f) 
By the burning of a building 
in wich the Insured shall be 
at the begining of the fire.

Nors Gwalda prarado gyvas
tį tunely, bet municipalio teis
mo teisėjas Ebler priskaitė 
nurodytų aukščiau apdraudos 
punktų, kaip veikusi šiam įvy
kiui, ir p-nia Gwalda, žuvusio 
našlė laimėjo $1,000. Moters

advokatas šioj byloj buvo A.
A. šlakis. Be.p.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

.. .
i This ’n That , 

M r. and Mrs. Stephens’ pupils’ 
recital at the Auditorium Wed- 
nesday has definitely decided 
ope thing: that the Lithuanians 
are by no means devoid of mu- 
sical talcnt in the younger ge- 
neration. Though your corres- 
pondent was surprised to see so 
many Pirmyn members appear 
on the stage, he was not sur
prised by their splendid show- 
ing. Little Ilelen, Onuks, and 
Antanuks drcw much approval 
from the audience as a trio as 
well as individually. Bernice, 
Vera and Cleo were also pleas- 
ant surprises. Special mention 
belongs also to Floyd Neckrash. 
That boy can make cat-gut 
hum! And our Pranulis — enuff 
sėd.

The girl^ played a nice game. 
Saturday. A nice game of tag. 
The refusal of the greater half 
of the girls’ team to show up 
was astonishing.u

What h rehearsal Friday! 
The heat just can’t keep most 
of them away. Būt George 
certainly was made prominent 
by his absence during intermi- 
ssion. It is being rumored that 
,the tenors are thinking of 
drafting Charles Druktenis 
from Kenosha in order to give 
those growling basses' some 
competition in several 
more ■— things. And, Bob, we’ve 
been worrying ourselves siek 
and lymg awake nights and wė

cannot eat. Won’t you please 
tell us what that was that you 
were driving around in West 
Side Friday? Many inąuiries 
are being made as to where 
Puc-Pint got that niekname. 
You tell iis. Severai Pirmyn 
members have been tcuched by 
recent bank crashes, Thafs all 
right, folks, things could be 
be worse. Suppose you had to 
work u p a lather befare bar- 
bering the lawn?

Meeting instead of rehoarsal 
Friday. Everybody is rcųuested 
to attend and elect ncw — or 
reelect old — officers for the 
Corning season. Plans will also 
be made for our Sand Dunes 
outing. Everybody is reųuested 
to leave all grouches, hard 
luck stories and snears at home 
and come out in their new Sun
day smiles.

Tęst you forget the address 
is 727 W. 21 St., Chicago.

Your correspęndent, who pro- 
mises to return next Tuesday, 
has been

Jacųues Grandmesnil 
who has just discovered that 
some men are born timid while 
others marry.

DOUBLE
ACTI ® i’-ą
IfpBAKINC 1
IwUP0WDER

5 Pattebikite puikių tel-
lq . . . kaip piragai

6 laikosi ivieŽi.

= samepricf 15 Dorove r ; :
i 40YEARS
' 25 ounces for254
MILLIONSOF POUNDS USED 

BV OUR COVERNMINT1

CEVERYKAI “ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čcve- 
rykus ir turime didelį pasirinki- 
mą. Pas mus pifKdami, sutaupy- 
aite pinigus. (Ml .

SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576
UNIVERSAL

Well, folks, I’ve been double- 
crossed. It rained. Būt did we 
mind the rain? We should say 
not. In fact everybody at the 
pienie 
seeing

Sunday actually enjoyed 
the rain. Aftcr all, Ste- 
Revelers were playing 
was so thrillmg sunning 
one place to another i n

and it 
from 
that beautiful eloud-burst. Ne- 
vertheless, for the benefit of 
those among you who did not 
wish to gėt your hair wet there 
be another picnic. Date and 
place will be named later. The 
šame tickets will be nonorėd 
and the raffles \vill then take 
place. So don’t forget, folks,

Unlike preceding editors of 
the column, he developed a 
style of writing all his own, and 
confined his column to stories 
of mutual interest, . instead of 
making it a means to advertise 
himself. His style has succeeded 
so well that ambitious youths 
writing in other Lithuanian 
publications, have attempted to 
copy it.

Although our present scribe 
is doing very well, wc will be 
glad to welcome, back Joe Gura

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
srredomis iki 7 v. V.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

as milk 
itself!

YHtNb FR.0M 
TO 

MOTOR. TRUKS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuk'u jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum, 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums Htį 
pirmih.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams , turėsite ta ■ 
kaipo užmetimą tani žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado Jsustata 
kurs ištikro šveičia nedraiky
dama* dantų emales — ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

• Louis, U. S. A.

IN OUR OFFICE

moungman you 
UkME NEkfeLN fcMekN 
tvuug CN H M b 
in TH15 place, 

S^RAVEH’t Nou y

KRAFT
Velveeta

Buy gloves with what 
it savęs

Hflra reikalo moafttt dOo ar 
daugiau, kad rauti gera dantų 

. kolei®. LiiteHne Tooth Paete, 
dideli* tūba* pardduoda ui 
2Bc. Ji valo ir ap*augo daa- 
ti*. Be to galite *utauplatl 
$3, ui kuriuo* galite »u*lpirk- 
ti pirltlnaite* ar M kitų. 
Lambert PharmaOal Oo,

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

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 daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

. valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 West 26, St.kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

4Am

• ••••• ši; 
skanų naujų sūrį gajima

• tarpinti* raikyti, tepti 1
Kaip jo pilnas, riebus 

, sūrio skonis pritinka! prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie , 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų. groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose. 1 *,• . .!• . . .

Šalčiai krutinėję ar gerklSje gali 
pasidaryti rimtus. Palenffvlnklt 
Juos į 5 minutes su "Musterole”.

counter-irritant"! Uždedamas 
karta | valanda, Jis turi suteikti 
paffelba. M Ulonų ^vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

*

Don’t 
glect 
ol<1 s

|D $1000.00 ■ w
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

K ■ • .

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
. Chicago j c $8.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.
/ \ V "l

tyras kaip
Pilnas vardas ir pavardė
Adresas ...•.......................
Amžius ...........i

Kam užrašote?
Ar giminė? .....

ALMDST EVefcNTHlNG
V4HAT CAN X bo

NOŲ y

X skiAHT 
TO <36*T M 
^.HCNQ.LoPEDIĄ

GDB •* TH1S AIHT THE*ZOQ( 
^•OSS. NOU’LU mb AN 
ANIMAU STORE PIGHT 
AROUNP "THE*

, (10RNER. i-------
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Vbbakymo kaina]
Chicagoja —. paltu]

Metama-------- ------    $8.00
Pusei metu ------  4.00
Trims raineliams ,......... - , 2.00
Dviem mėnesiam _____    1.50
Vienam minėsiu! r-, „ .75

Chicagoj per išnešiotojas;
Viena kopija - --.... 8c
Savaitei -.........  , , 18c
Minėsiu! ------ -------- t l 75c

Suvienytais Valstijose, na Chicagoj, 
paltui

Subacription Ratas s
88.00 Dar yaar in Canada
87.00 per yaar outolda of CEicago
g.0lnptt^yaar in Chicago

ne Seeoad daga Mattar
1914 at the Post Office

III* under tba act of 
1879

Matams ------ - 87.00
Pusei metu ------   8.50
Trinas minusiems 1.75
Dviem mineaiams  1.25
Vienam minėsiu! ...............  .75

Lietuvon ir kitur uisianiuosa
♦Atpiginta)

Metams ---- , 88.00
Pusei metų .... •----- 4.00
Trims mineaiams , — 2.50
Pinigus reikia siusti pešta Money

Orderiu kartu su atsakymu.

ka'ro skolos

Pereitą ketvirtadienį Lozanoj prasidėjo reparacijų 
konferencija. Svarbiausias konferencijos klausimas vėl 
yra Vokietijos pajėgumas mokėti reparacijas. Jeigu 
Vokietija nebegalės toliau mokėti Youngo plano nusta
tytas reparacijas, tai ką tąsyk darys kitos valstybės su 
savo skolomis, kai išsibaigs Hooverio moratoriumas? 
Antra, ką darys Jungtinės Valstijos, jei Lozanos kon
ferencija nutars karo skolų klausimą modifikuoti?

Tie klausimai trumpoj ateityj paaiškės. Dabar pa
žiūrėkime, kiek kuri valstybė turi skolų. Vėliausi statis
tiniai daviniai rodo, jog Anglijos skolų našta yra sun
kiausia. Bendra Anglijos skolų suma siekiai $36,700,000,- 
000. Kadangi ten priskaitoma 46,190,000 gyventojų, tai 
kiekvienam jų tektų sumokėti $794, kad likvidavus val
stybės skolas.

Amerikai Anglija yra skolinga $5,300,000,000. Bet 
apie tokią pat sumą Anglijai yra skolingos kitos valsty
bės, — Frakcija, Italija, Vokietija, etc. Jei atimsime 
ir tą sumą, taWisvien kiekvienam Anglijos gyventojui 
tenka $679 valstybės skolos. Turint galvoj tą faktą, kad 
verte svaro sterlingų yra nukritusi, tai dabar atmokant 
tą skolą .kiekvienas Anglijos gyventojas turėtų sumo
kėti $517.

Antroj vietoj stovi Francija, kur kiekvienam gy
ventojui tenka $455 valstybinės skolos. Bet Francija 
yra skolinga Jungtinėms Valstijoms apie $3,865,000,000; 
o Anglijai — $3^590,000,000. Tas skolas ji teoretiškai 
gali padengti reparacijomis, kurias jai turi mokėti Vo
kietija. Likusios Francijos išlaukinės skolos sudaro 
$185,000,000. Tai vyriausiai prekybinės paskolos.

Jungtinių Valstijų skolos gegužės mėnesyj lyginosi 
$18^96,000,000. Reiškia, kiekvienam gyventojui valsty
binės skolos tenka $151. Skolų suma susimažina, jeigu 
mes atimsime paskolas, kurias turi sumokėti Jungti
nėms Valstijoms kitos valstybės. Kai pernai tapo pa
skelbtas Hooverio moratoriumas, tai Amerikai Anglija 
buvo skolinga $4,398,000,000, Francija — $3,863,000,000, 
Italija — $2,004,900,000 ir Belgija — $400,1580,000. Daug 
ir kitų valstybių iš Amerikos yra pasiskolinusios dides
nes ar mažesnes pinigų sumas. Bendrai imant, Europa 
yra skolinga Amerikai $11,232,604,719. Jei Europa at
mokėtų tas skolas) tai tame atsitikime Amerikos skolos 
sumažėtų $7,364,090,821. Priegtam reikia žinoti, jog 
Washingtono valdžia yra paskolinusi nemažas sumas 
pinigų Farmų Tarybai, federaliams žemės bankams ir 
Rekonstrukcijos Finansų Korporacijai. Tos paskolos 
teoretiškai turės sugrįžti į iždą. Jeigu visos paskolos, 
įskaitant ir karo, butų atmokėtos, tai tame atvėjyj kiek
vienam Amerikos gyventojui valstybinė skola sudarytų 
tik $60.

IŠ aukščiau paduotų faktų nesunku suprasti, kad 
reparacijų klausimas yra neįmanomai svarbus. Jeigu 
Vokietija paliaus -mokėjusi reparacijas Franci jai, Angli
jai, Belgijai ir Italijai, tai tos valstybės jokiu budu ne
pajėgs mokėti karo skolas Amerikai. Vokietija repara
cijų turi sumokėti $8,800,000,000. Kitos jos skolos suda
ro $2,869,800,000. Tokiu budu bendra skolų suma 
nasi $11,669,800,000. Tai reiškia, jog kiekvienam gyven
tojui tenka $184 valstybinės skolos.

Skolų didumas dar neviską tepasako. Pavyzdžiui, 
Italija turi kur kas mažiau skolų, negu Francija ir Ang
lija, bet, nežiūrint j tai, jai skolos sudaro labai sunkią 
naštą. Daugelis ekonomištų yra tos nuomonės, kad val
stybės pajėgumas mokėti savo skolas žymiame laipsnyj 
pereina nuo nacionalio turto. 1929 m. buvo apskaičiuo
jama, kad Amerikos visas turtas išneša $400,000,000,000. 
Dabar jis nupuolė beveik per pusę ir sudaro maždaug 
$240,000,000,000. Anglijos nacionalis turtas lyginasi $69,- 
000,000,000; Frakcijos — $51,000,000,000; Vokietijos — 
$48,000,000,000, o Italijos — $18,000,000,000.

Iš tų skaičių gali atrodyti, kad Vokietijai neturėtų 
būti labai sunku atmokėti reparacijas. Bet pasirodo, 
kad Vokietijos valstybinės, miestų, įvairių korporacijų, 
ir privatinės piliečių skolos lyginasi $49,843,450,000. Va
dinasi, Vokietijos žmonės yra daugiau skolingi, negu jų 
visas turtas išneša. Panašiai yra ir su Italija, bei Ang
lija

Štai kodėl daugelis ekonomistų sako, jog Vokietija 
jokiu budu nebegali toliaus mokėti reparacijų, kadangi

ji ir taip jau stpvi prie bankroto. Jie taip pat stoja už 
tai, kad karo skolos butų panaikintos, nes visvien jos 
niekuomet nebus sumokėtos.

Kaip ten buvo su Klaipė 
dos rinkimais?

Rašo E. Rorchertas, Klaipėdos 
Krašto Seimelio narys

(Tęsinys)
Bėdos su teismais

Reik įsteigti Didž. Lietuvoje 
vokiečių teisės katedrų. (Girdė
ti, kad Kaune yra įsteigta).

šiandieną didžliotuviai ir vie
tiniai lietuviai šaukia dėl teisė
jų elgesio ir kai kada aiškaus 
šališkumo. Ne paslaptis, kai 
Didžlietuvis patenka kaltinamų
jų suolan, jam dedama kuodi- 
džiausia bausmė. Tuo tarpu 
vokiečiai , — jei jo neišteisina, 
tai nubaudžia tik proforma kuo- 
mažiausia bausme. Pav., kontra
bandinėse bylose vietos teismai, 
kiek gali, stengiasi kontraban
dininką išteisinti. Bylos -nagri
nėjimo metu teisėjai tyčia pra
deda bauginti policininką, už
duodami jėzuitiškus klausimus, 
kad tas susinervavęs pradeda 
painiotis žodžiuose ir to užten
ka bylai pralošti. Kad Klaipė
dos Krašto teismai beveik per 
vis yra šališki, gali pasakyti 
kiekvienas lietuvis, turėjęs su 
jais šiokį tokį reikalą, nes be 
kelių teisėjų visi kiti gavo iš 
Vokietijos piniginę paramą ne 
veltui, bet už tam tikrą politi
nį darbą ne musų valstybės 
naudai.

Dėl lietuvių kalbos teisme yra 
tikra nelaimė. Teisėjas nemoka. 
Vertėjas kalba labai silpnai ir 
netaisyklingai, — taip kad kal
tinamojo arba liudininko žo
džius iškraipo, ir byla gauna ki
tą vaizdą. Buvo atsitikimų, ka
da liudininkai atsisakė vokiškai 
per vertėją kalbėti, prašydami 
tiesioginiai kalbėti su teisėju 
lietuviškai. Pasėkos to: liudi
ninkai to paties teisėjo buvo 
nubausti.

Jei nėra kitos galimybės šių 
klausimų sutvarkyti, geistina 
butų įsteigti Didž. Lietuvoje 
vokiečių teisūs katedrą. Šis kad
ras, laikui bėgant, užkirs kelią 
teisėjų importui iš Vokietijos. 
Jei šiandieną tas butų pradėta, 
praėjus koletai metų, mes turė
tum savus teisėjus. Seimeliui 
susirinkus, privalės būtinai teis
mo pamatinis įstatymas pakei
čiamas būti, ką reikalauja net 
Konvencijos statuto 28 paragra
fas. To iki šiol Seimelio daugu
ma kažin ko laukdama vengė, 
nors lietuvių atstovai atitinka
mus pasiūlymus įnešė.
Priemonės krašto atlietuvinimui

Tik tautinis judėjimas duoda 
garantiją Klaipėdos Krašto at- 
lietuvinimui. Tą galima butų 
atsiekti, kaip aukščiau minėta, 
ruošiant paskaitas per mokyk
las, visokias draugijas bei or
ganizacijas. Tam daug padėtų 
paminėtos Klaipėdos Krašto at
vadavimo, kariuomenės paradų 
ir šiaip lietuviškos filmos. Pats 
filmų rodymas butą atliekamas 
organizuotai ir slstematiškai. 
Reikėtų pademonstruoti kiek
viename bažnytkaimy. Tas rei
kia padaryti todėl, kad kiekvie
name name rasime vieną ar du 
tarnavusius vokiečių kariuome
nėje laukininkus. Juk jisai grį
žęs visada pasakoja apie ka
riuomenę, jos viršininkus ir tt. 
Vietos lietuvininkai yra dideli 
kariuomenės mylėtojai. Dabar 
tekalba, kad Lietuva didelės ka
riuomenės neturi. Turinti tik 
vieną pėstininkų “regimentą”. 
Artilerijos visai neturinti. O 
apie aviaciją ir kalbėti nenori. 
PkV., sayo laiku Klaipėdoje sto
vėjo vasaros metu kelios eskad
rilės. Nekurie lakūnai demon
stravo ore labai gražias figūras. 
Net vokiečiai patys stebėjosi; 
bet visiems sakydavo, kad tai 
vokiečiai lagūnai.
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Žemaitėliai tie žemaitėliai...
Labai liūdną vaizdą krašte 

apie Didžiąją Lietuvą sudaro 
Kretingos ir Tauragės apskričių 
gyventojai, kurie nėra taip 
biedni, bet apsileidę, lietuvio 
vardą vokiečių akyse smarkiai 
žemina, štai tikri atsitikimai. 
Musų tautietis-žemaitis atva
žiuoja į Klaipėdą apdriskęs, lyg 
savaitę nevalgęs, plaukais ligi 
kaklo apaugęs, vyžom apsiavęs, 
apšepęs ir t. t. Arklys nusku
ręs, mėšlu apaugęs, pakinktai 
iš virvių daryti. Pats vežimas 
į, vežimą nepanašus. Vokiečiai 
tai matydami, puikiai išnaudoja 
agitacijai ir kiršinimui vietos 
vokiečių ir laukininkų prieš 
didžlietuvius, pabrėždami: “štai 
Azijos kultūra važiuoja! šule, 
bandyk, ar arklys tave paveš. 
Tokiu arkliu kiaušinius vežioti.” 
Tai atskirų vokiečių išsireiški
mai, pasakyti didžlietuviams. 
Negana to, atvažiavęs į turgų, 
gautus pinigus prageria, o pats 
eina su policininku nakvoti į 
komisariatą. Arba turguje įsi
geria su žmonele ir neranda 
kelio išvažiuoti iš miesto. Kad 
bent Važiuotų mažomis gatvė
mis, bet traukia sukaudamas 
svarbiausiomis Liepojaus ir 
Turgaus gatvėmis su pasigerėji
mu... kairiąja puse. Trukdomas 
judėjimas. Vokiečiai kiek gali 
keikia biedną Žemaitėlį, kad net 
darosi gdila ir net drauge pik
ta. Šiuos įvykius vokiečiai iš
naudoja spaudoje, pabrėždami: 
“Štai jie nori mus valdyti, nori 
mums kultūrą atnešti...” Labai 
negera nuomonė apie Didž. Lie
tuvos gyventojus sudaroma ir 
per tai, kad traukiniais atva
žiuoja visa eile ubagų į Klaipė
dos miestą. Katalikų bažnyčios 
apylinkėj visuomet ubagauja
ma. Savo laiku išleistas pono e
Komendanto parėdymas čia ro
dos nepabojamas.

Čia nurodyti i tikri faktai, o 
ne fantazijos. Iš šalies žiūrint, 
atrodytų menkniekis, bet kas 
pažįsta Klaipėdos Krašto gyven
tojus, tas pasakys, kad vieno 
kito vaizdo užtenka, kad nubai
džius tūkstančius vietos gyven
tojų. Tai musų nelaimė, kad 
Klaipėdos Kraštas prieina prie 
Žemaitijos, o ne prie, Suvalki
jos.

Negeresnių stovis it su kai 
kuriais musų kolonistais-nauja- 
kuriais Klaipėdos Krašte. Pats 
neturėdamas pinigų, gauna iš 
žemės Banko paskolą, šiaip 
taip nusiperka ūkį. Skursta, 
ūkį nuleidžia. Vietos laukinin
kai tai mato ir pirštais bado: 
“Štai žemaičių kultūra”, žino
ma, geresnės medžiagos vokie
čiams nereikia, kad atbaidžius 
laukininkus nuo musų.

Kas užgauna tautinius jaus
mus? Kas pamynė po kojų lie
tuviškumą ? Kas iššaukė tepimą 
“Dmb.” redakcijos, įvairias peš
tynes, šmeižimą ir nepamatuo
tų glindų skleidimą? Didž. Lie
tuvos lietuvių tautiniais jaus
mais pradėta žaisti vokiečių 
okupacijos metu.

Okupącijos metu vaikučiai, 
dabar suaugę vyrai, buvo liu- 
dltlinkais tėvų mušimo ir plaki* 
mo. (Paaugęs ir įgijęs tautinę 
sąmonę, pasižadėjo atkeršyti; 
Tas buvo matyti iš Klaipėdos 
Krašte vadavimo laikų, kada 
buvo duota žinia, savanorių, t. 
y. jaunimo atsirado tiek ir tiek.
Užėmus Klaipėdos Kraštą, lie
tu vjąi pamiršo  ̂padarytas žanda
rais] te^m»; ^kriaiiįdas'yiij žaiz
das. Manė, karas Žmones suga
dino — jie sužvėrėjo, Bet 
smarkiai apsiriko, kada- vienas 
įvykis po kito vėl atnaujino jų 
sielose keršto jausmus. Tik pri
siminkime 1923, 1924 ir daliną! 

1925 metus, kada musų kariuo
menė pradėjo rodytis Klaipėdos 
miesto gatvėse. Kai kurie die
nos metu akyse spjaudydavo 
karininkams į veidą.

Vokiečių arogancija

Ką bekalbėti apie paprastą 
musų žmogelį, kuris yra iš pri
gimties lėtas, nuolaidus ir be 
galo kantrus. Jis iki Bottcherio 
Direktorijos pakėlė visus paže
minimus, skriaudas. Jisai bijo
jo lietuviškai miesto gatvėse 
kalbėti, kad negavus nuo “KuL 
turtragerių“ mušti, būti paže
mintam ir apjuoktam. Užteko 
užeiti į krautuvę ir lietuviškai 
prabilti, kaip kaina būna spe
cialiai paaukštinta. Nekalbant 
apie krautuvės savininką, pa
čios pardavėjos palydi su dide
le panieka ir neapykanta didž- 
lietuvį-pirkeją. Užteko užeiti 
pas namų savininką kambarį

Panait Istrati.

išnuomuoti. Išgirdęs kalbant 
lietuviškai, kambarį išnuomuoti 
atsisako, arba tyčia pakelia kai
ną, kad jisai, norom nenorom, 
turi nuo kambario atsisakyti. 
Būna dar ir šiandien atsitikimų, 
kada namų savininkas, išgirdęs 
lietuviškai kalbant', visai neįsi
leidžia | vidų, o dar šunim pa
lydi.

Lietuvių darbininkų padėtis 
Klaipėdos Krašte buvo nei kiek 
negeresnė. Vokiečių dvaruose 
darbininkas buvo laikomas tie
siog gyvuliu. Dirbdavo už cen
tus ir miegodavo tvarte. Jis bu
vo ir dalinai tebėra vokiečių 
dvaruose vergu. Kada paskuti
niais penkiais metais pradėjo 
didžlietuvių daugiau apsigyven
ti Klaipėdos Krašte ir reikšti 
savo nepasitenkinimą vokiečių 
persekiojimais, vokiečiai prade
da jiems smurtų vartoti.

(Bus daugiau)

Verte K. A.

KODINAS
(Tęsinys)

Baimė, kad kartais nepra- 
migčiau, kliudė man tą naktį 
ramiai miegoti. Aš beveik kiek
vieną valandą girdėjau, kaip 
muse laikrodis, girdėjau gai
džių giedojimą ir girtųjų šu
kavimus. Aš jau buvau apsi
rengęs, kada rytas ėmė brėkš
ti; neužilgo milžiniška Kodino 
figūra užstojo langą. Aš atida
riau jį ir bandžiau per pinu
čius iškišti galvą. Reikėjo tru
putį palenkti du skersius. Ko- 
cftnas palietė juos ir jie pasi
davė, tarsi butų buvę iš gu
mos padaryti. Kada’aš išlindau; 
tai jis vėl skersius ištiesė.

Buvo vėsu. Visur durys atsi
darė ir darbininkai dideliais 
žingsniais maršavo link uosto. 
Tolumoj girdėjosi ritmingas ir 
įspūdingas velkių triukšmas.

Kodinas pasuko iš Karantino 
gatvės; jis pradėjo kopti take
liu, kuris ėjo tarp kareivių 
stovyklų. Buvo jaučiama mėš
lo ir atmatų smarvė. Toj vietoj 
plokštakalne staigiai ėjo j Du
nojaus slėnį, kur buvo arklides 
ir dideli pašaro sandėliai.

Sargybiniai, šautuvus persi
metę per pečius, stovėjo tylė
dami savo vietose. Kodinas su
stojo.

“Palaukiva čia minutę”, ty
liai prabilo jis. “Tuoj ateis 
Alejisis, Ar tu žinai* Aleksisą? 
štai jair trys metai, kaip jis 
paraduoja velnio > uniformoj. 
Laimei; jis tarnauja teritoria- 
linūj kariuomenėj; —* tai nėra 
taip sunku; tik vieną savaitę 
per mėnesį tenka praleisti ka- 
zarmėse. Aleksis, gal būt, yra 
reikalingas pinigų arba- taba
ko. Tu* supranti, sehgalvi; 
burna didžiausia žmogaus ne
laimė, — ji1 visuomet ko nors 
reikalauja!”

Jis kalbėjo šiltai, Bet jo vėi* 
do išraiška pasidarė šiurkšti.

Btivo birželio aistra. Prieš 
mus rytuose blanko, purpuri
nis dangus, nušviesdamas pa
saulį minkšta, lepinančia švie
sa. Žentai jau su visomis smulJ- 
kmenomis buvo matomas uos
tas. Staiga metalinis trimito 
garsas pripildė orą/Trimituo- 
lojus, stovėdamas kiemo vidu
ryj, laikė savo instrumentą, ir 
kiekvienas begalinių modulia- 
cijų auštančiam rytui garsas 
galingai skambėjo, garbinda
mas naujgi' užstojančių dieną. 
Tas rytmetinis himnas verte 
visą mano esybę drebėti'. Ka
reivis liian rodėsi kokiu tai ge
nijum ir vaįzdaVosi, kad iš-
leidžiamas; garsas tuo momen
tu ųustelbia visus kitus žemės 
garsus, ir visas pasaulis klau
sosi jo. Kada sign^Įas nutilo, 
man pasirodė, kad širdis ma
no plyšta ir aš rituosi į bedug-
nę.

Mane apmaudas paėmė dėl 
buvimo liudininko, kuris, labai 
galima^ 
atsukau

juokiasi iš manęs, aš 
Kodinui nugarą. Bet, lesną vietų*

Antradienis, birž. 28, 1932
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o nustebimas! Jo ranka nusi
leido ant mano peties, — bai
siai sunki, slegianti ranka, ku
rią aš vos-ne-vos galėjau at
laikyti, — ir aš išgirdau nuo 
ašarų nutruksiantį jo balsą:

“Protelio... Fratello, ar ma
tai? Aš tau vakar sakiau, kad 
aš irgi... silpnas žmogus! Fra
tello, nenusigręžk nuo ma
nęs!...”

—o—
Pagalios, priėjova tamsius 

grudų sandėlius, kurių durys 
buvo užrakintos. Aplinkui ma
tėsi daugybė vagonų su grū
dais. Priėmėjai piaustė plom
bas ir atidarinėjo vagonų du
ris. Jie šokinėjo nuo vieno va
gono prie kito, kaip voverės. 
Prie vieno sandėlių, kurio du
rys buvo plačiai pravertos, 
grudėsi nekantraujanti, tirš
ta darbininkų minia. Visi rei
kalavo, kad juos samdytų. 
Tas darbininkų šukavimas 
priminė man alkanų kiaulių 
kriuksėjimą prie lovio su ėda
lu. Žmogus su paniurusiu vei
du ir perkūnišku balsu, užsili
pęs ant maišų krūvos, sudarė 
darbininkų partijas ir siuntė 
jas, kur reikia. Tvirtesnieji, 
neįmanomai koliodainiesi, grų- 
dbsi pirmyn, nustumdami į 
šalį silpnesniuosius, ir tuo bu
du atsiekdavo savo, gaudami 
darbą? Tuo tarpu silpnesnieji 
tūpčiojo vietoj, šaukdami, jog 
jie jau' senei be darbo, ir ilgiau 
to* nebegali kęsti.

Kodinas leido man kelias 
minutės pažiūrėti i tą kamšą, 
paskui, pasitveręs už rankos, 
sušnibždėjo į ausį:

“Čia prižiūrėtojas priima iš
imtinai savo draugus, kurie jį 
giria ir visokiais budais vaiši
na jį. Daugelis nelaimingų lau
kia savo eilės nuo antras valan
das nakties. Tit supranti, jiems 
prisieina pasitenkinti trupiniais, 
nes jie yra silpni. Jie neturi par
kankamai, stiprią kunjščią, kad 
galėtų padaryti Štai šitaip!“

Ir paleidęs mano ranką, jis 
pradėjo eiti lėtais, žingsniais, 
Sukandęs dantis, prie rėkaujan
čios minios. Aš tuoj užsikabi
nau ant vagono ir ėmiau žiūrė
ti. Netardamas nei žodžio, jis 
tiesė sau kelią, stumdamas į ša
lį "žmonių kimus su tokiu len- 
vumu, tarsi jie butų krūmokš
liai. Pamatęs jį, prižiūrėtojas 
sušvelnino savo balsą ir gestus, 
ir jo veidę pasirodė lyg šypse
na. Aš mąčiaus, kaip jis ištiesė 
Kodinui uranką, kurią tasai vos 
tik paliete, bet aš negalėjau gir
dėti jų žodžių,.— aplinkui buvo 
didelis triukšmas. Su didėjančiu 
nusistebėjimu pamačiau aš, kad 
Kodinas pašaukė kelis biednio- 
kus darbininkus ir privertė pri
žiūrėtoją duoti jiems darbą. Jis 
visa tai atliko sausai, su tokia 
žiauria išvaizda, kad*net mano 
širdis susispaudė.

Taškui jis išėjo iš minios ir 
kartu su manimi nuėjo j nuoša-

“Na, galvočiau, tu dabar gali 
eiti į mokyklą ir papasakoti sa
vo mokytojui visa tai, ką tu čia 
matei. Per penkioliką minučių 
tu sužinojai apie gyvenimą dau
giau, negu per dešimtį metų sė
dėdamas mokykloj! Tu turėjai 
progos pažvelgti į tikro pasaulio 
veidą!“..

Jis norėjo apleisti mane. Aš 
paėmiau jį už rankos:

“Kodine, ar tu patenkintas?”
“Kuo?”
“Kad gali daryti gerą ki

tiems“.
Jis palenkė savo siaurą, su

trauktą kaktą ir paniurusiai ta
rė: t

“Kodėl tu tai klausi?“
“Kad galėčiau spręsti, ar tu 

geras ?”
“Ne, aš negeras ir nepaten

kintas“. . s
“Bet juk tave mėgsta už tą 

gerą, kurį tu darai, ir tatai pri
valo daryti tave geru“.

“Trauk tave velnias!“— su
riko jis. “Tu kvailas!.. Geras 
darbas, padarytas iš prievartos, 
nieko nereiškia, o meilė su iš- 
rokavimu nešildo. Manęs nemy
li, ne, niekas nemyli. Priešingai: 
aš visur sutinku neapykantą, 
girdi?“

Aš pridėjau ranką prie rau
dono, įtūžusio veido ir priden
giau jį, lyg gėdos prislėgtas; 
praėjus kukiai minutei, jis ra
miai tęsė:

“Ak, vargše, dovanok man! 
Tave apmaudas ima, ar netiesa ? 
Aš jdukau todėl, kad tu nieko 
nesupratai”.

Ne, aš supratau; aš buvau su
simaišęs. Kodinas susuko papi
rosą, uždegė jį, stipriai užsi
traukė ir, leisdamas durnus, ati
darė didelę ir baisią burną. Tuo 
momentu jis buvo panašus į 
orang-utangą. Griežtu judesiu, 
tarsi norėdamas mane sumušti, 
jis viena ranka pagriebė man už 
peties, o kita parodė j nedidelį 
gluosnyną, kuris matėsi kitoj u- 
pės pusėj, ir tarė-:

‘^Pažiūrėk ten... Taigi, kad 
bučiau teisingas, aš turiu pa
sakyti, jog ten,’ rodosi gyvena 
Žmonės, kurie be išrokavimo 
man yra geri”.

Jis tuos žodžius ryškiai pab
rėžė, bet aš ir vėl nesupratau, 
kodėl tai svarbu. Mylėti be iš
rokavimo arba priešingai, man 
buvo kinų kalba,— aš niekuo
met apie tai negalvojau. Aš ži
nojau, kad mano motina myli 
mane,— man to pakako.

“Tu nesupratai ?“ paklausė 
jis.

“Aš norėčiau pamatyti, kaip 
tie žmonės yra geri link tavęs”.

“Kada nori, fratello?“
“Tuojau!“
“O mokykla?”
“Aš neisiu į mokyklą”.

.rrTf-
Valandai praėjus, mes jau bu

vome upes viduryj. Laivelyj 
stovėjo apipintas didelis butelis 
su dešimtimi litrų vyno, pus
antro litro slyvų degtinės ir 
trys kilogramai kukuruzinių 
miltų, Kodinas irklavo vien
marškinis, su atraitotomis ligi 
pečių rankovėmis ir neapdengta 
galva; mes prieš vandenį plau
kėme greičiau, negu kiti pavan
deniui. Irklai linko. Aš laukiau 
kiekvieną minutę, kad jie suluž.

Bet labiausiai mane gąsdino 
jo nušvitęs veidas,—jame atsis
pindėjo beveik gyvuliškas links
mumas, Kartais jo akys,— pap
rastai gyvos, kaip gyvsidabrio 
du lašai,— žiūrėdavo į mane be 
jokio judėjimo. Tada man rodė
si, kad aš tapau miško baisumo 
auka ir busiu suėstas su plau
kais it su nagais. Bobutė man 
dažnai pasakodavo' apie tuos 
baisūnus, kurie peni savo aukas 
riešutais ir duonos minkštuma, 
o paskui kepa ant žarijų. Išsi
gandęs, aš sušukau:

“Prasijuok, Kodine!”
f (Bus daugiau)

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

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



Divorso byla 15 metų

Garsinkites Naujienose

Sausieji darbuojasi
Lietuvį rado kaltu esant

Grabeliai

Graboriai

Lietuves Akušerės

JARUSH

Perkūnas spardosi

Advokatai

0036

J. F. KADŽIUS

Luis
Namų Tel. Hyde Park 3395ryto

Lietuviai Gydytojai

Hemlock 8151

Nedėliomis pagil sutartį

per porą 
atsitikime 
ant vals- 
leido Bai-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

(conspi 
(posses- 
iš tarp

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

demokratų 
konvencija

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

Gen. Dawes sugrįžo 
bankiniu biznin

šių metų balandžio 1 dienų 
pasibaigė sutartis tarp Illinois 
valstijos anglėkasių unijos ir 
samdytojų asociacijos. Ji ne
buvo atnaujinta, kadangi sam
dytojai norėjo gauti anglėkasių 
unijos sutikimą darbininkų al
goms nukapoti 35 nuošimčiais, 
o unija tokiam reikalavimui ne
sutiko.

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

Agotos Kasparienčs 
pažystami esat 

kviečiami dalyvauti

1327 So. 49th Ct 

t Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

žaibas pataikė 
pasiekė 

čia sukėlė susirinku- 
eksplioziją ir padegė 
Gaisras padarė tur- 
$50,000.

[Acme-P. 8 A. Photo}

Streator, III 
kuris žuvo aeroplano nelaimėj

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So, Ashland Aoe.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockutell Si.
Tel. Republic 9723

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Radžius, tel. Canal 6174.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West,35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Vakar gavo perskiras pulk. 
Le Roy- Boylan, vienas telefonų 
kompanijos viršininkų. Jo di- 
vorso' byla tęsėsi 15 metų. Pir
mu kartu byla buvo užvesta 
1917 m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tikisi artimo susitarimo 
anglėkasių ir jų sam

dytojų

įspėja katalikus, kad 
vidurmiesčio bankai 

saugus suteikia 
barzdaskutyklos 
■aa komfortų 
■ skutimos 

namie

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Ma;quette Road

9, Antradienj

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosią: 
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

Demonstracija taikos
. interesuose

Užmuštojo 
Herold, 29 
avė. Jisai 
Marųuette 

Čia

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

2400 VV. Madison St.
/ai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wėst 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

/ Tel. Boulevard 6487

prasidėjo
nacionalė
stadione. Svarbiausias

Pirmadienį Chicagoj tapo 
surengta moterų demonstraci
ja taikos interesuose, kuriai 
vadovavo p-lė Jane Addams. 
Demonstracija įvyko Grant 
Parke. Joje reprezentuota mo
terų organizacijos ir grupės iš 
25 šalies valstijų. Paroda bu- 

skaitlinga. Demonstracijįbš 
rengėjam^ atsiuntė telegramą 
pagarsėjusi aviatorė Amelia 
Earhart Putnam, išreikšdama 
apgailestavimą, kad asmeniškai 
negalėjusi dalyvauti demons
tracijoj.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Specialis valstybės gynėjas 
Raber ketina įrodyti, kad Bai- 
nų bankai buvę bankroto sta
dijoj (insolvent) jau porą me
tų pirm to, kada jie užsidarė 
birželio 9 d. 1931 m. Jeigu jam 
pavyks įrodyti tai, jo įrodinėji
mas reikš, kad Balnai varė ban
kinį biznį nelegaliai 
metų. Bet tokiame 
kaltė turėtų pulti ir 
tijos auditorio, kuris 
do bankams operuoti

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

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

Sutartis mėginta porą kartų 
atnaujinti po to, bet be pagei
daujamų pasėkų. Dabar, praėju 
sį šeštadienį, vėl įvyko samdy
tojų asociacijos ir unijos at
stovų konferencija, Chicagoj. 
Tokia jau konferencija turėjo 
buti ir pirmadienį, birž. 27 d. 
Išreiškiama minti-, kad susita
rimo ir\ sutarties atnaujinimo 
galima laukti netolimoj ateity.

Sekmadienį skaityta laiškas 
(bent turėjo buti skaitytas) vi
sose katalikų bažnyčiose Chi
cagoj apie bankus. Tame laiš
ke, pasak ‘Chicago Daily News’, 
arkidiocezijos kancleris R. C. 
Magui re kvietė gyventojus at
sipeikėti. Aukštas kunigas laiš
ke išreiškė nuomonę, kad Chi- 
cagos vidurmiesčio bankai sto
vį tvirtai (sound) ir kad jie 
galį išmokėti dolerį ant dolerio 
sulig

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Generolas Charles Dawes ta
po išrinktas Central Republic 
Bank and Trust Company di
rektorių pirmininku. Jau se
niau jisai yra turėjęs tą vietaą 
šiame banke, bet buvo iš jos 
rezignavęs, kai tapo paskirtas 
ambasadoriumi Didžiajai Brita
nijai, o paskui vadovavo Fin- 
nance Reconstruction Corpora
tion Washingtone. Rezignavęs 
iš pastarosios korporacijos jis 
vėl sugrįžo prie senojo džiabo.

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių, kąrštį, 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. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiaus — $4.50 ir augščiaus. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone' Boulevard 7589

banditai padarė holdapą 
Balas ir jo žmonai, 3510 

Cortland street. Atėmė graž
ini vertės $1,150. Balas turi 
krautuvę adresu 1742 No. Kėd
žių avė.

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

kampas 67tb ir Artešian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėtiems pagal susitarimą

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Diena kaip ištekėjo 
užsimušė

Vakar 
partijos 
Chicagos 
jos darbas bus nominuoti kan
didatą prezidento vietai ateinan
čiuose rinkimuose. Aspirantų 
tai garbei demokratai turi ke
letą, buteirt Booseveltą, Byrdą, 
Hitchie, Bakerį, White, Garne- 
rį Murray ir buvusį jau kartą 
kandidatą Al. Smithą; dar tur 
būt yra vienas kitas asmuo, 
kuris tikisi tapti nominuotu 
kaip 4 J uodas arklys”.

DR. KARCERIS
Valandos: poo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Praėjusį šeštadienį sausieji 
agentai padarė kratą seniai gy- 
vuajančiąme ir įtakingame mie
ste Swedish Club of Chicago. 
Jie užgriebė alkogolinių gėrimų 
vertės $10,000. Be to, jie už
tikę apie $1,000 vertės “kietų” 
gėrimų atskirose to kliubo na
rių kamaraitėse (lockers). Sau
sieji agentai grūmoja ir savi
ninkus šių atskirų plėčkų areš 
tuoti. Kaip dalykas užsibaigs, 
parodys ateitis. Veikiausia jis 
bus užglostytas. Chicagos šve
dų kliubas randasi adresu 1258 
North La Šalie st.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Rez. 6600 South Artešian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S'o. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

dukterį Rumševi- 
r draugus. Kūnas 

randasi p. Radžiaus 
668 W. 18 St.

įvyks seredoj, bir- 
9:30 vai. ryto iš 
nulydėta į Tautiš-

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketviętadiąpio.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o uusų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba #516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. KARL NURKAT 
(nurkaitis) 

Akiniai pritaikomi

2437 W. 69th St. .
Tel. Grovehill 2242

Demokratų konvencija 
'Prasidėjo

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street- 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A A. SLAKIS
' Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Raadolph 6727

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

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

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

Žaibas užmušė žmogų, o ki 
tas žaibas padegė trobesį Chica 
gos vidurmiesty. 
vardas buvo Alfonse 
m., 7823 Kingston 
buvo išvažiavęs į 
maudynes, arti Gary, Ind 
jį ir ištiko nelaimė. Padegtasis 
gi trobėsis randasi adresu 316 
Federal street 
j ventiliacijos skylę 
skiepą ir 
šio gazo 
trobesį, 
tu i žalos

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
v Telephone Hemlock 1323

Valandos: 9—12, 7
Ketvirtadienį vakarais pagal ansicariM|<

Telefonas Yards 1138 4

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

•Tel. Victory 4088

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107ch St. — prie Michigan Avė, 
Tel. PuUman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORfUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
.Tel. Roosevelt 7532

tusu CRĄBOBiuS' j- ; i»
Didysh '

<^605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YAJRDS 1741 ir 1742

Musų Patarnavimas lai- 
dotuvesp ir kokiame r*ei' 
kale yįsuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 

ad neturime ii 
užlaikymui sky

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

AGOTA KASPARIENĖ

po tėvais Rumšcvičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 26 dieną iš ryto, 1932 m., 
sulaukus pusamžiaus; gimus II- 
gakiemio kaime, Žaslių parap., 
Vilniaus apskr. Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliudime sūnūs Antaną ir Sta
nislovą, brolio 
čiukę, gimines 
pašarvotas 
koplyčioj.

Laidotuvės 
želto 29 d., 
koplyčios bus 
kas kapines.

Visi a. a. 
giminės, drauga 
nuoširdžiai 
laidotuvėse ir .suteikti jai įpaąkuti-Į 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ’

Sunat, Giminės it Draugai.

Mrs. Eugenia Siaderas, 23 
metų, užsimušė išpuolusi pir
madienį iŠ 36 aukšto Morrison 
viešbučio. Jofs kūnas nukrito 
ant aštunto aukšto kopėčių ir 
čia jį rado viešbučio tarnauto
jai. Policija klausinėjo mote
riškės vyrą, Peter Siaderas, 31 
metų, 3120 West 42 st. Pasak 
policijos, Siaderų vestuvės įvy 
kusios sekmadienį, birž. 26 d., 
6:30 vai. vakaro.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Distrikto teisėjo John P. 
Barnes teisme Suv. Valstijų 
džiur& rado kaltu esant John 
Sovietski, kuris turi drabužių 
krautuvę adresu 6234 So. Wes- 
tem avenue.

Kartu su Sovietskiu byla bu
vo iškelta ir tūlam Sam Gins- 
berg, kuris prisipažino kaltu 
esąs ir atsidėjo ant teisėjo ma
lonės. Sovietskis betgi kaltės 
neprisiėmė ir prašė džiurės 
teismo. Dabar džiurė rado jį 
kaltu esant. O jis buvo kalti
namas suokalbiavimu 
racy) ir užlaikymu 
sion) tavorų pavogtų 
valstijinės pirklybos.

Sunkiausia bausme, kuri grę- 
sia Sovietskiui, gali buti kalėji
mas iki dešimties metų. Bet 
nuo teisėjo priklausys kokią 
bausmę jis uždės.

Tuo tarp teisėjas Barnes pa
reiškė, kad jis ateinantį ket
virtadienį išklausys Sovietskio 
gynėjų prašymą naujo teismo, 
ši žinia imta iš “Daily News”.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Reikalui esant, musų automoblHiis atvažiuos į jusą 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur gal&dte pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų Ir ui tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South We$tern Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

AR JIESKAI 
DARBO?

—SKAITYK KASDIEN— n

iNAUJIENAS
—|R TEMYK SKILTIS   -5

"REIKI* DARBININKU”
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

DR.M.T.STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS*

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

8 vai. vak. Nedėlidniis pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Įvairys Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas Ty
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokius ilrktroo 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18rb St., netoli Morgan 8A 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Prakukuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12* vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nno 10 iki 12 v. ?itną.

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drezel 9191

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

. Lietuviąi .Gydffijai, 

Dr. C. K. Kliauga 
‘ DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Westeto Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

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

Rez. tek Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tek Canal 1713-0241 

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

Phone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas 

So. Ashland 
arti 47th Street

PROBAK

(PROBAK BLADP)



CLASSIFIED ADS
Teatruose

Bedarbio balsas

Gory naši, da cvcy vaši

MADOS MADOS
na

LINE,

Burnside
2909

For Rent

CLASSIFIED ADSSouth Chicago (Vardas ir pavarde)

Vietiniams nėra darbo (Adresas)

(Miestas ir valstija)

Lietuvių Atyda

ar ne
Piketuoja krautuves

unh J. Namon Finance Co■žinių rinkėjas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

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

ad tai
•ųmo

Susirgo Dominikas Gaižaus 
ki, 4508 So. Paulina st. Nuga 
Lentas kauntės ligoninėn.

išsireiškęs 
musų pa- 
atsiranda 

facat jaučia

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS BONUS Iš VISŲ VAL
STIJŲ IR MOKAME TUOJAŲS CASH.

Taipgi skolinam pinigus ant Lietuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmuš Morgičius nuo $500 iki $5,000.00,

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

palaikyt 
Bedarbis.

REPORTERIO
SKILTIS

■pradedant 
rodys 
žino-

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

fondas (the Joiht 
Relief Fund) nuo 

d. 1931 m. iki bir-

Senas Auksas 
Old Gold

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridget 
geriausia kaina. Harold H. Quint $1 Co., 
Room 913. 202 S. State St. kampas 
Adams.

Chicagos. Kas norit gauti gerą

Susirinkimas . Įvyks 
dienį, liepos 1 dienų, 
?arko svetainėje, prie 
vės ir Lawrence avė

Chicago teatre 
ateinančiu penktadieniu 
saVo numerius Thurston 
mas kaip vienas labiausia pa
skubusių pasauly magikų; pa
veikslas “Red Headed Woman”; 
dtokie numeriai.

Uptown ir Tiyoli teatruose— 
pradedant ateinančiu penkta
dieniu bus rodoma paveikslas 
“Thunder Below”;- kitokie nu
meriai.

arba pri- 
pažymiti

Pajamų iš visų šaltinių ti
kėtasi gauti $10,3336,842.05 

Viso išlaidų .... $10,367,787.70 
Fondas turėjo skolos $30,945.65

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

I I

atsiųsti man pavyzdi No. ___ __
i «’

Mieros .................... per krutinę

Vėliai įstojimas. Brangios 
dovanos. Lietuviška muzika.

Visuomensė agentijoms tei
kiančioms pag. $9,081,897.74

Bedarbiams pastogę apru- • 
pinti.................. 422,742.32

Sveikatai prižiūrėti ir už li
gonines .... 188,242.31

Setlementams .............70,583.54
Vaikų prieglaudoms 178,334.03 
Įvairių kitų išlaidų 76,886(95 
Nuošimčių už paskolas 5,093.33 
Paliko balanso ......  118,661.81

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Mary -Lemkus, 38 metų, 914 
West 37 strečt, nugriuvo nuo 
gonko, susižeidė galvų. Nuga
benta ligoninėn.

Susikūlė du automobiliai 
prie 45 ir Troy gatvių. Vienas 
tų automobilių priklausė lie
tuviui Dominikui Barkauskui, 
4442 So. Tallman avė., o kitas 
-— Haroldui Van, 5625 So. St. 
Louis avė.

NAUJIENOS
< 1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Šiandie bus radio 
programa

Helen JVIasus, 3656 Emelad 
avė., staigiai susirgo. Nuga
benta į countės ligoninę.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Secnrlty 8*vlnc« A Commerciai 
Bank Bulldlng

(Directly acro«» sjreet Irom Patent Office) 
. i

WA8HINOTONe D. C.

Justinas Zchinas, 44 metų, 
914 West 37 Street, susižeidė 
virsdamas ant gonko. Nuga
bentas Į St. Paul ligoninę.

Kurie turit pinigų ir tie, kurie reikalaujat pinigų, galite 
pinigus investuoti per J. Namon Finansinę Kompanijų be 
baimės dėl to, kad jie skolina savo pinigus ir turi platų 
patyrimą finansiniame biznyje ir apie nejudinamų turtų. 
Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvienam veltui.

Viso $10,142,442.05 
Vajaus vedėjai numatė, kad 
dar galės iškolektuot pri-

i žac|ų ......    $194,400.00
Tatai sudarys $10,317,954.00

Fondo stovis birž. 15 d. buvo 
toks:

Lietus pakenkė pik
• nikams

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO *

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

R Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

kapojimų algų iki 6 dolerių sa
vaitėje ir pailginimų darbo va
landų. Dar reikalaujama, kad 
dalis darbininkų, paleistų iš 
darbo, butų sugrąžinta atgal > 
darbą.—R. S.

RENDAVIMUI 8 kambariai, šviesus, 
švarus; renda pigi. Kreipkitės adresu 
1908 W. Division St., arba tel. Hum- 
boldt 3393, M. Žaldokas. x

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

Kaina
Tik oQC

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

Kiekvienas Morgičius yra vienoj vietoj; neatidalyti, val
domi vienos ypatos,.. < .
Norintieji galit investuoti ir nuo $100.00 iki $500.00. •
Turime Real Estą te ir Apdraudos Departamentus. Par
duodam, mainom namus, lotus, farmas ir visokios rūšies 
biznius visose apielinkėse. Kreipkitės arba rašykite:

Viso pajamų .... $10,142,442.05 
Fondas išdalino:

2909--Augesnei. moten-i vasarinė su
knelė. Sukirptos mtetos 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių pėt krtitirię.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankui 
duotį pavyzdžio nume: „ _ _ 
mierą ir aiškiai parašyŪ savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

Sužeistas John Ragauski, 19 
metų, 839 West 22 place. Nu
gabentas šv. Kryžiaus ligoni
nėn. Jis tapo sužeistas auto
mobilio nelaimėje prie 45 gat
vės ir Richmond st.

penkta- 
Tuleys 

90 gat- 
Kaip 

paprastai kad būva daug, veikai 
ų, taip ir šiame bus jų nema
žai. Ypač gi įdomu bus išgirs
ti ką praneš kuopos delegatas 
iš Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Seimo-.

Taigi bukite visi nariai susi
rinkime. Ypač prašomi būti su
sirinkime tie, kuriems reikalin
ga užsimokėti mėnesinės duok- 
ės, kad netaptume! suspenduo

ji.—Narys.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties WGES„ 136( 
kilocycles, įvyksta lietuvių ra
dio programa duodama Peop- 
Jes Furniture Kompanijos pa
stangomis.

Programo išpildyme daly
vaus dainininkai J. Romanas, 
ponia H. Bartush, A. čiapas ir 
kiti. Kalbės Dr. Atkočiūnas, 
dentistas, apie dantų higieną. 
{Taipgi Čalis Kepurė pasakys 
jdaug naujų gražių juokų. Prie

BUŠŲ PATARNAVIMAS ifl-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami, 

šaukite Wortb 148 
SOUTH WEST TOWNS BUS

to, bus graži muzika ir kiti 
įdomus dalykai pasiklausyti. 
Todėl nepamirškite. XXX.

Washburn Grossby Co., ku
rios dirbtuvė randasi prie 104 
gatvės ir Commercial avenue, 
išdirba gold medal miltus ir ki
tokius produktus.

Neseniai jie paleido iš darbo 
visus darbininkus, reiškia, už
darė dirbtuvę visai. Tačiau1 po 
nekurio laiko dirbtuvės pradėjo 
dirbti, bet kompanija jau dar
bininkus atvežė net iš Kansąs 
City, ir šie darbininkai dirba 
pilnų laikų. Darbininkų skai
toma virš 300.

O vietiniams, kurie yra išdir
bę po keletą metų ir net savo 
namukus turi apielinkej, tai 
neduoda dirbti. Dirbtuvių vir
šilos sako: Laukite, girdi, iki 
laikai pagerės.

Jokių nesusipratimų ( tarp 
kompanijos ir darbininkų nebu
vo, ba jokios unijos minėtoje 
dirbtuvėje nėra... Labai “pui
kiai“ kompanija elgiasi su dar
bininkais

;Bedarbių 
Sipergency 
birželio 14 
želio 15 d., 1932 , m. turėjo pa
jamų ir išlaidų tokiomis sumo
mis:
1931 metų vajus davė pa

jamų .............$10,123,554.93
Iš 1930 m. buvo likę 18,140.36 
Nuošimčių iŠ bankų, kuriuose 
laikyta pinigai, gauta .... 746.76

Chicagos lietuvių komisarų 
lape šiuo laiku spausdinama 
serija pasakų apie Kaukazu. IŠ 
tų pasakų žmogus gali Įgyti į- 
spudžio, kad Kaukazas turi bū
ti tiesiog dėkingas Rusijos bol
ševikams. Bet koks tas “dė
kingumas’’ yra tikrenybėj, ge
riau nušvies sekanti pasakaite:

Kartų Įvyko ytin stambus 
Sovietų Rusijos veikėjų suva
žiavimas. Vienam gruzinui, 
tam tikros komisijos pirminin
kui, teko padaryti pranešimas 
apie Kaukazo reikalų padėtį. 
Gruzinas atsistojo, pasisuko į 
kairę ir tarė:

—‘Spasibo, tovarišči!
Pasisuko j dešinę, ir vėl:
—Spasibo, tovarišči!
Atsigrįžo j prezidiumą ir vėl 

tą patį:
—Spasibo, tovarišči!
O po to atsisėdo ir tyli. Ta

da suvažiavimas ima reikalauti, 
kad pranešimo darytojas pa
aiškintų už ką jis dėkavoja. 
Gruzinas pagalios pakyla ir kai-

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės išva

žiavimas

Suvažiavimas nebeleidęs gru
zinui baigti paaiškinimą. Vie
nok ir tie keletas žodžių, ku
riuos menamasis gruzinas ta
ręs, daug geriau atvaizduoja 
Kaukazo padėtį ir kaip Kauka
zo gyventojai žiiili į Rusijos 
komisarus, ne kad leidžiama 
.ęįųbąr per “Vilių’’ serija pasakų 
apie Kaukazą.

Sužeistas Charles Chopas, 
39 metų, 4340 So. Honore st. 
Nelaimė jį ištiko adresu >4330 
So. Honore st, Jisai dėjo leT 
do šmotų į ledaunę. Paslydo 
kopėčios, ant kurių jis buvo 
palipęs, ir jis nuvirto žemėn. 
Ledo šmotas nukrito ant jo ir 
perlaužė porų šonkaulių. Su
žeistasis, nugabentas į kauntės 
ligoninę

1 ; 1
\ J ■

Mrn. Betty Luedeke d"Dayton raSo: "AB 
vartoju Kruschon, kad sumažinti svarumą— 
afi netekau 10 svarų 1 vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę BaukBte- 
lio Kruschen stikle karS(o vandens ryte prioB 
pusryčius — tat yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo, ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms yteai mažai kainuoja. 
Gaukite JI pas bite aptieklninką Amerlk * 
Jeigu Al pirma bonka nęiilkins jus, kt_2 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebi 
*■— pinigai grąžinami.

Žiūrėkite, kad 1 gautumėt Krtisahen 8 
— yra daug imitacijų ir jus - tųtlte sau, 
sayo sveikatą.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Jus sutanplnsite 50% ar.t viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoft*
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Rootevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Ūarbas garantuotas, Egzaminacija dykai.

Jau tik kelios dienos beliko 
iki musų išvažiavimo, kuris 
Įvyks liepos 3 d. Wm. Damb
rausko miške, Spring Forest, 
III., prie Archer ir Forest Avė. 
Kurie važiuosite gatveka- 
riais, tai imkite Archcr-Cicero 
karus iki stoties. Nuo stoties 
imkite bile gatvėkarį iki 
Spring Forest, III. Išlipkite 
Wildwood stotyje, čia pama
tysite iškabas ir patį išvažia
vimų.

Ret’ geriausias ir smagiau
sias važiavimas bus papuoštais 
trokais, kurie apleis Halsted ir 
33 sekančiai: 1 trokas apleis 
9 vai. ryto, 2 trokas 10:30, o 3 
ir paskutinis 11:45. Kiekvie
nas iš tų trokų sustos Brighton 
Parke ant Archer ir Sacra- 
mento 15 minučių vėliaus nuo 
^apleidimo Halsted ir 33. Kaina 
tik 50c. ten ir atgal.

Todėl visi ir visos rcngkitės 
ir raginkite savo draugus, o 
teisybiečių valdyba ir komite
tas užtikrina jums smagius ir 
gerus laikus. Be gražios lie
tuviškos muzikos, brangių do
vanų, skanių gėrimų, gardžių 
užkandžių, kiekvienas atsilan
kęs svetys ar viešnia bus pri
imamas į draugystę veltui. 
Taigi nepraleiskite progos 
tapti nariais musų garbingos 
draugystės.

St. Narkis, sekr.
2859 W. 38 Place.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo operacijos nr jčirAkirnų. Bo priverstino 
poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
žia f-.ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulčtl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 

trumpą laiką galčslto atsikelti. Tiktai lal- 
cykttčs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

mes 
darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

W0RKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

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

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius-*- 
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

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

Ofisas atdaras dek visų

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

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

slogų rynas

METAL

109 St. ir Harlem Avenue. Wortb, III.
Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 

gatvių į Palos Park.

žinotina SLA. 63 kuopos 
nariams

RARDAVIMUI pigiai 6 kambarių 
mūrinis namas, visur aržuolo trimuo- 
tas, bot water heat,* gaudžius. Arba 
kas turite $1*500.00 paskolinti ant pir
mų morgičių, 6%, 2133 W. Coulter St.

—Gory naši, da ovcy vaši: 
spasibo, tovarišči! Rieki naši, 
da ryba vaša: spasibo. tovariš
či! Zenilia naša ,da clilieb 
vaš: spasibo, tovarišči! Rabota 
naša, da produkty vaši: spasi
bo, tovarišči!

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumn 3398

Laikas daug relBkla V 
prie patentų. Nerlzl- \
kuoktt vilkindami su • \
apsaugojimu savo \ i 
sumanymų. Prisius* \ 
kitę braižini ar mo- 
dell dėl instrukcijų. 
arba raByklte dėl DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGELB
gutfis “How to Ob- 
taln a Patent*' ir “Record of In- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
už informacijas ką daryti. Susi* 
raAInSjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas p»* 
tarnavimas. <

Atskaita iš Šelpimo 
Darbo

Nesenai *esu 
“Naujienose“, kad 
šalpinės draugijos 
tokių narių, kurie 
bedarbių, kai šie prašo paleng
vinti jiems mokestis į draugi
jas mokėti. Noriu tečiau pa
reikšti, kad yra draugijų, ku
rių nariai, bendrai imant, at
jaučia bedarbius.

Ir viena tokia draugija yra 
Palaimintos Lietuvos Draugi
ja: Kita — Teisybes Mylėto
jų Draugija. Jos savo 
rimt bedarbius atjaučia, 
valdybos supranta 
nebraukia narių 
lauk, alc stengiasi 
juos.

Ir teisingai daro, nes dabar daugiauvnegu bite kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

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

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai- 
:no krautuvę, parduoda ar perka namą.

■ ■ ' ’ ' t

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

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

K TEL. ROOSEVELT 8500

Birželio 26 dieną įvyko pik
nikų ir išvažiavimų — Cbica- 
gos Lietuvių Choro Pirmyn, 
Rūtos Draugijos', “Vilnies“ ir 
eilė kitų.
t Nors oras tą dieną buvo šil

tas, jis tečiau buvo pakenčia
mas iki užėjo lietus. Apie 5 
valandą pradėjo lyti. Rodėsi, 
kad kas tyčia iš viedro ėmė 
pilti vandenį. Ne gana to, 
kad lijo, bet dar viršuj “or
kestras“, diriguojamas musų 
bočių Perkūno, grojo savo 
maršą, taip smarkiai, kad Se
no Petro šiaudinė ėmė drebėti 
ant galvos. |

Lietus nesiliauja, o mes rau
damės Justice Parke, reiškia, 
Pimyn choro piknike, p. Bu- 
sho kare. Nutarėme apleisti 
daržą ir važiuoti namo, nes 
jau visur vanduo liūliavo.

Pradėjome važiuoti, bet 
prieš kalniuką musų vežimas 
atsisako traukti, nes šlapia že
mė nugalėjo guminius ratus. 
Užpakaliniai ratai išsikasė 
duobes, ir žvingdami nė iš vie
tos — lyg susinaraviję Lietu
vos ūkininko eržilai.

Well, prasideda žmonių pa- 
gelba, kad galėjus kaip nors 
automobilį užvaryti ant kalne
lio, o ne atbulą nustumti į pa
kalnę.

Senas Petras, Jos. Ascila, V. 
Paškauskas ir daugelis kitų pi
liečių dirba išsivilkę, stumia 
autus prieš kalną, o tie vis na- 
ravijasi, ir lietus vis lija.

Po poros valandų nesma
gaus darbo northsidiečių au
tai tapo visi ant kalnelio už
stumti musų gelbėjimo bata
liono pagelba. Musų batalio- 
has liko pripažintas čempio
nais, nes jis pagelbėjo išva
duoti iš purvyno Busho, Šim
kaus, V. /Ascilos, T. Rypkcvi- 
Čiaus ir kitų limuzinus.
r Žinoma, gelbėtojų siutai nu
kentėjo daugiausia, ir visi jie 
ant rytojaus pešė savo siutus 
pas kriaučius, kad šie išvaly
tų jlios. 0 tai reiškia biznio 
stimuliaciją.

Kai kuriems autams jau 
žmonių jėga negelbėjo ir teko 
šauktis pagelbos iš garažo. Tai 
taip pasitaikė birželio 26 die- 
pą Pirmyn choro ir kitij drau
gijų išvažiavimuose.

Senas Petras.

Situation VVanted
] ___ / Darbą JcSko

IEŠKO darbo prie namų arba trestau> 
rante. Bessie Vitkauskienė, 1506 W, 
Erie St.

Vyrėjų ir patarnautojų 
jos skyrius (lokalus 394) pi- 
kietuoja šias krautuves: Mayers 
vaistinyčią ir Woolworth bei 
Kresge 10 centų tavorų krautu
ves. Bent dar praėjusį penkta
dienį teko matyti pikietuojan- 
čius.

Lokalus 394 protestuoja nu- yrą naudingos,

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimni
PAUL M. SMITH 0 CO. 

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtuAb apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir groseraių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antros morgičius. 
Teisingai ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Business Service 
________ Biznio Pa^tarnavimaB________  

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.

______ Automobiles_______
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

Personai
____________ Asmenų_ - - _ . , . - . _

P-AS ANTANAS Gronskis prašau 
atsišaukite, yra labai svarbys reikalas. 
Rašykite: Juozas Antanavičius, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

Financial

I REIK ALINGA pinigų ant pirmo
Morgičio $8500, namas vertas $65,000. 
Saugiausias ir geriausias investmentas iš 
visos 
investmentą, pašaukit Lafayette 5107

Business Chances

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

PATENTS
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