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No. 154

Advokatai S. L. A. 
37-tam Seime

Jie gynė ne organizacijos reikalus, 
bet asmenis

Lietuvos Naujienos

Nė vienam SLA. seime ne
buvo tiek advokatų, kaip 37- 
am. Jų buvo visa dešimtis: 
Lopatto, Šilinienė, Bagočius, Lu
košius, Rastenis, Laukaitis, Gu- 
gis, Bordenas, Olis ir Grish.

Du iš jų buvo kandidatai į 
Pildomųjų Tarybų— Bagočius 
ir Gugis. Jiems todėl dauge
lyje klausimų buvo nepatogu 
griežtai stoti už vieną arba ant
rų pusę ginčuose.

Trečias advokatas, p. Lau
kaitis iš Baltimore, Md., rėmė 
dešiniuosius, bęt bendrai imant 
buvo pasyvus. O visi kiti kiek 
drūti rėme fašistų ir geguži
nių bloką. Jie specialiai i sei
mą buvo suvažiavę, kaipo gy
nėjai tam tikrų frakcijų arba 
asmenų.

Neteisėtų delegatų pri
ėmimas

Iš 7 dešiniojo bloko kandi
datų, p. Olis, neturėjo teisės 
nė būti delegatu seime. Jisai 
buvo atsivežęs mandatą iš nau 
jos, prieš pat seimą sutvertos 
kuopelės.

Tokių praktikų SLA. konsti
tucija leidžia. Nauja kuopa ga
li rinkti delegatų,kad ir už ke
leto dienų prieš seimą (senose 
kuopose rinkimai turi įvykti 
bent už 30 dienų prieš seimo 
pradžią). Bet p. Olis pirmiaus 
buvo 36 kp. narys, ir iš jos ji
sai nebuvo gavęs persikėlimo 
kortos į naują kuopą.

Jeigu net nepaisyti šito for
malumo, ir laikyti jo persikė
limų naujon kuopon teisėtai at
liktu (nors ir be persikėlimo 
kortos), tai jam turėjo būt 
pritaikytas tas konstitucijos 
paragrafas, kuris sako, kad de 
legatu seime gali būti tiktai 
tas kuopos narys, kuris yra iš 
buvęs kuopoje “nemažinus pas
kutinių šešių mėnesių”.

Galų gale, p. Olis dalyvavo 
36 kp. delegatų rinkimuose. Ji
sai tenai statė savo kandidatū
rą ir balsavo, o paskui nuėjo 
balsuoti į kitų kuopų! Joks be
šališkas žmogus negalėtų pripa
žinti tokį dalykų teisėtu, nes 
jeigu narys gali vienoje kuo
poje vieną sykį balsuoti, ren
kant delegatus, o paskui, nu
bėgęs į kitą kuopų, vėl bal
suoti tuo pačiu klausimu, tai 
delegatų rinkimas į seimą pa
virsta komedija.

Tačiau nė iš vieno advokato, 
dalyvavusio seime, nebuvo iš
girsta priešingo žodžio p. Olio 
mandato patvirtinimui, o kele
tas jų išsijuosę kalbėjo už jį. 
Jiems rūpėjo tik, kad tam tik
ra frakcija turėtų kaip galint 
daugiaus balsų seime.

Tie advokatai taip pat, gynė 
Clevelando 14 kp. teisę turėti 
delegatus seime, nors kuopa

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

Giedra, kiek vėsiau; viduti
nis šiaurių vėjas.

Saulė teka 5:17; leidžiasi 8:- 
29.

Vakar temperatūra buvo 66- 
84 laip.

yra įsiskolinusi “daugiau kaip 
tūkstantį dolerių” Susivieniji
mui, kaip tatai viešai pripaži 
no centro sekretorius. Baštiškas 
skundas prieš 14 kp. delegatus 
buvo prisiųstas seimui, bet jį 
kažin kas nukniaukė ir Manda
tų Komisija jo negavo. Tuo pa- 

jsinaudojant, į seimą pateko 9 
delegatai, kurie šiaip butų ne
turėję balso, nes SLA. konsti- 

• tueija aiškiai sako, kad joks at
stovas negali dalyvauti seime 
“patol, pakol jo atstovaujamoji 
kuopa nėra užsimokėjusi Susi
vienijimui visos savo skolos.’

Tie 10 neteisėtai priimtų de
legatų (9 iš Clevelando ir Olis) 
paskui nusvėrė daugelį svarbių 
balsavimų seime.
Kaltintoj’ai pavirto bal- 

tintojais
Seime visi advokatai, ėjusieji 

su dešiniųjų bloku, stengėsi ką 
nors išteisinti.

Lukošius, kuris savo laiku 
buvo parašęs kaltinamąjį aktą 
prieš Piki. Tarybos narius, da
vusius paskolą Ažunariui-Deve- 
niui, dabar teisino kiek galėda
mas Gegužį, versdamas kaltę 
ant p-lės Jurgeliutės. Šalnieno 
teisino Jurgeli u tę, įrodinėdama, 
kad ne ji viena kalta dėl tos 
paskolos davimo, nes paskola 
buvo daug didesnė, negu verta 
nuosavybė, ant kurios buvo 
skolinama.

Lukošius stengėsi išsukti nuo 
atsakomybės ir oficiali SLA. 
advokatą, nors jisai žinojo, kad 
p. Lopatto ne tik davė “pata
rimą^ kaip atlikti paskolos iš
mokėjimą, bet ir pats peržiurė
jo paskolos dokumentus, uždėjo 
ant jų savo O. K. (neištyręs, 
kad jie yra sufalsifikuoti) ir 
gavo už tą darbą $25.00 atly
ginimo iš Susivienijimo. Deba
tuose šitie faktai buvo p. Lu
košiui nurodyti, ir jisai nega
lėjo jų užginčyti. Bet jisai vis 
tiek teisino.

Adv. Bordenas, prieš balsuo
siant “pateisinimo” rezoliuciją, 
kurią buvo įnešusi Specialė Ko
misija, paleido blofą, kad SLA. 
atsidursiąs baisiam pavojuje, 
jeigu Pildomoji Taryba (senoji, 
iš 1927 metų!) busianti ap
kaltinta: bolševikai, girdi, ren
giasi traukti Susivienijimą į 
teismą ir reikalauti “dalies 
turto”, ir jeigu seimas ras 
Pild. Tarybą kalta, tai jie galį' 
laimėti bylą, čia p. Bordenas 
rėmėsi Bimbos paskleistais la
peliais (apie kuriuos “Naujie
nose” buvo rašyta prieš dveje
tą savaičių).

Aišku, kad £ai buvo muilo 
burbulas. Jokių bylų bolševi
kai negali užvesti prieš Susi
vienijimą dėl turto pasidajini- 
mo, ir seimo šioks arba toks 
sprendimas Devenio paskolos 
reikale su tokia byla, jeigu ji 
ir butų užvesta, negali turėti 
nieko bendro. Bet kada dele
gatų nervai ištempti ir jie ne
sugeba šaltai protauti, tai ši
toks nešvarus “triksas” kai ku
riuos jų paveikė.

Galų gale, kai atėjo nubal
tinančios rezoliucijos balsavi
mas, kuri buvo apgavingai pa
kišta seimui, kaipo “raportas”, 
o ne kaipo teisinimas arba kal
tinimas, tai visi 8 advokatai, 
laikiusieji dešiniojo bloko pusę, 
balsavo už ją.

[Acme-P. B A. Pboto]

Senatorius Thomas J. Walsh, kuris tapo išrinktas demokratų konvencijos pirmininku. 
f  X. •/

Moralis smūgis Susi
vienijimui

Šituo žinksniu musų juristai 
atliko labai blogą patarnavimą 
lietuvių fraternalei organizaci
jai. Jeigu buvo bijota Gegužį 
ir jo bendradarbius Devenio pa-1 
skoloje formaliai apkabinti, tai 
juos “pateisinti” reiškia tikra 
skandalą.

Ką dabar pasakys SLA. na
riai, kurie žino, kad viršininkai, 
davusieji tą paskolą, nusidėjo 
prieš įstatymus ir prieš savo 
pareigas, o betgi partinių sro
vių blokas su advokatų pagel- 
ba, sudaręs neteisėtais keliais 
daugumą seime, juos nubalti 
no?

Ir kas aršiausia: kai kurie 
tų advokatų pirmiaus patys 
stengėsi surinkti medžiagą vir 
šininkų apkaltinimui, patys apie 
jų kaltinimą kalbėjo mitinguo
se ir spaudoje, patys per dve
jetą metų visaip juos diskredi
tavo... Ar dabar galės SLA. na
riai žiūrėti į juos, kaip į nuo
širdžius patarėjus ir vadus?

šis suktas nusikaltusių vir
šininkų “išteisinimas” rodo, ko
dėl aršiausieji politikieriai yra 
priešingi visuotino balsavimo 
idėjai. Tūkstančius narių pa
pirkti, apgauti/ arba nugąsdin 
ti negalima. Bet atskirus as
menis galima. Kas turi pini 
gų ir nepaiso teisybės, tam at-. 
sidaro proga seime su pagelba 
kelių pasamdytų “rankų” juo
dą padaryti baltu, o baltą juo
du.

37-as seimas paniekino orga
nizacijos narių valią, pareikštą 
dvejuose visuotinuose rinkimuo
se. Jeigu nariai tam pasiduos, 
tai jie nepasijus, kaip SLA. pa
virs klikos partinių politikierių 
ir advokatų nuosavybe, o nariai 
tiirėš “teisę” tik mokėti duok 
les ir tylėti.—D-as.

Kųba< ištrėmė J. Valst. 
laikraštininką

Havana, kubą, bir. 29. —- 
Kubos prezidentas Machado į- 
sakė ištremti J. T. Wilford, J. 
V. žurnalistą ir Havana Ameri
can laikraščio leidėjų. Wilford 
smerkęs Machado, jo diktatūrų 
ir priešingą konstitucijai ‘Kubos 
valdžios formą.

Kancleris Von Papen 
reikalauja Versales 
traktato revizijos

Reikalauja panaikinti visas dis- 
k H m i nacijas** prieš V okieti ją

Lausanne, Šveicarija, bir. 29. 
—Kaip tikėtasi, iš Lausannos 
reparacijų konferencijos niekas 
neišeina. Priešingos pusės ne
nori nusileisti ir tas konferen
ciją pastatė keblioje padėtyje. 
Franci jos delegacija jau pasi
ruošusi vykti namo.

Lausanne, bir. 29. — Franz 
Von Papen, Vokietijos kancle
ris reparacijų konferencijoje 
pareikalavo Vcrsailles traktato 
revizijos. Kitaip, Vokeitija at
sisakanti dalyvauti pasaulinėje 
ekonomijos konferencijoje.

Von Papen padarė šį pareiš
kimą atsakydamas Anglijos 
premjerui MacDonaldui, kuris 
paklausė kokias koncesijas Vo
kietija sutiktų padaryti, kad 
atidarius kelią galutinam repa
racijų klausimo išrišimui.

Kalbėdamas su spaudos at
stovais Von Papen pareiškė, 
jog reikalauja, kad iš traktato 
butų išmestos visos diskrimina
cijas prieš Vokietiją. Anot Von 
PapgfCpasaulis negalės atsisto
ti tvirtai ant kojų iki tautos, 
laimėjusios pasaulinį karą, ne
sutiks su Vokietijos reikalavi
mais.

Hitlerio armija įgijo 
pilnas teises

• Berlynas, Vokietija, bir. 29. 
—Vdn Hindenburgas pasirašė 
dekretą, kuris leidžia Hitlerio 
armijai dėvėti uniformas ir pa
raduoti. Lkišiol Bavarija, Wu- 
erttembergas ir Baden Hitle
riui nebuvo davę pilnų teisių.

—------ u •
Numušė algas kongres

menams
Washingtoh, D. C., bir. 29.-— 

Senatas priėmė $150,000,000 iš
laidų sumažinimo bilių, kuria 
me tarp kito ko nukapojama 
10% ir kongresmonų algas. 
Taipgi sumažinamos ir kelionių 
išlaidos.

J. V. dalyvaus moneta
rinėje konferencijoje
Washington, I). C,, bir. 29.— 

Senatas paskyrė $40,000 pa
dengti J. V. delegacijai išlaidas 
pasaulinei monetarinėje konfe
rencijoje, kuri įvyks greitojo 
ateityje.

J. V. deficitas siekia 
$2,900,000,000

VVashington, T). C., bir. 29.— 
J .V. federalė valdžia užbaigs 
šiuos fiskalius metus su $2, 
900,000,000 defecitu. Pereitais 
fiskalinis metais biudžeto ne- 

,’dateklius buvo 2 bilijonais do
lerių mažesnis.

Siamo karalius pasi
rašė konstituciją

■ ■ i

Bangkok, Siamas, bir. 29.—Sia
mo karalius Prajadhipok pasi
rašė naują konstituciją, kuri 
panaikina absoliučią monarchi
ją, bet įsteigia laikiną diktatū
rą. Greitoje ateityje bus su
darytas senatas.

Lenkijos skolos
Vilnius, bir. 29.— Statisti

kos žiniomis 1932 m. sausio 1 
d. Lenkija turėjusi 5,028,484,- 
000 auksinų skolos. Tuo tarpu 
1931 m. sausio 1 d. buvo 4,- 
413,547,000 auks., vadinasi, per 
1931 metus skolų padidėjo 
614,947,000 auks. Be abejo, 
daugiausiai skolinasi užsienyje, 
nes 4,569;838,000 auks., o vi
daus skolos—458,64<6,000 auks.

Be šios paskolos, kurią yra 
užtraukusi vyriausybė, nema
žiau yra įsiskolinusio^ savival
dybės, bankai ir visos kitos į 
manės. Visa kartu sudėjus, 
šiuo metu Lenkija turi apie 
9,000,000,000 auksinų .skolos.

Newfoundland turi naują 
valdžią

i St. Johns, Newfoundland, bir. 
29. — Alderdice prisiekdintas 
Newfoundland premjeru. Buvęs 
premjeras Sąuires, prieš kurį 
kiek laiko atgal įvyko maištas, 
pasitraukė.

Švedų degtukų sindika
tui paskolos įnešimas 
dar kartą atidėtas

Švedų degtukų sindikatas 
dėl 20 mil. litų derybas su Fi
nansų ministerija tebeveda ir 
vis prašo, kad paskolos įneši
mas butų atidėtas tolesniam 
laikui. Ministerių kabinetas tuo 
prašymu remdamasis paskolos 
įmokėjimą pratęsė iki š. m. 
rugp. 1 d.

Demokratą partijos 
platforma “šlapia”; 
šiandie nominacijos

Stipriausiam kandidatui Roose- 
veltui trūksta 130 balsų

Chicago, III., bir. 30. — Pro- 
hibicijos klausimu demokratai 
žengė žinksnį toliau už repub- 
likonus, rezoliucijų komisijoje, 
35 balsais prieš 17 priimdami 
platformą, kurioje reikalauja 
prohibicijos įstatymo panaiki
nimo ir Volsteado akto patai
symo.

Be to, platformos projekte 
demokratai pasisakė už $1,000,- 
000,000 valdžios išlaidų suma
žinimą ir kaip republikonai, pri
darė daug priežadų.

Šiandien prasidės nominaci
jos į kandidatus prezidentūrai. 
Booseveltui dar trūksta 180 
balsų iki 2/3, o kili kandida
tai yra griežtai nusistatę neda- 
leisti jo nominacijos ir koku; 
suoja, mėgindami patraukti sa
vo pusėn kuo daugiausiai dele
gatų.

Kiek ankščiau dienos laiku 
pasklido žinios, kad kas tai siū
lė $10,000 Trayloriui, kurį re
mia Illinois valstijos delegaci
ja, už ištraukimą savo kandida
tūros Roosevelto naudai, bet 
politikieriai dėjo didžiausias pa
stangas tuos gandus nuslopinti.

Sandmo nori susitaikyti 
su Nicaragua valdžia
Tegucigalpa, Hondūras, bir. 

29.—San Lorenzo uoste, Nica- 
raguoje greitoje ateityje įvyks 
sukilėlių vado Sandino ir žy
mių krašto politikų konferen
cija taikos klausimais.

Port of Spain, Trinidad, bir. 
28.— Trinadado pelkėse užtik
ta brangių helijo dujų šaltiniai. 
Helijus naudojamas dirižab
liams.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Maještic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre . 
*• -s t* ' ' ' i * L- * .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.

Vokiečiai areštavo 
Lietuvos policijos 

viršininką
Kaunas, birželio 9.— Einantis 

Rusnės rajono virš, pareigas 
Įeitu Dzenikaitis Juozas kartu 
su pirmos eiles rajono viršinin
ku VI. Žemaičiu ir dviem po
niom nuvyko privačiais reika
lais Vokietijon, į Brioniškių 
km. ties Rusne. Pranešę kon
trolei apie atvykimą jie visi 
apie valandą laiko buvo parduo
tuvėje. 20 vai. 10 min. išeinant 
iš parduotuvės prie durų rajono 
virš. J. Dženkaitį pasitiko du 
vokiečių policininkai ir vienas 
muitinės valdininkas ir Džen
kaitį areštavo. Iš pradžios pa
sodino daboklėn, o paskui spe
cialiai iššauktu iš Tilžės auto
mobiliu Dženkaitis nugabentas 
į Tilžę.

Telefonu paklaustas Brioniš
kių policininkas pranešė, kad 
tuo reikalu turėjęs iš savo vy
riausybės slaptą įsakymą, kurį 
ir išpildęs. Kitų priežasčių jis 
nežinąs.

Užsienio reikalų ministerija 
skubos keliu įvykį aiškina.

Vokiečių pasiuntinio žy
gis užsienio reikalų mi

nisterijoj
Pasklidus gandams, kad da

bar esanti tendencija esą val
stybinės ir visuomeninės įtai
gos ką pirkdamos orijentuotųs 
kitur, bet ne į vokiečių firmas, 
kad įvairus statybos darbai 
valstybių įstaigų atiduodami 
vokiečiams irgi nebūtų pirmoje 
eilėje atiduodami, tai dėl to 
viso vokiečių pasiuntinys Mora- 
thas ir kreipės į užs. reikalų 
ministeriją; jis apie valandą lai
ko konferavo su dr. Zaunium 
stengdamasis išaiškinti faktiš
kąją būklę.

Degtukų sindikatas at- 
siskirsiąs nuo koncerno

Kreugerjo koncerno įmonės 
dėl ekonominės depresijos veik 
visur šlubuojančios, o fabrikai 
uždaromi arba darbai sumaži
nami. Tačiau degtukų sindika
to b-vė Lietuvoj laikantis, pa
lyginti gerai ir duodanti pelno. 
Del to degtukų sindikato bend
rovė norinti nuo koncerno at
skilti ir Lietuvoje veikti visai 
autonomiškai.

.V '»
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Pranešimai iš SLA. Seimo
Pittsburgh, Pa.

Pasibaigus 37-tam SLA. 
seimui

IPats seimas susidėjo iš 12 
ilgų sesijų ir tęsėsi šešias die
nas. Oras buvo gana šiltas, to
dėl seimo delegatai, kartu ir 
svečiai, kurių buvo gerokas 
skaičius, nuvargo ir jaučiasi 
linksmi, kad jų darbas-pareigoš 
pasibaigė. Ar visi delegatai sa
vo pareigas pilnai atliko Sulig 
SLA. konstitucijos, čia ne vie
ta apie tai kalbėti. Patį seimą 
sudarė 206 delegatai.

Pats seimas Įžengė Į pirmą 
darbo sesiją lyg ir fratemaliž- 
nio-demokratybės dvasioje, bet 
tik laikinai. Seimui progresuo
jant visi tie gražus obalsiai ir 
principai buvo niekšiškai pa
minti juodmarškinių ir “demo
kratų” sahdarieČių. Demokraty- 
bės principas SLA. organizaci
joje yra panaikintas, SLA. na
rių valia suminta po fašizmo 
juoda klumpe. Į

Seimas užbaigė savo darbą, 
išsiskirstė, bet jo darbai pasi
lieka medžiaga, iš kurios yra 
formuojama SLA. istorija. Ar 
seimo delegatai atliko nuošir
džiai savo pareigas, ar jų dar
bai puoš SLA. istoriją, yra la
bai didelis klausimas. Lai dele
gatai paklausia savęs, kokią 
naudą jie suteikė tai didžiulei 
musų visų organizacijai. Lai pa- 

* siklausia savo jausmų, ar pilnai 
ir nuoširdžiai ėjo savo pareigas.

Jeigu šitas seimas padarė 
klaidų, kitas seimas tas klai
das atitaisys. Jeigu ne sekan
tis seimas, tai kiti, kurie įvyks 
vėliau, bet tos klaidos turės bū
ti atitaisytos. Kova už princi
pus, kova už demokratybę čjo 
ir eina ne tik musų Susivieniji
me, bet visame civilizuotame 
pasaulyje.

Nenusiminkite SLA. nariai, 
kad 37-tas SLA. seimas nekrei
pė domės Į jūsų teises ir kad 
seimas paneigė ir demokraty- 
bės principą. Nenusiminkite ir 
nenuleiskite rankų. Atminkite, 
kad švari kova, kova už idėją 
yra garbės kova.

Niekas lengvai žmogaus gy
venime neįvyksta, už viską rei
kia kovoti, bet kovoti švariai, 
nė taip kaip kovoja tie, kurie 
nepripažįsta kitiems lygių tei
sių. Jų tikslas yra pavergti ki
tų teises. Seimas išsiskirstė ir 
jo dalyviai pakriko po plačią 
Ameriką, ten kur randasi jų 
namai ir jų šeimynos, kur gy
vuoja ir jų kuopos, kurios juos 
įgaliojo ir pasiuntė į 37-tą sei
mą. Tie seimo dalyviai turės 
pasisakyti ką jie nuveikė SLA. 
seime dėl visos organizacijos 
labo, —A. J. Viznis.

KĄ Aš MACIAU IR 
GIRDĖJAU S. L A.

37-TAM SEIME
Pirmiausia, vadinasi, musų 

gerbiami advokatai mums pa
prastiems piliečiams konstitu
ciją išaiškino ir didžiausias krū
vas raportų atvežė. Ir visi kal
bėjo iš rašto. Jie išaiškino, 
kad galima pinigų į centrą ne
siųsti, galima suorganizuot kuo
pą prieš Seimo atidarymą, iš
sirinkti save delegatu, kad ne
žinia kada narys suspenduotas, 
o kada ne. Vienas advokatas 
paaiškino, kad Devenis Lietu
voje buvo, gal ir dabar dar 
yra, tik reikėtų nuvažiuoti, gal 
jis sutiktų Į Ameriką sugrįžti 
(jei tikietą fr šipkartę nuplak
tume). Kitas advokatas pfcši- 
Sakė, kad perdaug žino.

Jaunuolis Bačiunas paSibu
čiavo su Gegužiu, Karpavičiu- 
kas suriko valio tiž tautiškumą 
ir visi rėksniai iš fašistų ir šan- 
dariečių bunčiaus sutiko jau
nuolį BaČiuną apie?avoti Gegu
žiui.

Man labai pagailo fašistų, 
kurie taip smarkiai UŽ jaunuo
lį Bajorą stikino ir brakišo. 
Dar labiau man pagailo jau
nuolių Klingos, Valaičio ir is
toriko Karpavičiuko — jiems, 
vadinasi, nebuvo lemta fašistiš
ką apšvietą SLA. nariams ped- 
levoti. Ir man taipgi pusėti
nai gaila br. Klimo, kliris, pro 
ašaras atsisveikinęs su delega
tais, namo išvažiavo be ma
žiausio džiabo. Pagaliaus man 
gaila ir prezidento Gegužio, ku
ris vos šešiais balsais savo se
najame soste pasiliko... Visiems 
buvo gaila tavorščių bolševikų, 
kurie nė bbnų negavo. nė nie
ko rinkimuose nelaimėjo. Galų 
gale man labai gaila sekretorės 
ašarų, kai Vitaitis laimėjo.

Advokatas Bordėh pasiūlė 
Ažunario ieškoti, bet negavo 
šalininkų. Pats Tareila prakišo 
ir jau nesi varė prieš apkaltin
tus P. T. narius. Visi, kaip vie
nas, P. T. nariai atsistojo ir 
viešai pasisakė, kad jie nekal
ti—reiškia, viskas pabaigta— 
“raportas priimtas ir išteisini
mas priimtas”...

Jaunuolis Olis kalbėjo apie 
ličbas, ne taip jaunas Bierstein 
apie spasabus, o žuris apie 
viską rėkte rėkė. Kai pasibai
gė raportai, tai naujai iškepta 
konstitucija pasiliko be balso. 
Moteris advokatė atsistojo ir 
pasakė, kad jinai ir-gi konsti
tuciją mėginusi gaminti, kad ir 
kiti tą darę ir kad, tur būt, 
niekados mes naujos ir neturė
sime.

Labai nervinosi musų tautos 
vadai, kai kas nors ir kur nors 
vyrą draugu, o moterį drauge 
pavadindąvo.—Delegatas.
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XIV.
Mėsa.

Mėsa, kaip sakiau, bene bus 
geriausias baltymų šaltinis: 
nors baltymų galime gauti ir 
iš daržovių bei javų, bet vis 
tiek žmonės pirmenybę mėsai 
atiduoda, nes jinai turi įvairių 
sulčių ir kvapsningų medžia
gų, kurios visam kunui labai 
naudingos; galų gale mėsos 
baltymai labai artimi musų 
kūno baltymams ir už tai len 
gviausia asimiliuojami (su
čiulpiami).

Mėsą kai kurie tyrinėtojai 
apkaltina įvairiais priekaištais, 
bet čionais PER DAUG mėsos 
tuos priekaištus pateisinti te
gali.

Mėsoje randame daug van
dens — apie 75 nuoš. Riebus 
gyvūnai turi mažiaus vandens. 
Raumenų audiniai mėsoje su
daro ryškų maistingumą. Rau
menis skrandžio sultys sunkiai 
virškina, lies jie paprastai ap
dengti jungiamaisiais audi
niais, kuriuos virimas sutarpi- 
nA: už tai virta mėsa (liesa, 
raumeninga) lengviaus virški
nąs!. Mėsoje paprastai randa
me daug riebalų, kurie, kaip 
minėjau, musų kunui sudari) 
getą kurą. Riebus žmonės tu
rėtų Vengti riebios mėsos 
(kiatilicPos, avienos, žąsie
nos). f

Zuikio mėsoje randame dau
giausia azoto, daugiausia bal
tymų, Laukiniai gyvūnai pa
prastai liesesnį. Balandžio mė
sėje randame' apie 20 nuoš. 
baltymų, o riebios žąsies mė
soje tiktai 5 nuoš.; žąsies mė
soje (nupenėtos žąsies) turime 
44 hPOš. riebalų, d balandžio 
titėšofe voš 1 nuoš. Aplamai 
imant, žąsiena sunkiai virški
nąs!. 7

Mėsės virškumas priklauso 
nuo prirengimo (virimo). Ap
lamai imant apkepta mėsa, (ir 
apdeginta) nors kartais skani/ 
bet sunkiai virškinasi. Labai , • »

išinintibgai dari) tie virių ai, 
kurie mėsą garuose šutiha (be 
vandens kepa). Ant atviros Ug
nies (ant žarijų) kepta mėša 
labai skani, bet vidurys pasi
lieka beveik žalias. Vištukus 
gailina spirginti, žalią mėsą 
musų viduriai lengvai virški
na, tiktai reikia gerai Sumušti, 
suminkštinti. Žalias stoikas vi
sur gerai žinomas, žalią, mėsą 
(jautieną) reikėtų smulkiai su
kapoti, bet šitokiam atsitikime 
jinai turi btiti tik Vai šviežia. 
Aplamai imant, mėsa gąnn 
lengvai ViVŠkinnsf. Kad kai ku
rie žibonėS negali mėsos val
gyli, tai Čia jų pakrikusio V1V- 
škinihm kaltybė: jie ir daržo
ves tinkamai suvirškinti rtėpa-' 
jegia.

Kai mėsa kiek laiko laiko
ma šiitame ori?, tai raumeuysi 
susintmkština. Zuikius kai kas 
ilgai pakabintus laiko — kol 
pradeda sutinsti. Sakoma, tvirt
inot jlj mėsa , minkštešnė it 
skanesnė, bet Čionais, tur būt, 
tiktai liėŽttVio ir hOšiėš Veikti-; 
lais. Aplamai imant, nepatavli- 
na valgyti smivdančios m’ėšos.

idešos šaldykio's dabav labai 
svarbią rolę lošia. Iš Argenti
nos į Austriją prisiunčiama 
mėsa gan skani ir gera. Tyri
nėjimai vi'eUok pavodė, kad il
gai laikoma šaldyklose mėsa 
neskatti, sausa, beveik be sul
čių. Sušaldyta mėsa gali būti 
laikoma labai ilgai, net tūks
tančius metų. Sibiro tyrinėto
jai rado leduose sūšalusitj 
maPmtiį iV juos skaniai suval
gė — mėsa buvusi tikrai ge^ 
ra. l)abar Amerikoje jau pra
dedama mėsą šaldyti, gal grei
tai susilauksime mėsos dėžutė
se, kaip jau kad turime dožu-, 
tose šaldytų žemuogių, kurias 
atšildžius galima valgyti, ir 
jos geros ir skanios.

Rūkyta ar sūdyta mėsa pra
stesne už šaldyklose laikomą 
mėsą įr, žinoma, daug prastes
nė už šviežią. Sūdyta, mėsa 
kenkia kiek pakrikusiems ink
stams. Gerai išrūkyta mėsa 
šiuo žvilgsniu dalig geresnė. 
Vienok dėžutėse (kčfritiose) lai
koma mėsa bene bus pras
čiausia, nes į tokią mėsą pri
dedama visokių antiseptų (bo- 
rakso, borinės rukšties, salcilo 
rukšties ir kt.), kurie musų 
sveikatą alina. Gan stebėtinas 
dalykas, sako Dr. Lorand, kad 
šitie antišeptai kenkia musų 
kunui, bet nekenkia nuodin
goms bakterijoms, kurios mė
soje sau lizdus susikuria. Pū
vančios mėsos nuodai (baci
lai), jei skrandžio sulčių turi
ma užtektinai, žmogui gali ir 
nekenkti. Antai grafas Pappen- 
ncim pasakoja apie Madagas
karo juodukus, kurie nesuval
gytąją jautieną Užkasa į žemę, 
paskui už savaites laiko išsi
kasa jau pažaliavusią ir valgo 
—jiems nieko nekenkia. Dr. 
Lorand primena ungarų čigo
nus, kurie pastipusias kiaules 
valgo — ir Lietuvoje apie či
gonus tokių kalbų esu girdė
jęs. Galų gale, sako Dr. Lo
rand, jeigu mums pūvanti mė
sa jau taip labai kenktų, lai 
milionai žmonių turėtų kas 
dieną nuo jos mirti, nes musų 
restoVanai ir viešbučiai kaip 
tik šitokia įneša savo kostume- 
rius ir maitina. Kartais, kaip

vėliatiš ĮiaPlatyšihie, ptivaft'čloj 
Plėšoj (ypatingai dtešVose) at
siranda labai nnbdiPgų med
žiagų. Meš škalttimė apie "plb- 
P’ihihb hnotlingtimą,6 Apie ttiif 
kad privalgę senų dešrų arba 
kitokios įnėsO’š žinoti ėš tnhai 
susirgo, kai kurie ir mirė.

Skrandžio sl’tllys (hidroelilo- 
rine rakštis), kaip sakiau, už- 
nuiša ligų perus už tai mė
soje ešnPldš ligų bakterijos 
paprastai neturi progų mums 
pAkėhkti. Virimas bakterijas 
sunaikina, joms VAgPs nnltiti- 
žin. Rmtehison iviriina, kati 
Škotijos piemenys valgo hgohį 
avią mėsą it- jiems nieką ne
kenkia. Išskubęs (M mfręs) 
Tafyžians ptitiaš belaertiiki 
(hm^avęš bietfnirins sergan
čiu gyvnht) ntėsą; net šnntį 
mėsą, jie; šakonia nėpnisyiinvvi 
it neširgAavę. .•.

Mėsos pnotiingtininš gan pa
reiti is gyvnnią maišto tjamfai' 
gali ėsti mtifiiš mmiiingą an- 
gahi). Maistas sudaro ir mė
sos škopj. .taiRiena gal brit 
skaniausia nrbn veršiena. Ro
landų veršiai ir jaučiai hm už
tektinai šviežios žofe, ik už 
tai jų Plėša, sakoma^ škaPiAU- 
.sin. šihėsPių kimštų įautiepa! 
kiek prastešuč. hnmy’tų gyvu
lių (paršų, jaučių) mėsa ska
nesnė, ypatingai bekonai (laši
niai). Kuilio mėsa prasta, bu
liaus ir-gi nekokia.

Kiaulė štiteikin geriausią 
mėsą kumpį, tižiai, sako Dr. 
Loranči, nies kiaulę tiktai po 
jos PliHieš prahOtianie getliti. 
VirtAš it šviežias, Arba Pet ge
rai rpkytas kumpis lengvai 
virškinasi, tllri Užtektinai Visa 
ko, ko Plėš iš įPėsos galiPie ti
kėtis. Inkstų liga sergantiems 
nepatartina valgyti rūkytas 
kumpis. Visiems nepatartina 
valgyti žalias kumpis.

Vištiena labai lėttgvai vlrški- 
nftši. Tai labai gėraš valgis 
nušilpUSieinši PinžaktaUj ams 
iri AplaniAi, visiems lengvai 
mrbahUėrnsi . Gerinusia Piėsa 
gauname iš vištukų, kurie le
pinami gfUdais ir piėnu girdo
mi.

Amerikoje giPię kalakutai 
mums gero maisto patiekia. 
Europoje kartais juos “indi- 
kaiš” (iPdijonais) vadina. A- 
merikoje ‘Mekos dienoje” ka- 
inkntutai galabinnmi be pasi- 
gnilėjimo, O, anot br. Ltirand, 
niekur visam sviete kalakutų 
mėsa nėra taip skani, kaip A- 
metikoje, kur jUotlas virėjas

Kala
kutų umslihffem tiž vi
rtų mėsų. Nu toli mm kalaku
tų stovi halamižių, fa- 
žrtuų, kmtoiikų it kitų lauki
mų tmuk&ių mėsa.

Musų steua pažįstama žąsele 
pasižymi HabaiaiSį ypatingai 
kai mųmųšta- hattymų tai la
bai mažai-, bet Hebaiais jinai 
ktthkto’tmja SU Visais gyvūnais 
ii- ViSU'S tougvat nugali. Žąsies 
jakuos vagai-sėju savo skoniu 
iv maistmgumu. iau senovės

egiplėnAi getai suprato žąsies 
riebalų vertybę ir savose iškil
mėse bei pokiliuose jie mėg
davo žąsieną savo diplomatų 
pilvus nuraminti.

Vienok neužmirškime vieną

dalyką ir reikalą: visokia pau
kštiena sunkiai virškinama — 
jinai tinka tiktai geriems pil
vams. Jei viduriai pakrikę, 
tai geriausia nevalgyk paukš
tienos.
j z. :

5 H
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VALDŽIOS TAKSAI 
ANT ANGLIŲ

$ ANT TONO
faeviikinkit SU šaVo tižskkyihri jums 
galbūt Veikęs jtios rhokFfi, jei Pukšite 
perdaug ilgM. Ša tikite irtafte dėl kainų.

Geo. P* Taylor, Jr.
Coal (k

2450 S. Halsted St.
Visi telefonai VICTORY 6605

Daugiau Kaip Per

Tris Gentkartes

Gera ■

Vieta Taupyti

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK !
THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK ■

O/'CHICAGO ■

4150 South Halsted Street

v

AR UŽSITRAUKI?

.r<< 0 Čia
SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žrtibnėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

• ■ . .......................  • t f ' > ■ «• ■
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Wonder Beauty Stot
KRESGE’S 5,,«u25c STORE

11227 S. Michigan AV.
Tel. PVLLMAN 10.132 

Durant, reilistinis, $3.50 pilnai. Ne
reikia fihger \vavc. Lanoil push-up 
garbihiavimas $2.50 pilnai. Shampoo 
ir fihger wave 40c. Marcei kiekvieną 
dieną, įskaitant šeštadienius, 50c. Va
karais po 6 vai. tiktai pagal susi
tarimu

Lieto v?, operatorė 
MRS. VALIKONIS '

įjoti?
7 iš 10-ties užsitraukia žinodami 
kiti 3 užsitraukia nežinodami!

ji ištraukia ii cigarėto. ,
> » . • e ’ r

O kadangi tamsta tikrai užsitrauki 
- būk tikras - būk visiškai tikras - 
jog jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs
• kad tMl nešvarumai buvo

AR užsitrauki dūnią ? Lu« ky Strike
sutidka Šį labai svarbų) klausimą 

atvirai • • • nes jie išsprendė šį labai 
svarbų dalyką. Jų įžymusis Vklyino 
procesas pašalina tūlus nešvarumus,

. kurie glūdi net rinktiniausio, leiig-
/ viausio tabako lapuose. Luckies tą 

pVčcešą išrado. Tik Luckies jį tūri!
Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi

trauki! Kiekvienas rūkytojas įkvepia 
kokią nors dalį dūmų, kuriuos jir ar

o. k. A'MĖKrkA
ATSUK LUČKY STkt^& RADIO minvčht tu
įtikiu orktitrah ^Liifiky Strikt'perstatyniHh, kitkviiiti fcirMfaitoifo, įr ŠcUadienlo

vikšrą, per N.B.C. RM /inklu.

Jfisą Apsauga
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tuokart sunku

Spaudoj teko
k

api-

metams iš “Ag-

20th 8TREET

kiaulių supirki 
reikia kuovei

Rašo E. Borchertas, Klaipėdos 
Krašto Seimelio narys

NAUJIENOS, Chicago, ID.
- - - ■ ' - ■     — -    L 

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bp nnernpijoB ar |<MrAkimu. Be priverstino 
poilsio. šis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Ernerald Oil veikia taip greitai, kad
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpa laika galėsite atsikelti. Tiktai lal- 

ykitAs lengvų nurodymų ir jums Ukrai pa
gelbės. Juru aptieklninkas nepaailaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Kaip ten buvo su Klaipė 

dos rinkimais?

nusistatyfnus paskutiniuose me
nesiuose rašė. Iš antros puses 
vėl kiek svarbumo Klaipėdos 
Krašto dvarininkai rinkimams 
pridavė, rodo sekantis pavyz
dys: ūkininkas Loratis iš Kale
nu kaimo, Pagėgių apskr. rašo: 
“Matyti visi dvaro kumečiai 
Drcslerį rinko. Girdėjau, kad 
Oplankių dvaro kumečiams dva
rininkas Heimbs balsuojant už 
Dreslerį kiekvienam po veršį 
žadėjo...”

Volkspartijos veikimus ir 
tikslus charakterizuoja vienas 
jos plakatų, kurs Seimelio rin
kimo metu visur buvo lipdomas 
ir ant kurio šalia priesaikai iš
keltos rankos šitaip atspausdin-

kur 
ku- 
ne-

jos 
kai 
tos 
tės

taip kad šįmet kiekvienam Sei
melio atstovui 2266 balsus 
(prieš 1711 balsų 1930 metais, 
į III-jį Seimelį renkant) surink
ti reikėjo. Reiškia 550 balsų 
kiekvienam atstovui daugiau 
kaip ikšiol reikalinga buvo. 
Krašto lietuviai nors ir prieš 
smarkiausi puolimą visgi ikšio
linių poziciją išlaikė.

Ateičiai norint pirmyn žengti, 
reikia sustiprintų bendrų jėgų, 
kurias jau šiandien reikia pra
dėti priruošti.

Klaipėda, 1932 m. 
gegužės mėn. 20 d.

((Pabaiga)

mos eilės klausimai. Jeigu bus 
nusileidžiama krašte lietuvių 
nenaudai, “aukštosios politikos” 
sumetimais, tai 
laukti normalios krašto atlietu- 
vinimo eigos.
skaityti apie Kaune įsisteigusią 
“Klaipėdos Kraštą remti orga
nizaciją.” Tas labai pasveikinti- 
nas žygis. Ir iš visų rimtų 
Krašto lietuvių šitas įvykis bus 
džiaugsmingai ir atitinkamu 
pritariančių darbu krašte re
miamas. Ne tik Vyriausybė, bet 
visa tauta turi Klaipėdos Kraš
to reikalais artimiausioj ateityj 
būtinai rūpintis. Kas tik gali, 
privalo įsigyti Krašte nejudo- 
mų turtų ir tt.' Vien su Didž 
Lietuvos lietuviais, suvienyto
mis jėgomis pajėgsim prieš Vo
kiečių dabar vėl aktualų “Drang 
naęh Osten” atsispirti. Nerei
kia pamiršti, kad vokietininkai 
paskutiniuose Seimelio rinki
muose ir sunkiai sergančius li
gonius į rinkimų vietas nuvežė,

esam, kad Vokietija darytų su
tarčių nępabotų (žiūrėk sutei
kimą Einburgerungsscheine mu
sų valstybės piliečiams priešin
gai sudaryti optačijos sutar
čiai).

Propagandos lizdas
9) Klaipėdos Generalinio Kon- 

suloto su trejais Konsulais ir 
milžinišku tarnautojų Štabu 
veikimą reikėtų iš Klaipėdos iš
imti. čia surenkamps apie kiek
vieną politinį judėjimą žinios ir 
siunčiamos Vokietijon (valsty
biniams kvotimams Vokietijoj). 
Pasižymėjusiems lietuviams ir 
lojaliams krašto vokiečiams vo
kiškų vizų neduodama.

10) Susirūpinti daugiau pie
tine Klaipėdos Krašto dalimi 
(Pagėgių apskr.) Ten reikėtų 
kolonizuoti vokiečių dravus, 
idant vokiečių diddvaronis v. 
Dressler, apskrities viršįnin-1 
kas v. Šlenter, Habedank (dva
rai bendrai 5000 ha. didumo) 
nustotų įtekmes. Ten reikėtų 
ir keletą pieninių įsteigti.

11) Krašte dar vis žymiai 
reiškiasi vokiečių visokios ka
meros (rum'ai) kaip antai Han- 
dels, Rechtsanwalts, Lehrerka- 
mmer ir tt. Visos šitos kame
ros daugiau arba mažiau vokie
tininkų įtekmėj randasi ir val
stybei, ypatingai atsakominguo- 
se momentuose, nenaudingai 
veikia. Reikėtų jų reikšmę su
mažinti, visai valstybei įstei
giant Ekonominę tValstybės Ta
rybą (Staatsmirtschaftsrat), į 
kurią įeitų ir keli Klaipėdos 
Krašto Žymesnių profesijų št-, 
stovai.

12) Žvejų padėtimi būtinai 
reikia susirūpinti, žvejai dabai: 
vien nuo kelių vokiečių žuvų 
pirklių finansiniai priklausomi 
yra, kurie kartu žuvų kainas 
savo naudai diktuoja. Jau rin
kimų kovoj buvo žvejams net 
iš Vyriausybės pusės tam tikra 
parama prižą* 
reikėtų pildai, turint omenyj 
ateities tolimesnę darbuotę. Di
dis klausimas dar yra, ar žve
jyba priklauso prie autonominių 
organų kompetencijų.

13) Kvotimai juristams, gy
dytojams, girininkams, dantų 
gydytojams privalėtų būtinai 
pačioj valstybėj atliekami būti. 
Dabar api< kiekvieną į kvoti
mus stojanti x asmenį vokiečių 
Generalinis Konsulatas Klaipė
doje žinias dėl to asmens polį- 
tįnid nusistatymo ‘ Vokietijon

to gyventojams drauge su deg
tine ir vokiečių patriotizmą įpL 
la.

6) IPaskolų nuošimčių suma^ 
žinimu krašte gyvenantiems lie
tuviams reikėtų susirūpinti ir 
gal iš Žemės Banko pusės toj 
srity pradžią padaryti. Esant 
reikalui, to banko paskolomis 
būtinai reikia išvaduoti mums 
patinkamus asmenis iš svetimos 
materialės priklausomybės. Sa
vo laiku prie žemes Banko Sky
riaus Klaipėdoje numatyta pa
skolų prašymams filtruoti ko
mitetą reikėtų skubiai įsteigti. 
Vokiečiai kliudo lietuvišką dar
bą krašte, nurodydami, kad Vo
kietijoje dabar geriau, nes ten 
gaunama paskolų ant pigesnių 
nuošimčių (3% 
raria”).

7) Bekoninių 
nėjimą krašte
kiaušiai perorganizuoti. Supir
kinėti reikėtų vien iš lietuviškų 
ūkininkų draugijų arba lietu
viškų vorkshirų veislės augin
tojų draugijų narių. Iki šiol 
imamus 5 lt. “Maisto” b-vės 
akcijų įgijimui nereikėtų atei
tyje imti, šio klausimo pravedi- 
mą viešai garsinti kaipo lietu
vių organizacijų krašto nuopel
ną.
Prekybos sutartį su Vokietiją, 

reviduoti
Š) Prekybos sutartis su Vo

kietija mums dabar, po to kaip 
Vokietija neperlipamą įvežimo 
miiitų sieną žemės ūkio produk
tams pastatė, pasidarė beveik 
be jokios vertės. Tam priešmi- 
nėta sutartis kliudo mums nu
sikratyti daug negeistino ele
mento. (žiūrėk “Dampfbooto” 
svetimšalius spaustuvininkus-- 
agitatorius).

Bet visgi reikėtų siekti pirm 
gąlimos sutarties revizijos, kad 
Vokietija negalėtų savo agen
tams — krašto dvarininkams — 
ir tam tikrai politinei vokieti
ninkų grupei per “Viehvervver- 
tungsgenessenschaft, Pogegen” 
Vokietijos įvežimo muitus grą
žinti. Galvijų ir kiaulių ekspor- 
tierius Bastian iš Panemunės 
kiaules atimdamas ūkininkams 
pasakė: “Visi gerai rinkit į Sei
melį Landwirtschafspartei, tai 
Voketija ir toliau įleis be mui
to kiaules ir galvijus.” Per tai 
neleistinu ir nedraugingu budu 
kaimyninė valstybė lojaliai ne
pildo sudarytą sutartį ir, kišasi 
į musų vidujinius politinius 
klausimus. Bet jau

tiniai nusistatę lietuviai Vokie
tijoj kvotimus neišlaikė, čia 
reikėtų įstatymų keliu šitą la
bai svarbų klausimą skubiau
siai sutvarkyti.

14) Bankų kontrolės klausi
mu iš Centro Vyriausybės pu
sės reikėtų rūpintis, — tas ir 
Konvencijos statuto 5 paragrafe 
numatyta.

15) Klaipėdos Krašte lietuvių 
darbininkų yra jau pakankamai. 
Juos reikia aprūpinti, ypač Klai
pėdos mieste, visais galimais 
budais darbu. Sustiprinimui 
esamos organizacijos ir, ekono
mines jų kultūros reikėtų pa
statydinti jiems didelę, pigių 
butų koloniją. Nedarbb metu 
lietuvius bedarbius! reikėtų šelp
ti, kad juos sulaikius nuo pa- 
šlijimo į nusikaltimą. Toji pa
rama turės dar tą prasmę, kad 
jų psichologijai įaugs jausmas, 
jog jie čia turi savus ir sveti
mus.

Kas daryti su tarpininkais
16) Visomis priemonėmis aš

triausiai prižiūrėti reikia vokie
čių “Vereinus”, kaip antai spor
to ir “Gesangvereinus”, o ypa
tingai “Freiwillige Feuerweh- 
ren”, kurios ppskutiniu metu 
pavadina “Hitlerininkų lizdais”. 
Visą šitų organizacijų santykia
vimą su panašioms Vokietijos 
organizacijoms reikia kuoaš- 
triausiai varžyti, nes atitinka
moms vietoms užsieniuose, šitos 
organizacijos vienoj kaip ir ant
roj pusėj Nemuno dera dėl tam 
tikrų santykių palaikymo, šitą 
aštrų suvaržymą reikėtų pra
vesti nežiūrint kylančio šauks
mo, nes kaip sykis iš šitų or
ganizacijų kyla kuodidžiausias 
pavojus gyventojų ramumui 
krašte, o galų gale ir Valstybės 
sienoms. Per visokius šitų orga
nizacijų “Tagungus ir Kongre
sus”, kuriose ar tai Klaipėdos 
Krašte arba Vokietijoj dalyvau
ja iš abiejų pusių atstovai, pa
sidaro vis nauji ryšiai ir atsi- 
kartotinai sulig laikraščių pra
nešimais pabrėžiama, kad nau
jų Vokietijos, sienų lyg ir ne- 
pripašjstąpią,. nes politinės sie
nos negalinčios nustatyti drau
giškiems jausmams kokias nors 
ribas. Į tokius santykiavimus 
būtinai reikia reaguoti, nes ne
galim mes sau patys duobę kas
tis.

16) Galų gaie tebūna leista 
nurodyti j gal svarbiausi klau
simą. Klaipėdos Krašto reika- 

paprate perduoda. Ne vieną kartą tau* lai privalėtų būti Kaunui pir-

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAELS ALL HERB TONIO
.4748 SO. ASHLAND AVENL'E, . 1043 W. NORTH AVENUE

1205 MILWAUKEE AVENUE. 8342 W.

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir 
bu sirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
vali m oai. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurte 
kentfijo nuo visokių litrų, yra dabar pasveiko var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. šie 
labai švelnus tonikas yra padarytas Iš 26 skirtingų 
gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos refuliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite i musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai

1 -i kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonic. Ąrba 
rašykite mums, prlsiųsdami 60c. o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Michael’s Ali 
Herb Tonic, ir tada patys ^Įtikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

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

ta. šjtas pažadas
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, (Tęsinys)
Rodosi, visai objektyviai 

budinta, kaip ėjo rinkiminė ko
va tarp lietuvių ir vokiečių. Iš 
to viso daroma tokia išvada, 
kad vietos vok’etininkai: pirk
liai,* valdininkai, darbininkai ir 
šiaip piliečiai yra vokiški ultra- 
patriotai. Jokio lietuviams pa
lankumo nerodė ir neparodys. 
IŠ tokių ką nors laukti lietu
viams gero nėra pagrindo. Gal 
tik tada bus mums palankus, 
kada persitikrins, kad Vokieti
ja silpna ir jokios pagelbos iš 
jos nebesusilauks. Bet prieš 

• Seimelio rinkimus Hitlerininkų 
šalininkai net atvirai Trušelių 
karČiamoj lietuviams prišaukė 
“Heil Hitler” ir lygiu laiku 
skleidė gandus, kad Hitleris 
Klaipėdos Kraštą Vokietijai 
grąžinsiąs. Čia atsispindžia Vo
kietijos siekimai kaslink sienų 
revizijos!

Laukininkai yra ištautėję lie
tuviai konservatoriai. Jie yra 
vokiečių paskolomis ir kitokio
mis gerybėmis taip surišti ir 
dalinai ištvirkinti, kad šiandie
ną tautybė jiems antraeilis da
lykas. !Pas juos klajoja kai 
sieloje vokiška dvasia, be 
rios vieni ir kiti gyventi 
gali.

Neatsižvelgiant į tai, kad vo
kiečiai ir nemažai švaistosi 
pinigais paskolų formoje, 
dėlto kraštas laikėsi tik dėl
kad gavo iš centro įvairiausios 
paramos, kuri sulig Konvenci
jos nuostatais jiems nepriklau
so. šiandieną norint parodyti, 
kad tik su • Centro pagelba jie 
tinkamai gali egzistuoti, reikė
tų būtinai tą paramą palaips
niui teikti. Esam persitikrinę, 
kad krašto laukininkai, o taip 
pat ir pirkliai bei pramoninin
kai tik tada supras, kur yra jė
ga ir įsitikins, kad natūrali 
jiems pagelba gali ateiti iš Cent
ro ir tik gerai sugyvenant čia 
abiem tautom ir esant geriems 
santykiams tarp kramto ir val
stybės. Tokias išvadas padarys 
kiekvienas, ir ateityje vokiečių 
partijų vadai vyžomis gyvento
jų negazdins.

Kas reikia tuojaus daryti
Kad sustiprinti Klaipėdos 

Krašte tautinį judėjimą, geisti
na butų padaryti štai ką:

1) Iš Seimelio reikia griežtai 
ir skubiai reikalauti vykdyti vi
sus Konvencijos nuostatus, reiš
kia ir vokiečių nepageidauja
mus, kurie krašto lietuviams 
lygias teises visur Klaipėdos 
Krašte garantuoja. Autonomi
nių įstaigų visi valdininkai ga
liausiai privalo. abi valdiškas 
kalbas ant tiek žinoti, idant su 
publika galėtų be vertėjų susi
kalbėti. Pereinamą laiką “Ueber- 
ganszeit” skaityti baigtu nu
statant tam terminą, nesą Lie
tuvos Vyriausybė Konvenciją 

. vykdo arba jos vykdymą kraš
te prižiūri.

Nei galvot negalima apie 
Seimelio ‘^frontininkų” lojalu
mą Lietuvai. Jeigu ne taip, tai 
trečio Seimelio dauguma nebū
tų Bottcherip priešvalstybinius 
jr įstatymams priešingus žy- 

. gįus aklai rėmusi ir į Krašto Gu
bernatoriaus nurodymus be jo
kio mėginimo neigiamai atsine
šusi.

Landwirtschaftspartijos vadai 
visgi stovi ankštame kontakte 
su Vokietijos dešiniųjų partijų 
organizacijoms, kurios siekia 
nors per “Freistaato” etapą 
Klaipėdą nuo Lietuvos'atplėšti 
(žiūrėk Memellandbundo ir Ver- 
band der Heimattreūen Ost — 

. und Westpreussen siekius); ly-. 
giai Vokietijos dešiniųjų parti
jų spaudos organai plačiai apie 
Seimelio daugumos partijų slap
tuose pasitarimuose išneštus

Volksparte Liste 15
Wir weichen und w,ir wanken 

nicht im Kampf um unser hei- 
liges Becht. Frie wie die Vater 
wollen wir seįn Wer anders will, 
der bleib ein Knecht.

Iš šito matyti, kad norima 
ten nueiti kur “Vater” (tėvai) 
— būtent, prie Vaterlando bu
vo.

Ne dykai šitos partijos gavo 
Rytprūsių mokyklose surinktus 
pinigus (liudininkas ūkininkas 
Meyhofer iš Svareitkiemių) ir 
šiaip žymesnių sumų iš Vokieti- 

atitinkamų šaltinių. Ne dy- 
Vokietijos atitinkamos vie- 
savo pinigais leidžia Šilu- 

“Memellandische Rund
schau” arba diriguoja “Meme- 
ler Dampfbootą” ir toj pačioj 
spaustuvėj nuo š. m. balandžio 
mėn. 1 d. net kasdieną išeina 
“Dampfbooto” vertimas vardu 
“Lietuviška Ceitunga”, nes šitos 
spaustuvės akcijų daugifma 
randasi Berlyne toj vietoj, ku
ri rūpinasi vokiečių padėtimi 
užsieniuose.

2) Aukščiausis laikas Kon
venciją pildyti ir sulig jos nuo
statais šalinti svetimšalius iš 
musų valdiško aparato (pirmoj 
eilėj mokyklose ir teismuose, 
nes lygiai čia kasdieną lietuvių 
tautai naujų nuostolių pridir
bama) .

3) Klaipėdos Krašto Guber
natoriaus žinioje, privalo ir to
liau būti visa Centro Vyriausy
bės valdininkija krašte. Guber
natoriaus veikimas Klaipėdos 
Krašte turėtų būti numatytas 
ne tik statutu, — bet ir atski
ru įstatymu, kuris jo žiniai pa
vestų visus Centro įstaigų val
dininkus.

4) Centro Valdžios valdinin
kai Klaipėdos Krašte turi būti 
visais atžvilgiais pavyzdingi ir 
visuomeniniame gyvenime akty
vus žmonės. Mažiausiai 50 nuo
šimčių šitų valdininkų reikėtų 
imti iš ištikimų kraštui lietuvių,

5) Vesti energingą,. sistęma- 
tingą ūkininkų kolonizaciją. At
sikėlę i kraštą iš Didž. Lietuvos 
ūkininkai taip pat turi būti pa
vyzdingi. Beikėtų eiti prie na
mų išpirkimo iš vokiečių rankų 
Klaipėdoje, Šilutėje, Rusnėje, 
Pagėgiuose, Viešvilėj, Smalinin
kuose, Vilkyškiuose ir Prieku
lėj. Ypatingai karčiamininkai 
(smuklininkai), būdami beveik 
vien vokiečiai, Klaipėdos Kraš-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
swimming pool.

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

WISSIG
t I

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

• GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, 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

Piknikas su Dovanomis
BIRUTES DARŽE

Archer Ave.if 79thSt. ’]■

Nedėlioj, Liepos-July 3 dieną, 1932
Bus puikus Radio Programas ir kiti pamarginimai. Taipgi bus dalinamos dovanos 

ĮŽANGA DYKAI

CITY FURNITURE CO:
Lietuvių Krautuvė 

2316 W. Roosevelt Road 
Maloniai kviečia visus atsilankyti.
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KOKIŲ BUVO MOKESČIŲ PRAEITYJ

hicago, III

ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO DIENA lazda iškilo aukštyn

Boston, Mass.

SIAMAS

diena:> 
tokio i

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

bepasiliko 
Ant žemės 
skrybėles,

čempionai, 
sužeistieji

353 kp., Pittsburgh, Pa. 
f?. Dargis

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 e.

343 kp., Indiana Harbor, Ind.
P. Rudis

323 kp., Glendale, Pa<
M. Liepienč 'K

338 kp., Kenosha, Wfs.
J. Bružas

valkiojatės? 
savo murzas

318 kp., Worcester, Mas®. 
K. šimkonis

311 kp., W. Frankfort, III
A. Radžiūnas
M. Stonis
P. šiugdiniene

223 kp., W€stville, III
P. Paulius

Kodinas su 
ant že

38.00 
____  4.00 
____  2,50 
itQ Money

išblyškęs, 
jis bėgo su ali

nto, 
mu 
pakeista,

Visai netoli

Pereitą penktadienį griuvo Siamo absoliute monar- 
jo pilnas vardas su

To, matomai, laukė ir 
jis lyg sustingo

, — pasekė 
Vadai visUo-

265 kp., Schenec&dy, N 
P. Rimkus

Pasiliko 
kurios buvo 

visko, ir 
berniukai. Tačiau 

pasitraukė į šalį,

The Owens-Illinois Glass Co., kurios centralinis "ta ’ ofisas randasi Toledo, O., įvedė šešių valandų darbo 
dieną visose savo dirbtuvėse. Kompanija kontroliuoja 
14 dirbtuvių, kurios randasi įvairiose^ valstijose. Ligi 
šiol dirbdavo 6,000 darbininkų ir buvo trys pakaitos. 
Sulig naujuoju patvarkymu, dirbs 8,000 darbininkų ir 
bus keturios pakaitos. Tokiu budu 2,000 darbininkų tu
rės progos gauti darbą.

Tokį pat planą priėmė ir Milwaukee miestas. Mo
kyklų tarybos statybos komitetas sutiko priimti socia
listo George O. Strehlow pasiūlymą, kad vasaros laiku 
prie mokyklų taisymo butų įvesta šešių valandų darbo 
diena.

Darbo valandų trumpinimas yra viena praktiškiau^ 
šių priemonių kovai su nedarbu. Nauji išradimai ir nau
jos mašinos išmeta tūkstančius darbininkų į gatvę. To 
visai nereikėtų daryti, jeigu laipsniškai butų trumpina
mos ir darbo valandos. 212 kp., Keneshia, Wis 

A, Kunca 
J.! Marcinkevičius

(Tęsinys)
Veltui tavo antakiai tankus, 
Jeigu tu nuolat juos sutrau-

sosto. Vėliau jis vėl tapo paskelbtas karaliumi, tik jo 
teisės liko žymiai apkarpytos.

Pirma Siamas buvo absoliute monarchija. Kiekvie
nas valdovo užgaidas skaitėsi įstatymu, kuriam niekas 
nedrįsdavo pasipriešinti. Valstybės pajamas jis galėjo 
eikvoti kaip tinkamas. Jokios kontrolės pebuvo. Paval
diniai, adresuodami į karalių, turėdavo sakyti, kad jie 
yra menkiausios dulkės po valdovo kojomis.

Prie karaliaus buvo susispietę visokie kunigaikščiai, 
kurių išlaikymas valstybei gana brangiai kainuodavo. 
Kai kurie jų tuo nepasitenkindavo, bet dar savo įplau
kas padidindavo graftu. Pasipriešinti tam niekas nedrį
so. Ką gali “dulkės” padaryti?

Siamas — tai žemdirbystės kraštas, kur vyriausiai 
yra auginami ryžiai. Jo žemės plotas yra beveik toks 
pat, kaip Franci jos. Gyventojų turi apie 12,000,000. De
presija, kuri jau slegia pasaulį per paskutinius trejus 
metus, ant galo, pasiekė ir tolimą Siamą. Pasireiškė 
ekonominiai ir finansiniai sunkumai. Padarinyj įvyko 
bekrauja revoliucija ir nušlavė pusėtiną skaičių parazi
tų, kurie, kaip dėlės, čiulpė valstybės iždą.

Siamas dabar pasidarė “konstitucine monarchija”. 
Jis turės ir savotišką parlamentą. Pusę atstovų skirs 
liaudies partija, kuri daugiausiai prisidėjo prie pervers- 

Kita pusė atstovų bus renkama visuotinu balsavi- 
Vėliau, kaip laikraščiai praneša, ta tvarka busianti 

visi atstovai busią žmonių renkami.

P. Rauktis
I. Gregužauskas

160 kp., Dbnnm, Pa.
A. Kiveris

175 kp., Arlington, Mass.
S. Michelsonas

188 kp
J. iPohl

192 kp., N«w Kensington.
J. Svipas

198 kp., Akron, Ohio 
P. Jurgelis
B. Beleckienė
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“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

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

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

222 kp., Michigan City, Ind 
J. Varkala

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

86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa,
J. K. Mažukna
J. Pabarčius

89 kp., E. Chicjago, Ind.
J. Kavaliauskis

90 kp., Bridgeville, Pa.
S. Bakanas
B. Sabaliauskytė

95 kp., Coal Centre, Pa.
B. Durša
J. Rudienė V

99 kp., Herminie, Pa.
J. Andriušis

109 kp., <
G. J. Stungi;
115 kp., Wilkes Banre, Pa
J. Adomaitis

116 kp., Mialtby, Pa.
M. Mockevičius

122 kp., Chicago, III.
L. Geležinis

128 kp., Carnegie, Pa.
E. šiurmaitis

129 kp., Chicago, III.
P. Valaitis

X

135 kp., Philadelphia, Pa.
J, Vaivada
M. Mankė,levičius

139 kp., Chicago, III.
J. Gumuliauskas
A, Narbutas

141 kp., So. Fork, Pa.
J. Valukas r

153 kp., Bu Bois, Pa.
V. J. Kizelis

158 kp., Springfield, <11.

vyrai, kurie

Delegatai, kurie balsavo prieš Devenio 
aferos kaltininkų pateisinimą

Daugeb’s stebisi, rašo vienas laikraštis, kai valsty
bė išgalvoja kokius naujus mokesčius. Bet kai pažvelgia
me praeitin, tai randame tokių laikų, kada visai ypatin
gi ir musų supratimu keisti mokesčiai buvo imami.

Gabiausias išgalvotojas naujų mokesčių buvo Bi
zantijos karalius Justinianas Didysis. Jo valdymo laiku 
mokesčiais buvo apkrauta beveik viskas, kas žmogaus 
gyvenimui reikalinga. Už kiekvieną duonos kąsnį, už 
mažiausį kasdien vartojamą daiktelį teko mokėti mo
kesčius. Justinianas buvox vienintelis pasaulyj valdovas, 
kuris net duoną ir vandenį mokesčiais apdėjo. Kai tie 
mokesčiai jam dar permažai atnešdavo pinigų, prieš 
mirdamas jis sugalvojo dar naujus visai juokingus mo
kesčius. Jis sugalvojo, kad jo valdomų piliečių kvėpuo
jamas oras taip pat priklauso karaliui ir už jį reikia 
imti mokesčiai. Jo patarėjai jokiu budu negalėjo sugal
voti, kaip vartojamas oras apdėti mokesčiais. Taip Jus
tinianas ir mirė, negalėdamas nustatyti kokius mokes
čius jo pavaldiniai jam turėtų mokėti už orą.

Ką nepadarė Justinianas, tą padarė Austrijos val
dovai. Ten net dabar tebeveikia oro mokesčių įstatymas, 
būtent, kiekvienas namų savininkas, kurio namai turi 
balkoną, privalo mokėti taip vadinamą “oro mokestį”. 
Tas mokestis nelygus. Kas turi didesnį balkoną, tas 
moka daugiau 
konas užima.

Aplamai karaliai plačiai gyvendami ir tam lėbavi
mui pritrukus pinigų, galvodavo kokiais budais paval
diniai gali jiems daugiau pinigų sudėti. Taip Franci jos 
karaliaus Liudviko laikais buvo apdėti mokesčiu nevedę 
jaunikaičiai. Vėliau įvedė ir netekėjusioms merginoms 
tokius mokesčius. Vyrai, sulaukę 20 metų, o merginos 
16 metų ir dar nesusituokę, privalėjo mokėti mokesčius. 
Dar vėliau Francijoj buvo įvestas mokestis mažavai- 
kiams. Kas turėjo mažiau nei keturis vaikus, tai už 
kiekvieną trūkstamą vaiką privalėjo mokėti po 8 fran
kus per metus.

Sunkiausias Francijoj buvo “druskos mokestis”, 
kuris net prie revoliucijos privedė. Buvo prievolė, kad 
kiekvienas pilietis, peržengęs 7 metus amžiaus, turėjo 
po 7 svarus druskos iš valstybės nupirkti. Kas tai prie
volei prasižengė, tai buvo skaudžiai baudžiamas. Turto 
savininkai net iš savo nejudomo turto, pavyzdžiui, iš 
ūkio išvaromi.

Vokietijos keisčiausias mokestis buvo “barzdos mo
kestis”. Kas norėjo nešioti neskustą barzdą, turėjo tam 
tikrą mokestį mokėti. Dideles pajamas valstybė turėda
vo ir iš kareiviavimo mokesčio. Kas nenorėdavo tarnau
ti kariuomenėj, galėdavo išsimokėti pinigais. Toks įsta
tymas ir šiandien kai kur dar tebeveikia, pavyzdžiui, 
Bulgarijoj.

chija. Jos karalius Prajadhipok, 
visais titulais skamba taip: Prabat Somdet Pra Para- 
mindr Maha Prajadhipok Pra Pok Klao Chao Yu BSia, 
— buvo įkalintas savo palociuj ir sutiko atsižadėti nuo

tos. Anželina ant greitųjų rin
ko butelius ir stiklines, o mu
zikantai ir/vežikai lauke tik 
signalo bėgti.

Signalo ilgai neteko laukti. 
Jį davė visai netikėtu budu 
Kodinas, kuris visiems buvo 
žjnomas kaipo atviras žmogus.

Gatvės viduriu ramiai sau 
žygiavo, į visas puses besižval- 
gydamu su pypkėmis dantyse, 
du anglai jūreiviai; dievai ži
no, kokia pikta dvasia juos 
čia užnešė, nes viešųjų namų 
gatvė buvo tolokai nuo mūsų 
lindynės.

Iš Atarnaci grupės išsiskyrė 
du drąsuoliai ir priėjo prie 
anglų. Tie sustojo ir manda
giai pasikloniojo.

“Jus ko čir 
Musų mergoms 
rodote, ar ką?

Jūreiviai, nieko nesuprasda
mi, vienas į antrą pažiurėjo.. 
Kodinas išsitiesė, ir tame jo 
judėjime buvo tiek išdidumo, 
kad aš visas sudrebėjau. Visi 
nutilo aplinkui, lygi užburti. 
Toj nejaukioj tyloj suskambė
jo jo balsas, atkreiptas į prie

it the Port Office 
under the art oi 

1879.

“Jeigu jūsų šunes drįs čia, 
pas mane, paliešti svetimša
lius, tai jus turėsite reikalą...”

Jis nespėjo nei sakinio baig
ti, kaip anglai buvo nukirsti 
ųuo kojų ir tą pačią sekundą 
Kodine 
pradžioj nieko nebuvo galimai 
suvaikyti:; vežėjai plake bota
gais, abiejų pūsiu čigonai sku
biai slėpė savo instrumentus, 
o jūreiviai, laikydami rankose 
revolverius, bėgo, kiek tik jų 
kojos nešė. Tuo laiku gatvėj, 
sukeltuose dulkių^ debesyse, 
ėjo aršiausios muštynės. Susi
dūrusios lazdos lūžo; peiliai 
krito iš sužeistų rankų, pavo
jingai blizgėdami; nuginkluoti 
priešai, susikabinę vieni su 
antrais, voliojosi ant žemės. 
Bešipešančių motinos ir žmo
nos atbėgo į pagelbą ir mušė1 
priešus, dažnai pačios sugriu- 
damos.

Visų dėmesio centru buvo 
kova tarp Kodino ir atvažiavu
sios gaujos vado. Paskutinis, 
nors ugiu ir buvo menkesnis, 
negu priešas, bet savo milži
niška lazda su geležiniu galu 
jis gana vikriai dirbo ir nepri
sileido Kodino. Mušis įvyko 
lauke, kur raiteliai darė savo 
pratimus. Penkiolikai minu
čių praėjus, aiškiai 
tik du 
gulėjo

226 kp., Chicago, III.
Dr. A. Montvidas
E. Mikužiutč
J. Mickevičius
K. čepukas

238 kp., Chicago, III.
J. Povilaitis

250 kp., Maspeth, N. Y.
D. Volungevičius

258 kp., Washington, Pa.
M. Mikalauskas

260 kp., ChlCiago, III.
K. Liutkus
K. Mačiukas

262 kp., Waukegian, III.
J. Mačiulis

266 kp., Castle Shannon, Pa.
P. Laurinaitis

271 kp., Elizabeth, .Pla.
J. Lorentas v •
286 kp., McKees Rocks, Pa.
J. Miliauskas

289 kp., Harvey, III.
A. Skirmontas

290 kp., St. Ckdr, Pa.
J. Mitchell

304 kp., Buffaltf, N. Y.
tM. Kajokas

308 kp., Zcigler, III.
M. Banis
L. Sakevičius

356 kp., Zeigler, III.
S. Parednis
359 kp., Dorchester, Mass.
T. Brazaitienė

360 kp. Milton, Mass.
F. J. Bagočius

363 kp., Armdd, Pa.
O. Ivanauskiutė
167 kp., Port Chester, N. Y
A. Urbonas /
371 kp., Combridge, Mass.
J. Valūnas

Rochester, N. Y.
BugailiŠkiS'

7 kp., Pittston, Pa.
M. Baneliene 

t

13 kp., Minersville, Pa.
V. šmaikštis

18 kp., Westville, Hl.
A. Stokis

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

27 kp., Auburn, III.
V. Tutlis

.29 kp., Westville, III.
J. Norkus
J. Sabaliauskas

33 kp., Miners Mills, Ra.
J. Kvederas

35 kp., Wilkes Barre, Pa.
P. Mažeika •
V. Jurkšaitienč

36 kp., Chicago, III.
Dr. A. Graičunas
P. Grigaitis 
Dr. A. Karalius
A. Bračulis

40 kp. Pittsburgh, Pa.
A. Vainorius
K. Šimkūnas

48 kp., Portage, Pa.
V. Savukas *

30 kp., Binghamtofi, N. Y.
J. Bučinskas

A. Čarnas
P. Adomaitis
J. Morkūnas

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

60 kp., Grand Rapids, Mich 
A. šatkus

63 kp., Chicago, IH.
A. Laurutėrias

Aštuntoje SLA. seimo sesi
joje, po to kai buvo iškelta 
aikštėn, kad senoji Pildomoji 
Taryba davė $25,000 paskolos 
Ažunariui ant nuosavybes, ku
ri buvo veria tik $16,000, ir 
kad ta paskola buvo išmokėta 
be jokių dokumentų, Speciales 
Komisijos vardu p. Tareila pa
siūlė rezoliuciją, rekomenduo
jant Pildomąją Tarybą “patei
sinti” ir pasidariusius organiza
cijai nuostolius “užmiršti”.

šitų rezoliuciją seimas dau
guma balsų (88 prieš 76) at
metė. Bet tuomet Gegužio Ša
lininkai pakele didžiausią triuk
šmą saloje, ir vice-prežidentas 
Mikalauskas, nepaisydamas de
legatų protesto, perleido antrą 
balsavimų. Delegatai buvo iš
šaukiami vardais ir kiekvienas 
buvo klausiamas: už pateisini
mo rezoliuciją ar prieš? že- 
miaus seka vardai delegatų, 
balsavusių “Prieš”.

Geriau, kad jie butų reti, 
Bet šypsotųsi man tavo akys! 
Nėra reikalo man namo 

skubėti: z
Ten nelaukia manęs žmona! 
Nei žmonos nėra, nei vaikų, 
Na, koks gi tai vyras!
Kodinas klausėsi, pasirėmęs 

ant lazdos, prie kurios buvo 
pritaisyta iš odos kilpa; jis ty
lėjo, bet jam buvo malonu, 
kai jo palydovai pradėdavo jo 
garbei šaukti. Visi buvo gerai 
apsirengę, bet jų drabužiai ge
rokai sutepti. Skrybėles buvo 
nustumtos ant pakaušio arba 
užleistos ant kaktos bei nu
kreiptos ant vienos ar kitos 
ausies, ir visur buvo gėlės.1 
Pas daugelį matėsi peiliai, —' 
kai kurie juos slėpė už lie 
mens. Vienok nuotaika buvo' 
raini, kuomet visų nusistebe-* 
jimui iš Grivica gatvės atbil-! 
dėjo keturi vežimai su dvyli
ka jaunų vyrų. Juos lydėjo* 
trys nelaimingi muzikantai.: 
Vežimai išdidžiai privažiavo. 
Visi išėjo. Triukšmas nugąsdi
no Slabadą; susirinko motetys.’

Buvo aišku, kaip 
“draugai iš Atąrnaci 
jau paskilbUsio kvartalo, kaip; 
ir Kamarovka, atvyko atker
šyti už kokias nors hralaimč-; 

. tas muštynes. Jie to neslėpė.
Begėdiški ir ciniški, jie parei-t 
kalavo gerti. Nebuvo daugiau: 
liuosų stalų, ir patarnautojai: 
padavė jiems reikalaujahiUS; 
gėrimus ant mažų staliukų., 
Jie įsižeidė ir prisiartino priCi 
vieno stalų, prie kurio sėdė*'! 
jo Kodino prieteliai. Kodinas; 
sukosėjo ir priėmė apsigyni
mo pozų 
matomai, buvo naujai atvyku 

j sios šaikos vadai 
| jo pavyzdį, nes
met laikosi labiau ^išdidžiai. 

, Tito pačiu laiku kiti savalkos 
I Šaukė čigonams: ,

“Grokite, raupsuotieji!' Męs* 
į kaip pas save natnie, nors ir 
esame šių nuskuYėiių lizde!”

Kodinas vis tylėjo. Visų 
draugų akys buvo nukreiptos 
į jį, kaip į tų, kuris pirmas 
turėjo priimti iššaukimų. Kaž
kas tarė: “Bus karšta!”

Bailiai pranyko 
tik dvi bandos) 
prisirengusios prie 
dar keli 
berniukai

• kad paliuosavus daugiau vie

sermėgos, peiliai ir sulaužytos 
lazdos. Kodino draugas Alck- 
sis, labai menkas rstikas, bu
vo susikabinęs su sau lygiu 
priešu. Kova ėjo lygiomis, 
bet staiga Aleksis verkiančiu 
balsu suriko: “Kodine... ma
ne baigia užmušti”... Kodinas 
pašoko į šalį ir smogė Aleksiso 
priešui su lazda. Pasigirdo 
dejavimas ir priešas nusirito 
ant žemės. Bet tuo pačiu lai
ku Kodino priešas iškėlė lazdą 
j viršų, kurios geležinis galas 
pataikė oponentui į galvų. Lai
mei ant Kodino galvos buvo 
užmauta stora skrybėle.

Per kelias sekundas man at
rodė, kad Kodinas sudribs ant 
žemės, 
jo priešai 
Vietoj su aukštyn iškelta lazda. 
Kodinas, sudrebėjęs nuo smū
gio, sugriebė abiem rankom 
lazdų ir, sukdamas jų aplink 
galvų, šoko ant savo priešo. 
Tasai bandė atmušti baisų 
smūgį, bet jo lazda tapo išmuš
ta iš rankų. Tuo pačiu laiku 
Kodino lazda lūžo per pusę; 
nuginkluotas priešas pasileido 
bėgti, o Kodinas, lenkdamas 
peilį, pradėjo jį vytis. Perse
kiojamas bėgo mažais ir grei
tais žingsniais, darydamas ziz- 
zagus, kad suklaidinti savo 
priešų. Kodinas, šokinėdamas, 
kaip gorila, ir laikydamas pei
lį rankoj, bėgo paskui. Jo ran
ka buvo iškelta ir prirengta bi- 
le sekundų nusileisti ant prie
šo galvos, padarydama mirtinų 

| smūgį.
Tada aš supratau, kad tarp 

visų tų žmonių, susigrūdusių 
prie durų, neatsiras nei vieno, 
kuris drįs įsimaišyti ir išgel
bėti žmogų nuo mirties, — ne
atsiras nei vieno, kuris išgel
bės buvusį katorgininkų nuo 
kitos katorgos. Abiejų proto 
netekusių vyrų veidai buvo ne
žmoniški : Kodino pakaušis
ir viena ausis raudonavo, — 
kraujas sunkėsi iš po skrybė
lės; jo priešas buv 
kaip vaškas, 
daryta burna, o jo akjrs mal 
dayo pagalbos 
nuo manęs Kodinas iškėlė ran
kų ir smogė priešui į nugarų... 
Visa minia suriko, kaip vie
nas žmogus... Viena moteris 
apalpo. Bet šį kartų peilis ne
palietė kūnų, — jis tik per
plovė nuo viršaus ligi apačios 
sermėgą. Dėdamas visas pas
tangas, jis bėga dar toliau, bet 

| uždusęs pradeda svyruoti..* Jo 
išžiūra beviltinga. Mano vai
dentuvėj pasirodo vėl Kodinas, 
surištas retežiais, kurį veda 
keturi sargybiniai į teismų 
klausyti “tų ponų, kurie nevar
toja žodžio ‘tu’ ”.

Nieko nelaukdamas, aš bėgu 
į mūšio areną. Aš puolu Ko- 
dinui po kojų. Sunkus batas 
suduoda man į kūną; aš šau
kiu, — šaukiu garsiau,^negu 
reikia, šaukiu pirma, negu pa
juntu smūgį 
klumpa ir išsitiesia 
mės... •

Aš seku akimis bėgantį prie
šą; jis jau toli, jis bėga ir kar
tas nuo karto atsigręžia, nieko 
nesuprasdamas; bet aš paten
kintas, kad jis nubėgo toli. 
Žiūrovai, susikimšę grupėmis 
prie durų, matomai, irgi nieko 
nesupranta. Jie stovi, lyg su- 

■ stingę iŠ baimės.
Vienok vienas žmogus su

prato.
(Bus daugiau)

Panait Istrati

KODINAS
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konvencija šu

CHICAGOS 
ŽINIOS

X<l ll 1 I r

Iš demokratų konven
cijos

Jų buvę tiek 
delegatai pra-

Kuo pasižymėjo demokratų 
konvencija iki vakar dienos pie
tų laiko? Niekuo ypatingu, iš
ėmus spyčius. 
kad konvencijos 
dėję sirgti.

Pagalios betgi
silaukė spykerio, kuris rado jo
je daugiau pritarimo, nei kas 
kitas. Tas spykeris, tai pa
skubęs humoristas VVill Bogers. 
Jisai suteikė taip delegatams, 
kaip publikai, skanaus juoko. 
Jo ir klausėsi daug didesne aty- 
da, nė bet kurio kito politikie- 
rio ar politikos kalbos.

Neblogų pastabų konvencijai 
padarė Clarence Darrow. Jisai 
pasveikino delegatus, kad jie 
šiais nedarbo laikais turi kų 
dirbti—nors konvencijas laiky-

Konvencijos bosai prakaitavo 
dar dėl platformos parašymo ir 
vis meškeriojo balsus kandida
tams nominuoti.

Prasidėjo bankininko 
teismas

Waukegane va kai
li agrinėj imas bylos, 
Williamui Milleriui, 
bankininkui. Miller
namas konspiracija ryšy su už
sidarymu \Vaukegan State ban
ko.

prasidėjo 
iškeltos 

Chicagos

Dar vienam bankinin
kui teismas

Prasidėjo byla iškelta Wil- 
liamui O. J. Hattstacdtui, bu
vusiam Lake View State Bank 
direktorių pirmininkui.
yra kaltinamas tuo, kad davęs 
valstijos ekzaminieriams 
vus pareiškimus apie banko 
kalus.

Jisai

falšy-
rei-

Iš Raino teismo

į-^į

►

Dr. G. Ii. Mundt, 7000 Soulii 
Shorė drive, buvęs dviejų Bai
lio bankų direktorius, liudijo 
teisme, kad esąs skolingas Bai
lio dviem bankams apie $65,- 
000. Skolos tačiau negalįs su
grąžinti.

Kitas Baino bankų direkto
rius prisipažino, kad jis esąs 
skolingas viso trims Baino ban
kams apie $17,000. Bet 
negalįs skolos sugrąžinti.
yra George Larkin, 3605 West 
63 Street.

irgi
Jis

LAcrne-P. b A. Photo]

Melvin A. Traylor, Chicagos First National banko prezi
dentas, kuris demokratų konvencijoj bus vienas iš kandidatų į 
A m e r i k os p rez i d c n t u s,

Vaikas kuone paskendo 
smėly

Krantas maudinėms prie 
Montrose avė. yra pripiltas 
smiltimis iš ežero. Vietomis čia 
yra balų. Vienoj tokioj baloj 
Kobert Bycrolt, 15 metų, 4824 
Kenmore avė., pasijuto beskęs- 
tas i smiltis. Jisai ėmė šauktis 
pagelbos.

Tapo pašaukti ugnėgesiai. 
Kai jie atvyko, vaikas jau bu
vo nusmigęs iki 
nėgesiai apvožė jį 
ta abiem dugnais, 
ir bačkos sienų
tys ir vaikas išgelbėtas. Bet iki 
ugnėgesiai išvadavo jį, vaikas 
jau buvo nusmigęs iki kaklo 
ir tik jo galva pasiliko ore.

Išėjo iš kalėjimo ir iš 
nešė kalėjimo virši

los kelnes

pusiau. Ug- 
bačka išmuš-

išimta smil

Neregįs astronomas re
zignuos

Ateinantį penktadieni rezig
nuos iš savo vietos prof. Edvvin 
Brand Frost, Chicagos univer
siteto 
galva, 
dasi 
vieta v

skatiko, kad jis neužsimokėjęs 
už pienų ir kad gal neužilgo 
jo telefonas ir guzas busią už
daryti. O ant jo namų, ku
riuose gyvena, yra dar morgi- 
čius suma $7,500. Well, prastai 
ir artistams.

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

Garsinkitės Naujienose

as mi Ik 
itself!

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

Graborlai

KRAFT
Velveeta

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. ReoHVdt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Iš Joliet kalėjimo pabėgo 
Stanley Burzewski, kuris čia 
sėdėjo ryšy su automobilių vo
gimu. Burzevvski už gerą elgė
si dirbo kaip patarnautojas ka- 

• Įėjimo vardeliui HiH’ui. Varde
liui nesant namie, Burzevvski 
užsimovė vardeno kelnes, pasi
šaukė vardelio šunis, dar pasi
ėmė užtikęs vardeno dukters 
$25 auksu, kuriuos mergina ga
vo kaip dovaną mokyklos kur
są baigus, ir išėjo iš kalėjimo. 
Vėliau vardeno šunes sugrįžo, 
bet Burzevvski jau nebegrįžo. 
Kiti kaliniai matę., kaip Bur
zevvski ėjęs iš kalėjimo, bet 
manę, kad lai buvęs pats var- 
den ns.

• • e • • si 
skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

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

tytas kaip

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Ir operos dainininkams 
prastai

Yerkes observatorijos
Ta observatorija ran- 

\Villiams Bay, Wis. Jo 
užims Dr. Otto Struve.
Frost neteko regėjimo

apie 11 metų atgal. Bet jo žy
miausi darbai astronomijos sri
ty tapo atlikti, kad jis buvo

Dar viepus butlegeris 
nušautas

GraboHai

Phone 
Hemlock 9252

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 Šou
Eachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja hidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o *_»usų 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chiėago
SKYRIUS:

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

Lietuvės Akušerės

JARUSH

Akių Gydytojai

P-nia Celia Trevisan patrau
kė savo buvusį vyrų, operos 
dainininką Vittorio Trevisana 
teisman. Moteriškė skundė, 
kad buvęs vyras skolingas jai 
$800 alinionijos. Dainininkas 
gi aiškinosi, kad jisai esąs be

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828 —
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street 
-........-o

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

___  ________ ■. ra
> p

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 I

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti v

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS |
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 f 

Nedėldieniaū pagal sutarti

■ Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauždų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

h Dr. Suzana A. Slakis
r 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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
jj 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

LS 
lt: Rez. 6600 South Artesian Avenae
0 Phone Prospect 6659

’ Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Q.‘ 1821 So. Halsted Street
da CHICAGO, ILL.
OS

į A. MONTVID, M. D.
:s. West Town State Bank Bldg.

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

l DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir chirurgas 

OFISAS:
“• 4645 S. Ashland Avė., 
^e< OfiHO valandos nuo 3 iki 4 Ir nuo 6 iki 
y 8 vai. vak. NedUlomls pagal h u tartį
_  Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930p *
A. K. Rutkauskas, M. D.

mi 4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto

. nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
ic GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
= Telefonas Grovehill 1595

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

0 nedėlioms pagal susitarimą

b DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartj. 
4847 TVest 14th Street, 

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

Hemlock 8151
tų DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandos* 9—12, 7—9, Antradienį i* 
Ketvirtadieni vakarais pagal suiiaritui.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mė
li kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 

akušeri!.
Gydo įtaigiai ir chroniškas ligas vy- 

l, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius elektros 
rietą isus.

Ofisas ir Laboratorija*
025 TV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

•R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

no 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
karo, N e dėl. nuo 10 iki 12 v. Jituą.

Phone Midvay 2880_______

Telefonas Yards 0994

Ir. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piei 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel.-Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

. CHIRURGAS
pccialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

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

ralandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pieL 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis it 

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmettc 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 g ateit 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdėly 3 iki 8. Utarninke 
1-4, Pelnyčio j 1-7

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTE

Palengvins akių Įtempimą, kuris e 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigini 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, pat 
dančią mažiausias klaidas. Specialė aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutar 
Akinių kainos per pusę pigiatts, kc 
buvo pirmiaus — $4.50 ir augščiat 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
rių. 

3307

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTH^
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland A 
Tel. Boulevard 641

TOurE/ES
Night and Momlng to kecp 
thetn Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Eye Čaren 
or f,Eye fteauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S., 9 B. Oliio St.,Chicago

Nežinomi asmens apstojo 
bungalovą, kuriame gyveno 
George Brooks, 39 metų, 162 
Kenihvorth avė,, Calumet City. 
Į vidų paleista kulkos iš oro 
pusės. Brooks mėgino išbėgti 
per užpakalines duris laukan. 
Bet kai jis pradarė namo duris, 
tai tapo nušautas keliomis kul
komis. Brooks, policijos žinio
mis, užsiiminėjęs butlegeriavi- 
mu.

kad neturime iii
užlaikymui sky

DR. KARL

LISTERINEr

relieves
SORE THROAT

*1

Reduces COLDS

Tave 
teveli

Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Musų brangusis vy- 
nickuomet neužmir- 
pas mus jau nebe- 
mes ankščiau ar vė-

WILLIAM DOWGIALLO

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną birželio mėn., 1931 
sulaukęs 44 metų amžiaus.

30 
m., 
g>-

. i JŪSŲ GRABORIUS 
Didysis Ofisas 

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

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Akiniai pri 
mokslišku

2437 W. 69th St
Tel. Gtovehill 2242

A. A. SLAKIS
.Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7557

Namų Tel. Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia

Listerine beveik mome.taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos jį su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 216 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 

’ gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 
Lobis, Mo.

Paliko 
moteris. 
Kazimieras

Liūdnai 
gaus vyro 
Dowgiallo 
šios. šv.

dideliame nubudime 
Veronika, du sunai —— 

ir Raymondas.

atminčiai musų bran- 
ir tėvelio William 

bus laikomos Šv. Mi-
Juozapo parapijos baž

nyčioje. Elgin, III., 30 d. birže
lio mėn., 1932 m., 9:00 vai. 
ryto.

Mes 
fe ir 
Šime,
sugryši, bet 
liaus pas Tave ateisime.

Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Moteris ir Sunai.

GRABORIII IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | mumi 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos ] jusy 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir UŽ tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
Į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčięs Dėl 
šennenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 TV. Adams Su Room 2117. 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

A. L Davidonis,
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio
4645 So.

arti

Dentistas 
Ashland Avė. 
47th Sttut

ii’tt?-’ -4ji V* • '■ '"ir-' -' ' >*£■•*< * 4,. \\ J.F'jftz 1

- ' - .... .......... ........................ r.........■ ■________ - ...................................................... „ —

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aoe.* 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuiell St.
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Central 6166
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Seredoj, Pėtnyčio.i nuo 7-9 v. 
3117 Union Avė., Victory 221J 

Kitais vakarais ir nedėliomis.

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

WiIIiam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutarti
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasižymėjęs jau 
nuolis

Universal Banko 
reikalu

Neseniai užsidariusio Uni
versal Banko prezidentas, p. 
J. J. Elijošius, prisiuntė “Nau
jienoms*’ pareiškimą, kuriame 
jisai nurodo, kad bankui teko 
užsidaryti ne dėl blogo jo sto
vio, bet dėlto, kad kilo panika 
(baimė) tarpe depozitorių ir 
jie urmu atsiiminėjo savo in
dėlius.

“Žinoma, bankas“, tęsiama 
pareiškime, “nors ir stipriau
sias, žmonių padėtus pinigus 
nelaiko sudėjęs Į baksą; jis tu
ri daryti paskolas, kad pada
rytų uždarbį dėl užlaikymo 
banko ir atmokėjimo nuošimčių 
depozitoriams. Taigi, nors mes 
stovėjome labai gerai, bet ant 
karto išmokėti visiems pini
gais nebuvo galima, ir iš tos 
priežasties turėjome uždaryti 
laikinai. Ant pareikalavimo 
Banko Direktorių, Stat’o Au
ditorius peržiūrinėja sąskaitas. 
Už kokio laiko duos Banko Di
rektoriams įsakymą, ką dary
ti.

Algirdas Rulis birželio 16 
dieną užbaigė keturių metų kur
są Tilden Technical High 
School su aukštu pasižymėjimu.

Jisai priklausė Honor Club 7 
semestrus; priklauso National 
Honor Society; buvo Secretary 
Civic Industrial Club; buvo re
daktorius mokyklos leidžiamo 
laikraščio; skaitėsi pirmas smui
kininkas ir užėmė vietą pirmo 
smuikininko orkestroj; turėjo 
antrą vietą Best Citizen kontes. 
te; ėjo kaip kandidatas į kle- 
sos prezidentą ir tik keliais 
balsais sumuštas; tenis lošio 
jaukto čempionas; gavo visas 
garbės raides; ir kas ypač svar
bu—gavo vienų metų stipendiją 
Armour Institute kemijos in- 
žinierystei studijuoti; butų ga
vęs keturių metų stipendiją, jei 
ne tokia sunki depresija, kokia 
dabar yra suspaudusi net ir 
mokyklas.

Tai gražus nuopelnai jaunojo 
p. liūlio. Malonus jie yra pa
čiam Algirdui, malonus jo tė
vams ir smagu matyti tokį pa
sižymėjimą kitiems lietuviams. 
Linkėtina jam ir toliau darbuo
tis 
iki

John N. Garner, kongresma- 
nas, kurį demokratų konvenci
ja gal nominuos į prezidentus.

tokiu jau pasisekimu, kaip 
šiol.—Rep.

pritarimu ir parama. Todėl dar 
kartą meldžiame paremti jo ge
rus darbus. Ačiū.

—Jonas Rusteika, Institution.
Ward 52, Oak Forest, 111.

Bridgeport
Antanas Stankus 

sveiksta

musų visuomenėj yra plačiai 
žinomos, tai ne pro šalį yra, pa
rašyti iš šio apvaikščioj'imo 
nors ir kiek vėliau.

čia turiu omenėje Antaną 
Zalagėną.

Kaip žinote, Antaninės ir 
“Naujienų“ piknikas įvyko tą 
pačią dieną, t, y. 12 d. šip mė
nesio. Kaip senas lietuviškas 
priežodis sako—vienu šuvĮitt du 
zuikiai 
dariau 
laikus 
vėliau, 
pas p. 
Racine

nušauta. Taip ir aš pa
tą dieną: turėjau gerus 
“Naujienų“ piknike, o 

sutemus, parvažiavau 
A. Zalagėną, 7134 So. 
avenue.

MADOS MADOS

pilną namą 
radau ir se- 
gatvės kolo- 
pp. Pužaus-

BridgeportasČia jau radau 
žmonių. Jų tarpe 
nūs aštuonioliktos 
nijos gyventojus,
kus, Antanavičius, Miežius, Ja- 
sinskus, auburnparkiečius Blo- 
žius, svečius iš West Frank- 
fort, UI.—J. Zalagėnus ir ki
tus.

Pokilis užsitraukė iki anks
tyvo ryto. P-nas A. Zalagėnas 
visus šauniai pavaišino, už ką 
tariu jam ačiū.—Svečias.

Vakar buvo atidarytos Univer
sal State Banko durys

Trečiadienį jau buvo atidarys 
tos Universal State Banko du
rys 
prie 
čia

banko klijentams prieiti 
baksų, kuriuos jie turėjo 
nusisamdę. Baksus turin- 
buvo įleidžiami vidun per 

užpakalines duris.—Vietinis.

—'..u—h.ii   ■

įClASSIFlEOADS.
For Rent

RENDON pilnai įrengta kriaučių ša
pą amerikonų apielinkėj, kito kriaučiaus 
aplink nėra. Gera vieta sumaniam biz
nieriui.- Taipgi storas dėl bučernės it 
grosernės.

M. S. 
COMMERCIAL HOTEL 

Goodland, Indiana

PRANEŠIMAI
Kensington — Taut. dr-st?s M. L. 

Brolių ir Seserų pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, 1 d. liepos, / p. m. 
Malonėkite visi nariai pribūti, nes bus 
daug naujų nutarimų, ir apsižiurėkit su 
mokestims, kurie esat užsilikę.

i ~ Sekr. S. Yurchis.

18los Apielinkė. — Liet. Vakarinės 
Žvaigždės Pas. Kliubo susirinkimas įvyk
sta 1 d. liepos, 7:30 vai. vak. G. Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union ,Avė. Visi 
nariai ir nauji aplikantai malonėkit da
lyvauti. Rast J. Gelgaudas.

Jaunų Liet. Am. Taut. 
metinis susirinkimas įvyks 
liepos 1 d., 7 ;30 v. v., Liet. Audito
rijoj. Randasi daug svarbių reikalų, 
todėl visi nariai prašomi atsilankyti lai
ku. Užsilikę su mokestimis malonėkį- 
te užsimokėti. Rašt. S. Kunevičia.

Kliubo pus- 
penktadieny,

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

/ į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIE D ADS
f

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

RENDAI ar pardavimui gasolino 
stotis, lunch room ir gyvenimui kam
bariai. Priežastis pardavimo — 
serga, randasi ligoninėje ir ilgai 
lės dirbti. Gražioje vietoje, 
viskas įrengta.

6456 So. Cicero Avė. 
Tel. Hemlock 64 88

vyras 
nega- 

naujai

Business Chances
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
Barbeųue standas, geroj vietoj. ant 
Archer Avė., tarp Justice Park ir Wi1Iow 
Springs. Trys vėjiniai malūnai ant že
mės. Kreipkitės prie savininko

DIXIE BARBEŲUE, 
Archer Avenue, 

Mt. Forest.

“žinoma, jei Čikagos lietuviai 
norėtų turėti savą Įstaigą ir iš
reikštų norą, prisidėdami prie 
musų banko, o depozitoriai vien
balsiai užgirtų sveiką ir stiprų 
nusistatymą, tai galėtumėme iš 
naujo atidaryti banką ir biznį 
varyti be pavojaus ir be nuo
stolio depozitoriams. Idant vi
sa tai Įvykdžius ir teisingai su
tvarkius, reiktų didesnės vie
nybės ir draugiško pritarimo; 
o su atidarymu banko turime 
kiek palaukti, nes jei šiandieną 
atidarytumėm, tai ant rytojaus 
vėl reiktų uždaryti, nes žmonės 
yra išsigandę, ir už tai aš jų 
nekaltinu, vien tik apgailestau
ju.

“Gal musų tautiečiams nėra 
žinoma, kad mes esame mažai 
teapkenčiami turtuolių, kurie 
po savo globa turėdami milijo
nus atsisako suteikti paramą 
mažesniems bankams ant grei
to reikalavimo.

“Jumis visad gerbiantis ir 
gero velijantis,

“Juozapas J. Elijošius.“

Dr. Kasputis išvažiuoja 1 dieną 
liepos

SLA. 238 kp. susirinkimas įvyks lie
pos 1 d., 7:30 v. v., K. Gramonto 
svet., 453 5 S. Rockwell St. Visi na
riai ir narės kviečiami atsilankyti ir iš
klausyti delegato raportą. Kitas svar
bus klausimas, tai iždininko nepasiun- 
timas pinigų į centrą už gegužį ir bir
želį, nes nariams gręsia suspendavimas ir 
tas reikalas turi būti? nuodugniai ap
svarstytas, o fin, raŠC išduos nuodugną 
raportą. — Valdyba.
77---------- . .——■—<-------"—T"-------------------------- -

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

DAUG parsiduoda, ale mažai gerų 
parsiduoda Graži grosernė, puikiai 
įrengta, biznis geras, randa nebrangi, 
ant bulvaro, labai pigiai. Norint įver
tint, reik pamatyt.

Telefonas
Lafayette 8549

Jau buvo “Naujienose“ mi
nėta, kad Dr. dentistas K. Kas
putis rengiasi aplankyti Lietu
vą. Dabar teko patirti, kad 
daktaras tur būt apleis Chica- 
gą 1 dieną liepos.

Be Lietuvos, Dr. Kasputis ti
kisi aplankyti Vokietiją, Fran- 
cįją ir Latviją, ypač Rygą, kur 
jis pradinį mokslą ėjo, gimna
ziją baigė ir kur gyvena nema
žai

Kaip jau žinoma, apie mėne- 
laiko atgal p. Antanas Stan

kus tapo skaudžiai apdegintas.
Dabar, nors Stankus dar ran

dasi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
jis eina geryn ir jau žymiai 
apgijęs. Tik rankos, kurios 
daugiausia nukentėjo dėl ug
nies, dar nėra apgijusios.

A. Stankus yra žinomas kaip 
biznio žmogus, kuris užlaido 
gazolino stotį adresu 6456 So. 
Cicero avė. —Senas Petras.

si

2897

jo jaunų dienų draugų,
—Rep Auburn Park

Oak Forest Antaninės
suk

NEPAPRASTAI DIDE
LIS PASISEKIMAS!
JUNGT. VALSTIJŲ ARMIJOS

Militaris Turniras
DABAR IR KIEKVIENĄ VAKARĄ 

8 VAL. IKI LIEPOS 4 d.
SOLDIER FIELD

ir 
teikiami masivėj 

— Chicago Daily Tribūne.

Financial
Finansai-Paskolos

KAS galite paskolinti pinigų ant pir
mų morgičių $5,500, ant gero 2 fla- 
tų namo Marųuette Park apielinkėj?

Tel. Prospect 8921

EXTRA! EXTRA! BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai grosernė ir bu- 

černė, randasi South Side. 
gatvės. Biznis 
Renda pigi. $4 5 į mėnesį su rūmais ir 

1 karo garažu. 
Pamatykit mus.

PAUL M. SMITH B CO. 
44 25 S. Fairfield Avė. 

Tel. Lafayette 0455

ant biznio 
cash, njėra kredito.

Nepraleiskit progos.

Mes dedame šituos p. Elijo- 
šiaus žodžius, kadangi žinome, 
jogei žmonėms, kurie turėjo pa
sidėję pinigų Universal banke, 
dabar yra svarbu žinoti, kas 
su juo toliaus dėsis. Bet iš p. 
Elijošiaus (Elias) pareiškimo 
nieko aiškaus negalima patirti. 
Jisai sako, kad bankas užsida
ręs tik “laikinai“, tačiaus jis 
atidaryti butų galima tik tuo
met, kai Chicagos lietuviai pri
sidėtų prie banko (t. y. įdėtų j 
jį kapitalo) ir kai visi depozi
toriai “vienbalsiai užgirtų“ ban
ko atidarymą, kitaip sakant, 
sutiktų neimti iš bankos savo 
depozitų. Pagaliaus, jisai pri
pažįsta, kad “nutukę turtuoliai“ 
atsisakė suteikti jo bankui pa
ramą. Vadinasi, laukti pagel- 
bos jš šalies negalima. O ar pa
tys žmonės norės tą banką at
gaivinti, tai priklauso nuo jų.

šiuo noriu pranešti Chicagos 
lietuvių visuomenei, kad musų 
prieglaudos lietuvius 26 dieną 
birželio aplankė kunigas S. Lin
kus, klebonas Lietuvių Tautiš
kos parapijos, kurios bažnyčia 
randasi prie 35 gatvės ir Union 
avė. Jis atvežė dovanų-— tą 
bako ir cigarų. ■*

Už tai mes tariame ačiū jam. 
Taipgi dėkojam ir tiems gera
širdžiams biznieriams, kurie 
jam tas dovanas įteikė, ir mel
džiame lietuvių visuomenę kiek 
galint paremti to garbingo lab
dario parapijos parengimus ir 
kitus jo sumanymus, ba jis at
sidėjęs darbuojasi labdarybei. 
Jis, ką tik gauna, viską išdalina 
biednuomenei. Neužmiršta ne 
musų, 4<urie esame prieglaudoj. 
Jau kelintą kartą jis mus ap
dovanojo, ir žadėjo ir toliau 
musų gerovei pasidarbuoti,-ži
noma, su geraširdžių lietuvių

Butų lyg ir per vėlu rašyti, 
praslinkus trims savaitėms po 
Antaninių, bet kad Antaninės ■ I I ' x • t • ■ .

PATENTS
Laikas daug reiškia 
prie patentu. Nerlzl- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InstrukelJu, 
arba rašykite dėl 
NKM0KAM08 kny
gutes ”How to Ob-

DYKAI
. .... . .... KNYGELI#gutfa "How to Ob- 

taln a Patent” ir “Reeord of la- 
ventlon” formos. Nieko nehnam 
už informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Patent Attorney 

43-A Securlty Savlnft & Commerclal 
Bank Bullding

(Dlrectly aeroes sfreet from Patent Office) 

WASHINOTON. D. C.

Marąuette Park
Viena seniausių lietuvių ap- 

tiekų šioj apielinkėj priklauso 
p. Jonui Gregg’ui (Grigaliū
nui). Toji aptieka iki šiol buvo 
adresu 2342 West 69 Street. Ji 
vadinasi Marąuette Pharmacy.

Dabar aptieka tapo perorga
nizuota. Aptieka atidaryta ant 
pat kampo Western avenue ir 
69 Street.

Nauji vieta yra didoka, daug 
platesnė, nei senajame name, 
čia taipgi randasi pašto sky
rius, kaip senojoj vietoj.

Naujoji aptieka vadinasi 
Gregg’s Pharmacy. Linkėtina 
p. Gregg’ui gero pasisekimo.

—Rep.
I. J—.. ,

PROBAK"
suteikia 

barzdaskutyklos 
■■■■■ komfortą 
■ skutimos 

namie

( PROBAK BLADE)

DOUBLE 
ACTING

S

IfPBAKING 
lVVPOWDER
Pastebėkite pttikiį tei* 

l<į . . . kaip pitagai 
laikosi i vieži.

SAMJįJSJCt *FOROVER 2? 
4OYEAR’■

' 25 ounces for 254 ’
MILLIONSOF POUNDS USED 

BY OUR GOVERNMENT

2897—Naujos mados vasarinė 
nelė. Labai elegantiška ir šauni. Sukirp
tos mieros 14, 16, 1’8, 20 taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutlri^.

Norint gauti vienų ar daugiau 
riršnurodytų pavyzdžių, prašome; iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti. pavyzdžio numeri* pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adętygą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 eentu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: į

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

I Kiekvieno pa-

Jaudina žiūrėtojus sutartina mankšta 
gražus fejerverkai 
skalėj ' 
Eikite į Soldier Field ir pamatykite šią 
didžiąją parodą. — Evening American. 
Sujudinanti proga • chicagiečiams patvir
tinti savo lojalumą . George Washington 
principams. — Chicago Daily N e to s. 
Chicagos gyventojai negali praleisti tokio 
reginio, dėl kurio kiti važiuos šimtus 
mylių. — Herald~Examiner.

20,000 sėdynių po 50c 
VAIKAMS 25c 

SMAGUMAI — ŠIURPULIAI — 
FEJERVERKAI 

Amerikos Didžiausia Washingtono 
/ Celepracija

• ĮŽANGA — 50c, 75ct $1.00,, $1.50,
.................... .11. .  . . ........ ..

Victor Bagdonas 
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus Aiestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
stt 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.

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

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So., Halsted
Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St.

Automobiles

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., A Chicago. 
čia įdedu 16 centų ir prašau

A

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

NAUJI IR VARTOTI 
MOTORCYKLIAI

Visų išdirbyščių už žemiausias 
konto kainas Chicagoje. Dalys dėl 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

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

dis- 
visų

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas i? valstija)

Lietuvių Atydai
Kurie turit pinigų ir tie, kurie reikaląujat pinigų, galite 
pinigus investuoti per J. Namon Finansinę Kompaniją be 
baimes dėl to, kad jie skolina savo pinigus ir turi platų 
patyrimą finansiniame biznyje in apie nejudinamą turtą. 
Patarimai ir informacijos suteikiamos kiek-vienam veltui.*

, * * | * J « , * i, 1

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

.Taipgi skolinajn pinigus ant Lietuvos Bonų ir algų.
, Parduodant Pirmus Morgičius nuo $500 iki $5,000.00, ne

šančius 6%. /■* ■ ? '■ '
Kiekvienas Morgičius yra vienoj vietoj; neatidalyti, val
domi vienos ypatos.
Norintieji galit investuoti ir nuo $100.00 iki $500.00.
Turime Real Estate ir Apdraudos Departamentus. Par
duodam, mainom namus, lotus, farmas ir visokio’s rūšies 
biznius visose apielinkėse. Kreipkitės arba rašykite:

J. Namon Finance Co
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038; Chicago, III.

Jus sutaupysite 50% ant visb dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais lž St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Senas Auksas 
Old Gold

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kainai Harold H. Quint B Co., 
Room 913, 202 S. State St. kampas 
Adams.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

ūkė, su viskuo, 
su gerais budinkais, ma- 

Nepraleiskite ge- 
platesnių žinių ra- 
pas Jos. Zubriskis,

PARDAVIMUI 
kaip stovi 
šinom ir gyvuliais, 
ros progos. Del 
šykite ar kreipkitės 
Goodman, Wis.

Exchange*—Mainai
KAS KĄ TURIT MAINYTI?

2 pagyvenimų 'namas, netoli bažny
čios, kaina ......................................... $1500

2 pagyvenimų senas mūrinis namas, 
mainys ant naujo namo, pridės pini
gų .............................................. kaina $6900

2 ak. kampinė vištų farma ant dide
lio kelio, tinkama dėl gasolino stoties, 
15 mylių nuo Chicagos, parsiduoda la
bai pigiai.

80 ak. farma, visi įntaisymai, kai
na .....................................  $2900

120 ak. farma prie leikos. netoli 
Chicagos, parduoda bankas, kaina $6900

Turim visokių kitokių mainymų —> 
namų ir labai gražių farmų.

Kas norit savo nuosavybę greitai par
duoti arba išmainyti, kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKI CO.
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751 
vakarais Boulevard 0127

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

PERKAME: Morgiiius, 
Notas—Vekselius— 
Scnds skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais teikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
'—Imformacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų

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

Radios
PHILCO ir General Electric. Gra

žus nauji 1932 didelio didumo Laboy 
ir Hiboy modeliai. Pilnai $21.95. 
Finance Co„ 2332 W. Madison St. At
dara vakarais.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemžPardavimni. ^
PAUL M. SMITH B CO.

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Situation Wanted

IEŠKO darbo prie namų arba restau- 
rante. Bessie Vitkauskienė, 1506 W. 
Erie St.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 ir 6 kam
barių, medinis, pigiai. 4538 South 
Washtenaw Avė., Tel. Lafayette 4294.

For Rent

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

PASIRENDUOJA 6 kambarių mo
derniškas fialas su garadžium, renda $45 
į mėnesį, 6315 S. Justine* St.

PAEŽERIO cottage Wisconsine dide
lis medžiais apaugęs plotas, puiki vieta 
daržininkystei. $750. Išmokėjimais, 49 
mylios nuo Chicagos. Taipgi turiu 2 
puikius didelius kampus, biznio praper- 
tė prie žymaus vieškelio dėl Bar B Q ar 
gasolino stoties ant ežero p^apertės. Bok 
1452, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

MOTERYS SKAITO
& ■ . 1 ■

SKELBIMUS
/ s

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

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

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

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

TEL. ROOSEVELT 8500

į..‘ J




