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Demokratai Nominavo Rooseveltą i Prezidentus
Į Roosevelt pusę 
perėjo California

Ir Tex. delegacijos
Pirmesniuose balsavimuose tos 

delegacijos rėmė Garnerj

Chicago, III., liep. 2. — New 
York valstijos glubernatorius 
Franklin D. Roosevelt laimėjo 
demokratų partijos nominaci
jas j kandidatus J. V. preziden
tui, kuomet šeštoje sesijoje, lai. 
ke ketvirtų balsavimų, j Roo- 
sevelto pusę perėjo Colifomia 
ir Texas valstijos su 90 bal
sais, duodamos Rooseveltui rei
kalingą 2/3 didžiumą. Roose- 
vetlaAgavo virš 800 balsų. Pir- 
mesniuose balsavimuose tosde 
legacijcs rėmė Giarnerj,

Chicago, III., liep. 1.— Ilgoje, 
per visą naktį nusitęsusioje se
sijoje demokratai užbaigė visų 
kandidatų nominacijas j J. V. 
prezidentus ir 2 vai. ryto pra 
dėjo balsavimus, kurie iki šiol 
nedavė 2/3 didžiumos nei vie
nam nominuotųjų. Aspiruojan- 
čių į prezidentus yra net dešim
tis: Roosevelt, Al Smith, Mary- 
land gubernatorius A. Ritchie 
Traylor—vieno Chicaįfos banko 
prezidentas, Garner— atstovų 
rūmų pirmininkas, .Murray — 
Oklahoma gubernatorius, Whito 
—Ohio gubernatorius Reed — 
Missouri senatorius, Newton Ba
ker ir H. Byrd, buvęi Virginia 
gubernatorius,

Stipriausi kandidatai yn? 
Booscvelt,. Smith, Garner h 
Ritchie.

Paskutinėje sesijoje balsuoto 
tris kartus. Antram ir trečiam 
balsavime keletas balsų perėjo 
Roosevelto pusėn, bet didesnių 
permainų nebuvo. Atrodo, kad 
demokratai turės kreiptis prie 
“juodo arklio”, nes Rooseveltui 
dar trūksta apie 88 balsų iki 
2/3.

Pirmų trijų balsavimų rezui 
tatai buvo sekami:

1 bal.t 2bal. 3 bal.
Roosevelt 666*4 6773/į 682.78
Smiht 2013/4. 194 % 190%
Garner 90% 901/į 101'/į
Ritchie 21 23^ 23 Vį

Prieš šeštos sesijos atsidary 
mą, pasklido gandai, kad Ropse- 
veltas susitaręs su Garneriu ir 
pasiūlęs jam vice-prezidenturą 
už ištraukimą savo kandidatū
ros Roosevelto naudai. Kiek 
tame tiesos parodys vėlesni bal
savimai. Gub. Ritchie skaito
mas kompromisiniu kandidatu, 
kuris nominacijas laimė, jei 
Rooseveltas negalės s*vo kan
didatūros pravesti.

“—*-------------- I
Budapeštas, Vengrija, liepos 

1.—Pareiškęs, kad jo kabinetas 
užbaigė darbą, kuriam jis bu
vo skirtas, Vengrijos premje
ras grafas Julius Karolyi re
gentui įteikė rezignaciją.

ChicaTai ir apylinkei federsk 
lis oro biuras šiai dienai pra** 
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; viduti
nis šiaurių-šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 68- 
75 laip. < . ,

Artinasi — “kilnaus 
eksperimento eros”- 
prohibicijos galas 

o

Bravorai jau rengiasi pradėti 
alaus gamybą

Washington, D. C., liep. 1.— 
Eilė didžiųjų anti-prohibicinių 
organizacijų, prie kurių pri
klauso milijonai balsuotojų, pa
reikalavo kongreso, kad tuojau, 
neatidėliodamas, pradėtų svars
tyti prohibicijos panaikinimo 
klausimą. Žymus pramoninin
kas Du Pont nurodė, kad kon
greso akcija klausimą išimtų 
iš artėjančios politines kampa
nijos ir duotų republikonams 
progą laimėti rinkimus. Prie to 
sujudimo daugiausiai prisidėjo 
demokratų partinės konvenci
jos priimta platforma, kurioje 
reikalaujama, kad prohibicijos 
įstatymas butų tuojau atmes
tas.

VVashington, D. C., liep. 1.— 
Šiandie buvo užtikrinta, kad 
senatas balsuos alaus legaliza
vimo klausimu, kuomet vienas 
stipriausių slapiųjų senate šen. 
Bingham (rep.), republikonų 
konvencijoje reikalavęs šlapios 
platformos priėmimo, padarė 
įnešimą modifikuoti Volsteado 
aktus ir tuojau legalizuoti 4% 
alų.

Nujausdami, kad prohibicijai 
artinasi galas, per su virš de
šimts metų uždaryti bravorai 
jau pradėjo rengtis gamybai ir 
planuoja išleisti milijonus dole
rių mašinerijų ir javų ir apy
nių užpirkimui. *

Sausas agentas pavirto 
į butlegerį, gavo 90 

dienų
Muskogee, Okla., liep. 1., — 

Jake Lane buvęs federalis pro
hibicijos agentas nutarė įeiti i 
pelningesnį užsiėmimą ir prisi
dėjo prie butlegerių. Bet buvu
sieji jo sėbrai atskalūną sučiu
po su alkoholiu. Atsidūrė ka
lėjime, kur turės df.?vti atgai
lą per 90 dienų.

Californijoje įvesta pen
kių darbo dienų savaitė

San Francisco, Cal., liep. 1. 
—Pradedant liepos pirma, visi 
California valstijos valdininkai 
pradėjo dirbti tik penkias die- 
nas į savaitę. Jų algos nukar 
pota 14i/i%. Tuo budu įgano
ma paimti darban kiek didesnis 
skaičius darbininkų ir tuo pačiu 
laiku sutaupyti apie $4,000,000 
j metus.

Alaskos gyventojai sku
ba aukso kasti

* - ■ ----------- - ..

Seward, Alaska, liep.x 1. — 
Alaskoje prieš keletą dienų at
rasta nauji aukso sluoksniai. 
Vįsi gyventojai metę darbus 
skuba į Willoe Creek distriktą, 
kur brangus metalas buvo už
tiktas, tikėdamiesi staiga pra
turtėti. Sakoma aukso sluoks
niai esą labai turtingi.

Providence, R. L, liepos 1.— 
žymus biznierius ir politikas 
John Kelso nusižudė prie žmo
nos ir dukters kapo. Priežas
tis—finansiniai sunkumai.

[Acme-P. K A. Photo] 
X * V

W. L. Rea, entuziastiškas demokratų konvencijos delegatas iš
Texas
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Naujos permainos
Čili valdžioje

Santiago, čili, liep. 1. —Iš 
Carlos Davila socialistinės val
džios pasitraukė radikalas Al
berto Cabero. Jo vieton pa
skirtas E. P. Villalon, radikalų- 
socialistų partijos pirmininkas. 
Kabineto premjeras ruošia įsta
tymų projektą, taikomą prieš 
valstybes ribose gyvenančius 
komunistus.

Italai skiria $20,000,000 
kviečių kainų stabili

zavimui
Rymas, liep. 1. — Vyriausy

bės pasėlių komisija paskyrė 
$20,000,000 sumą apsaugoti 
kviečių kainas vidaus rinkoje. 
Pinigai skiriami padėti ūkinin
kams ir suteikti jiems progos 
laikyti kviečius, iki jie galės 
juos pelningai parduoti.

“Bonu armijos” karei
viai serga dizenterija
Washington, D. C., liepos 1. 

—“Bonų armijai” nekaip eina
si. Vienas veteranų susirgo 
kraujalige, (dizenterija) • ir bu
vo tuojau nugabentas į ligoni
nę. Kadangi susirgo ir 20 ki
tų veteranų, manoma, kad jų 
stovykloje pradėjo plisti krau- 
jaligės epidemija. ,

Bolivijoje nužudyti dii 
šnipai

La Paz, Bolivija, liep. 1. — 
Tik šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Bolivijos valdžia 'sušaudė 
du kareivius ir kitus dti įkali
no visam-amžiui už šnipinėjimą 
gretimos Paraguajaus' valstybės 
naudai. Jie buk norėję nužu1* 
dyti ir kai kuriuos Bolivijos 
armijos karininkus.

■ ..................i ■!«<■■■! •. 4 y*

Hamilton, Ohio, bir. 30. — 
Susidaužė du elektrikiniai trau
kiniai. šeši žuvo, 4 sužeista.

Reparacijų konfe
rencija fiasco

Ląusanne, švecarija, liep. 1. 
—Didžiosios Europos valstybes 
dalyvavusios Lausannos repa
racijų konferencijoje galutinai 
suprato, kad iš. pasitarimų nie
kas neišeis, jokio susitarimo 
tarp alijantų ir skolininkų ne
galima atsiekti. Dabar vals
tybes skolingos J. V. stengiasi 
klausimą surišti su karo skolo
mis ir įtraukti J. V. i pasita
rimus, kad tuo budu abu klau
simu bendrai išrišus.

Sovietų šnipai mūšyje 
su rumunais

Bukareštas, Rumunija, liep. 
1.—Būrys sovietų agentų-šnipų 
mėgino slaptai pereiti per Ru
munijos sieną. Nelaimei jie su
sidūrė su pasienio sargyba. 
Įvyko mušis, kuriame trys ka
reiviai buvo pašauti, o vienas 
šnipas suimtas. Kiti spėjo pa
bėgti. Sargyba suėmė daug jų 
gabentos propagandines litera
tūros.

Amerikiečiai spiečiasi į 
Rygą divorsų

\ Ryga, Latvija, liep. 1.— Sek
dama J. V. divorsų sostines Re- 
no. Nev., pavyzdžiu, Ryga pra
dėjo modernizuotis ir išleido i- 
s ta tymus, kurie suteikia pro
gos vedusiomis poromis persi
skirti be ypatingų sunkumų. 
Pasinaudodami naujais. įstaty
mais, Rygon 1 suvažiavo daug 
amerikiečių/ kuriems šeimyniš
kas : gyvenimas, atsibodo.

Iš priežasties Nepriklau
somybes Šventės “Naujie
nos” pirmadieny neišeis 
ir “Naujienų.” ofisas bus 
uždarytas visą dieną.

F. Papeno valdžia 
uždarė socialdem. 
organą “Vorwaerts”
Subalansavo Vokietijos biud
žetą $1,937,000,0000 sąmatoje

Viena, Austrija, liep. 1. —50 
Austrijos hitlerininkų apsigink
lavusių pagaliais ir buožėmis 
užpuolė Tarptautinį kliubą, Vie
nos priemiestyje, kur tuo laiku 
vyko diplomatinio korpuso ir 
žymių šalies politikų vakarie
nė, pradėjo mušti svečius, su
daužė visus baldus, skaudžiai 
sužeidė kai kuriuos pasiprieši
nusius diplomatus ir iki spėjo 
atvykti policija, pranyko. O 
sunkiai sužeisti Rumunijos am
basadorius, Argentinos minis- 
teris, Italijos atašė ir kelios 
moteriškės.
. Berlynas, liep. 1. — Prezi
dentas Von Hindenburgas pa
skelbė dekretą, kuriuo subalan
savo 1932 fiskalių metų biud
žetą $1,937,000,000 sąmatoje.

Leipzig, liep. 1.— Aukščiau
sias teismas užtvirtino Vokie
tijos vidaus reikalų ministerio 
reikalavimą 5 dienoms uždaryti 
socialdemokratų laikraštį “Vor 
waerts”, kuriame tilpo fašistus 
ir Von Papen valdžią pajuo
kianti, karikatūra. Pirmiausiai 
ministeris pareikalavo Prūsų 
vidaus ministerio laikrašti už- J 
daryti, bet šis atsisakė. Tuomet 
jis kreipėsi į teismą, kuris į rei
kalavimą reagavo teigiamai.

Japonai užėmė kinų 
muitines sovietų 

pasienyje
Shanghai, Kinija, 1/p. 1, — 

Veikdama Mandžutijos valdžios 
vardu Japonijos militarė polici
ja užėmė kinų muitinę prie 
Manchuli, arti Sibiro pasienio.

“Lindbergiuko kidnape- 
ris” Čekoslovakijoje
Praga, Čekoslovakija, liep. 1. 

—Greičiausiai nepilno proto 
Nove Miesto gyventojas pasi
skelbė pagrobęs ir nužudęs la
kūno Lindbergho 20 menesių 
sūnų. Vardb neišduoda, bet 
tvirtina ir faktais remdamasis 
aiškina, kad jis esąs kaltinin
kas ir tiek. Dabar “kidnape- 
ris“ yra policijos rankose.

—..........  X . ...... , „

Ir universitetų profesoriai 
šiaudosi

Viena, Austrija, liep. 1. — 
Vienos universiteto rektorium 
buvJ išrinktas/prof. O. Abel. 
Profesoriui C. Schneider tas 
nepatiko. Jautėsi nuskriaus
tas. Keršydamas į prof. Abelį 
paleido šūvį. Kilo triukšmas. 
Kaip paprastai pasirodė ir po
licija. Schneider aiškina, kad 
“moksliškas \ nesusipratimas” 
privedęs jį prie pasikėsinimo.

Mirė mažiausias pasaulio 
žmogus

. 1 <1,. X.,I —

Ljubljana, Jugoslavija, liep. 
1.-—Cirke, prieš tūkstančių žiū
rėtojų akis staiga mirė trum
piausias pasaulio Žmogus Vlado 
Velikovič. Praleidęs beveik vi
są gyvenimą cirko arenoje ny 
kštukas sukrovęs didžiulius tur • 
tus.

Lietuvos Naujienos
Mirė inž. Arturas Langė

Kaune mirė Belgijos garbės 
konsulas ir Kauno elektros sto
ties vyr. dir. inž. Arturas Lan
ge.

Kinija ieško sutar
ties su Maskva

Maskva, liep. 1. — Nankingo 
valdžia pasiūlė Rusijai sudary
ti nepuolimo sutartį ir atnau
jinti kiek laiko atgal nutrauktus 
diplomatinius santykius.

Argentina atnaujino 
paskolą J. V.

Buenos Aires, Argentina, 
liep. 1.—-New Yorko bankieriai 
atnaujino Argentinos valdžiai 
$10,000,00(1 paskolą, kurios ter
minas pasibaigė liepos 1 d.

Sumažino viešų 'darbų 
projektų $200,000,000

«M> ... ..... .. ....
Washington, D. C., liep. 1. 

Senato ir atstovų buto įgaliuo- 
tųjų komisija, kuri dabartiniu 
laiku svarsto abiejų mimų pra
leistą $500,000,000 viešųjų dar
bų programų, nutarė tam tiks
lui išleisti tik $300,000,000.

Anglija planuoja 100% 
muitus prieš Airiją
London, Anglija, liep. 1. — 

Airija nutarė daugiau nemokė
ti Anglijai priklausančių žemės 
mokesčių. Terminas pirtmam 
pusmečiui pasibaigė šiandien. Iš 
savo pusės Anglija nutarė ap
dėti importus iš Airijos 100% 
muitais.

Indusų ir moslemų mu
štynės eina smarkyn
Bombėjus, Indija, liep. 1. — 

Paskutiniomis žiniomis Bom
bėjuje laike indusų ir mosle
mų riaušių 10 buvo užmušta, o 
virš 200 sužeista. Policija bu
vo priversta du kartus šaudyti 
į mušeikų minią, kuri plėšė 
krautuves ir statė pavojun pra
eivių gyvastis.

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

per Londoną. 1
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen,
.Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street.

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Telefono susisiekimas 
su Balearu ir Kanarų 

saloms
Nuo šių metų birželio 20 d. 

su Balearų ir Kanarų salomis 
įvedamas kasdieninis telefono 
susisiekimas. Leidžiami tik pa
prasti, skubus ir valstybiniai 
pasikalbėjimai.

Mokestis už paprastą trijų 
minučių pasikalbėjimą su viso
mis Balearų salos įstaigomis 
nustatyta vienas bendras 59 
lt. 60 et., o su Kanarų —87 lt., 
50 et.

Bekerio ir Mejerio by
los reikalai

Kaunas.— Kariuomenės teis
mas tvarkomajam posėdy svars
tė Bekerio ir Mejerio bylą. Ka
riuomenės teismas nutaręs Me
jerio bylą išskirti, nes pagal 
Klaipėdos konvencijos 15 str. 
seimelio nariai turį imunitetą.

Mejerio byla busianti spren
džiama tik Klaipėdos seimelio 
sesijai pasibaigus. Bekerio by
lą nustatyta spręsti anksčiau, 
bejt terminas dar nepaskirtas. 
Bekeris iš Metropolio persikė
lė į Nydą. Be to, kariuome
nes leišnias Bekerio ir Mejerio 
byloj nutarė nešaukti kaiku- 
rių liudininkų, jų tarpe ir Ang
lų ministerio pirm. Makdonal- 
do sekretorių. Liudininkų iš 60 
palieka apie 30.

Lietuvos banko aukso 
fondas

Birželio 15 d. siekė 50,3 mil. 
litų. Svetimos valiutos fon
das—20,2 mil. lt. Banknotų 
apyvarta —93.8 mil. lt. Bank
notų padengimas auksu suda
ro 50,6%; banknotų padengi
mas auksu ir valiuta—75,1%.

Didelė autobuso nelaimė
' ...  ■ ■——»

Šiauliai.—Birželio 13 d. 19 
klm. nuo Šiaulių Joniškio plen
te atsitiko didelė autobuso ka
tastrofa. Lūžūs resorui, grei
tai važiavęs pilnas keleivių au
tobusas apsivertė, sunkiai su
žalodamas moterį ir lengviau 
6 asmenis. Pažymėtina, kad ap
virto autobusas |3 nr. ir 13 
mėn. dieną.
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Amerikos Liet. Eko 
Centro penktojo po

sėdžio protokolas
Amerikos Lietuvių Ekono

minio Centro 5-sis posėdis įvy
ko 1932 m. gegužės m. 27-tą 
dieną Lietuvos Generalinio 
Konsulato Ncw York’e patal
poje, 15 Park Row, Ncw York,

svarbu-
Posėdv dalyvavo:

Puskunigis,

Posėdis pradėtas 12-tą va
landą dieną. Posėdį atidarė 
Dr/ Pranas Puskunigis, Ek. 
Centro pirmininkas. Savo 
įžanginėje kalboje, Dr. Pusku
nigis nurodė šiame posėdy 
svarstytinų klausimų 
jną

1. Dr. Pranas
Ek. Centro pirmininkas.

2. Adv. R. Jonas Jurevičius, 
Ek. vice-pirmininkas.

3. A. S. Trečiokas, Ek. Cent
ro sekretorius.

1. Lietuvos Gen. Konsulas P. 
Žadeikis, Ek. Centro nario K. 
J. Vaišnoros prašomas.

Centro vice-pirm. p. J. P. Var- 
kalos įgaliotas.

6. p. B. K. Kubilus, Bostono 
Liet. Vaizbos Buto sekretorius.

Pirmininkas Dr. Puskunigis 
pareiškia, kad 5-sis Ek. Centro 
posėdis yra teisėtas, nes yra 
kvorumas.

Priimta ši Ek. Centro Reika-

dienotvarkė:
1. Galimybes ir budai vaiz

bininku suvažiavimams atski
ruose štatuose.

2. Ek. Centro sekcijų arti
miausieji uždaviniai.

3. Paruošiamieji žygiai 1-jai 
Ekonominei Konferencijai 1933 
metais.

žvalgo ir V. B. Sąjungos or
ganizaciniai reikalai.

Lietuvą, informacijų tikslams, 
parinkimas.

6. Kiti sumanymai bei rei
kalai. Čia p. S. E. Vitaitis pa
siūlė aptarti Ek. Centro leidi
nio No. 2 paruošimą. Pasiū
lymas priimtas.

Dienotvarkės posmų svarsty
mas ir nutarimas:

1. Del galimybės ir būdų 
vaizbininkų suvažiavimams at
skiruose štatuose, pirmuoju 
kalbkėjo p. Žadeikis. Jis pri
minė, kad sumanymas suor
ganizuoti visų, bet tik New 
York’o, štato vaizbininkų su
važiavimą yra gimęs bene dar 
pernai metais. Mat, lietuviai 
vaizbininkai New York’o štate 
gerokai esą pasivarę organi
zuotumo žvilgsniu: jie turi se
nai veikiantį Brooklyn’o Vaiz
bos Butą, kitą V. Butą Suffolk 
Apskrity (Long Island), o per
nai metais įsikūrė dar trys 
vaizdos bujai New York’o šta
te, būtent: Amsterdam, N. Y., 
Rochester, N. Y. ir Utica, N.

juk nemenką pajėgą; tikimasi, 
kad V. Bulas įsikurs ir Bing- 
liamton, T
bininkai, gyvendami vieno šta
to ribose, beabejo turi daug ir 
bendrų reikalų. Tiems reika
lams aptarti reikalingas ir 
bendras suvažiavimas. Toks 
suvažiavimas atrodo galėtų 
būti naudingas nevien ekono
mijos sumetimais, bet ir lietu
viškos kultūros atžvilgiu. Tą 
reikalą suprasdamas, Brdfyk- 
lyn’o Liet. V. Butas yra suda
ręs net “specialę komisiją”, 
kuri pasirūpintų ir paruošti 
viso New York’o štato lietuvių 
vaizįaiečių suvažiavimą. Tą 
specialę komisiją, kiek ipan 
yra žinoma, tuo tarpu sudaro 
5 nariai: trys iš Brooklyn’o V. 
Buto, vienas iš Suffolk Apskr. 
V. Buto, ir vienas iš “upper 
New York” (Ąnd. Lucas iš 
Schenectady). Toji “špecialė 
komisija” berods turėjo dar

Lietuviai vaiz-

pasikviesti talkon Amsterda
mo, Rocliesterio, Utico ir Bing- 
hamtono atstovus. Kaip toli 
nuėjo tos “specialūs komisi
joj” darbas aš Įient žinių ne
turiu, bet reikia tikėtis, kad 
ekonominė krizė tam darbui 
kojų nepakirs ir kad kitų šta
tų vaizbininkai seks New 
York’iečių pavyzdžius. Atski
rų štatų vaizbininkų suvažia
vimai turėtų įvykti kiekvieną 
vasarą pavidale grandioziško 
pikniko. Laike tokių piknikų, 
išanksto pasiruošę prakalbi- 
ninkai, duotų apgalvotus atsa
kymus .į visus tuos klausimus, 
kurie butų vaizbininkams 
svarbus. Kombinacija iš pra
mogos ir biznio, rodosi, butų 
tinkamiausias tokiems suva- 
žiaviams pagrindas, šitokiai 
p. Žadeikio kalbai^ posėdžio 
dalyviai karštai pritarė ir be 
tolimesnių diskusijų nutarė: 
rekomenduoti visiems Vaizbos 
Putams, kad imtųsi iniciaty
vos suruošti vasaros laike 
kiekviename štate masinius 
viso štato vaizbininkų suva
žiavimus, dedant suvažiavi
mo pagrindan kultūrišką pasi
linksminimų, jungiamų su 
ekonominių klausimų aptari
mais.

’2. Pirmininkaujantis pa
aiškino, kad Am. Liet. Ek. 
Centras pasidalinęs į tris sek
cijas: a) Vaizbininkų reika
lams Amerikoje, —- šios sekci
jos pirm, yra p. Varįkala iš 
Čikagos; b) ekonominiams 
santykiams su Lietuva, — šios 
sekcijos pirm, yra Dr. P. Pus
kunigis, iš Worcester, Mass.

S. E. Vitaitis, kalbėdamas 
apie sekcijos a uždavinius, 
pranešė apie p. Varkalos susi
rašinėjimą su įvairiais asmeni- 

*jnis, iš kurio matosi, kad Ek. 
Centro sekcija a mato arti
miausiu savo uždaviniu: tirti 
Amerikos lietuvių ekonominį 
pajėgumų ir kaip tas pajėgu
mas yra apsireiškęs. Sąryšy 
su tuo, p. Žadeikis priminė 
kad Ek. Centras yra gavęs tal
kon septynis , korespondentus, 
kaijio garbės talkininkus, — 
lodei p. Varkalai belieka su 
jais susižinoti ir dar naujų 
talkininkų ieškoti.

Svarstant Ek. Centro sekci
jos 1) uždavinius, visi posėdžio 
dalyviai reikalavo, kad sekci
ja rodytų daugiau iniciatyvos. 
Kas dėl prekybos santykių su 
Lietuva, tai dėl ekonominio 
krizio ir aukštų Amerikos mui
tų Ek. Centro sekcija nenuma
tanti galimybės prekybos san
tykiams plėsti, betgi mananti, 
kad lietuviai importininkai 
galėtų nuolat šį bei tą iš Lie
tuvos importuoti, jeigu V. Bu
tai nuoširdžiai remtų tokius 
importininkus ir moraliai ir 
finansiniai; kreditas importi- 
ninkui yra svarbiausias daly
kas; todėl V. Butas turėtų ra
sti būdų savo narius-importi- 
nininkus apr lipinti kreditais, 
bent didžiam reikalui esant. 
Kaip tą padaryti, — tai rim
tų studijų klausimas Ek. Cent
rui. Toliau, tęsiant diskusijas, 
pabrėžta būtinas reikalingu
mas tampriau sandarbinin- 
kauti su Kaune įsteigtu Ame
rikos lietuviams biuru. To 
biuro adresas toks: Amerbiu- 
ras, Laisvės Alėje 64 Nr., 
Kaunas, Lithųania. Tas biu
ras teikia Amerikos lietu
viams nemokamai naudingų 
patarimų kaip įsikurti Lietu
voje ir kaip pelningai ir sau
giai įvesdinti kapitalą Lietu
vos gamyboje. Čia Dri Pus
kunigis pranešė, kaęl jįs pa
ruošęs lapelį “patarimų va
žiuojantiems į Lietuvą” ir tas 
lapelis dalinamas kiekvienam 
šią vasarą į Lietuvą vykstan
čiam. Toliau, pasėdžio daly
viai priminė p. Jurevičiui, 
kaipo Ek. Centro vice-pirmi- 
ninkui ir advokatui, pasirū
pinti ir padaryti santrauką ži-

nių apie teisinį padėjimų į 
Lietuvą grįžtančių Amerikos 
lietuvių, ypač Amerikos pilie
čių. Baigiant šį posmą disku- 
slioti, buvo pavesta p. Jurevi
čiui ištirti progas bei galimy
bes pakviesti iš JAetuvos eko
nomistą aplankyti Vaizbos Bu
tus ir bendrai suteikti Ameri
kos lietuviams šiu6 tarpu nau
dingiausių informacijų iš Lie
tuvos ekonominio gyvenimo.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli

kuris, pasak garsini-

Detroito Darbininkų Organi
zacijų Sąryšis turėjo pikniką 
Bcech Nut Grove darže birže
lio 26
mų ir ankstyvų koresponden
cijų “musų spaudoj”, reklia- 
mavusių tą pikniką, skelbė, 
kad jis bus “svarbus”, “įdo
mus”, “milžiniškas” ir lt. Pa
galios, kad “svarbus” piknikas 
įvyks naudai “musų spaudos”, 
būtent Ncw Yorko “Daily 
Workerio”, ir jo sėbrų lietu
viškoj kalboj “Laisvės”, “Vil- 
nids” ir “D. Balso”.

Amerikos lietuvių visuome
nė, uoliai agituojama bolševi
kiškos spaudos ir jos agentų 
žodžių, anksti žinojo apie tą 
pikniką “naudai musų spau
dos” ir tikėjosi susidurti su 
skailingais “svečiais” iš toli
mų miestų, kaip tai, iš Brook- 
lyno, Clevelando, Chicagos ir 
kitų. Tečiau tie darbininkai- 
bedarbiai nepasiekė 
svarbaus pikniko, 
žinoma tik mums, 
“musų spaudos”.

Oras ouvo tinkamas susirin
kimams po atvira 
Publika susirinko

musų 
Tatai yra 
rėmėjams

padange, 
išimtinai 
skaitlin

Užkandžiai išparduoti gan 
anksti, o truputį vėliau ištuš
tintos ir statinės “gero” alaus; 
be to, iššinkuoti ir keli galio
nai “naminės”. Bet girdėti, 
kad buvo perviršis “tikros” 
kanadiškos, nes kainuojant 50 
centų stiklui proletarai nepa
jėgė visos išpirkti “musų spau
dos naudai”.

Brooklyno ir artimesnių 
miestų * bolševikai, neparodę 
nosies piknike, prastai ir peik
tinai atsineša link “svarbių”, 
“įdomių” ir “milžiniškų” pa
rengimų “musų spaudos” nau
dai. Toks nerangumas ir lau
žymas tiesiog sauvališkai bol
ševikiškos disciplinos yra krk 
minališku nusižengimu prieš 
partijos tiesiąją liniją. Tai yra 
neatleistina; bolševikiška dis
ciplina reikalauja, kad mes 
pildytumem visus prisakymus 
ir užduotis visi, visur ir visa
da. Gėlė

Detroit, Mieli.
Paskutinio SLA. 35^ kp. susi 

rinkimo reikalu

čius patvirtino, nes pripažino, 
kad delegatai reikia atšaukti. 
Už atšaukimą balsavo 45, Jjrieš 
13.

Toliau korespondencijoje 
sakoma, kad nariui Girštautui 
kalbant kilęs triukšmas ir pir
mininkas norėjęs atimti jam 
balsą. Ttiriu pasakyti, kad 
Girštautas kalbėjo visai ne vie
loje. Tuo laiku buvo svars
tomas įnešimas siųsti delega
tus į seimą ar ne. O Girštau
tas kalbėjo aiiie reikąlųs, ne
turinčius niekp bendro su tuo 
kldushniL Plhmininko pareL 
ga ir buvo jį sustabdyti. Bot 
kodėl Vandupė nepasakė, kad 
bolševikai kėlė didžiausį 
triukšmą? Viepi ją rėkė, kad 
pirmininkas pasitrauktų iš vie
tos, kiti pripuolę prie atskirą 
nariu juos, gerokai iškoliojo, 
išvadino sukčiais ir tam pana
šiai. žinoma, įtarią pareiga 
yra juos priversti, tuos apkal
tinimus, ypatingai prieš vieną 
advokatą, atšaukti arba pri
versti paremti juos faktais,

Kas link žvalgo korespon
dencijos, ji labai panaši į Van- 
dupes išvedžiojimus, ir neap
simoka vėl viską iš naujo kar
toti. Bet man - nesupranta
ma p, LavinsjĮco elgėsys. Jis 
nepriklauso prie jnusų organi
zacijos, bet rašo buk musą 
valdyba esanti negera ir tam 
panašiai, P. Lapinskas netin
gi rašinėti į “Naujienas”, bet 
butų gerai, kad jo žinios butų 
kiek rimtesnės, o neparemtos 
vien paskalomis.

J. A m brose.

MOTINOS!
15th Avė.

monthly mceting July 5, 1932, 
at the home of Mr. and Mrs. 
J, Bružas, 0727 
The tiiDe 7:30 P. M. .

John Bružas, delegate for 
SLA. convention, will have, an 
interesting report to give. Ali 
members are invited to be pre- 
sent in 
pe.tition 
future.

order to avoid the re- 
of the report in the

—O— 
Nonsense

June seąms to be the month 
0f ybirianee June brides and 
Jųnė bk$u jiine bugs outnum- 
bfer the Bridė^ dt Ali times — 
prosperity or depi’ession.

Did you know?
LitHe beams of moonshine

’ Little hugs and kisseą
Nake the little maiden 
Change her name 
to Mrs, Maid, 

-y--- -r-:--- —--- ------------

LIET. LAIVAKORČIŲ Ą. S. AM.

Rengia

W mAirtm 
■t— <W <m®iuiTOKSv»u*

M. L. "GRIPSHOLM”
11

Ar Jūsų Kūdikis 
Miega Tvirtai?

Suprantama, jus norite, kad jūsų 
kūdikis butų raudonas, sveikas kū
dikis . . . su norų imantis savo mai
stų .. . reguliariai einantis svaru- 
mon . . . einantis gulti kaip cherubinas. 
Betgi galbūt jus tikitės dagi daugiau, 
kad jis budavoja savo ateities svei
katą, kad padaryti ją tinkama ir ge
rų ateinantiems metams.

Nesenai du gydytojai, kūdikių maiti
nimo specialistai, darė bandymus su 
penkiomis deiimtimis vidutinilkų kū
dikių, vartodami Eagle Pieną- Pa
sekmės parodė, kad kiekvienoj svei
katos ir augimo fazėj, Šie kūdikiai 
buvo kuopuikiausia maitinami ir 
kad Eagle Pienas pasirodė nepaprastai 
sėkmingas budavojime kūdikių.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė!

Jeigu jųsų kūdikis neina svarumam 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokama knyoelf. Nauja 
laimia “Baby’s Welfare“z—stcN^inai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

II"’ " ............ . ................. .. I II UI > ■

THE BORDEN COMPANY, Dep.PL-10 
860 Madiaon Avc.. Ncw York, N. Y.

Meldžiu piiBiųgtl man dykai kopijų nau- 
joA "Uaby'8 IVclfare.”
Vardas.—.........................-------------------------------
Adresas................ ..................................... ................
Miestas....... ............—....... i. Valst .........——

C3JNDENSEO

MiZfe

The English Column
Sense and nonsense column of

SLA. Lodge No. 338

SLA. Lodge No. 338 of Ke. 
nosha, Wisconsin, will holds its

LlEPbS 30 d
Laivakortės į Klaipėdą:
\ Ten | Ten ir Atgal’

Trečia Klase $84.50| $141.00

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:

S. S. DROZTNINGHOLM, Liepos 16
M. L. GRIPŠHPLM. Liepos 30
M. L. KUNGSHOLM, Rugpiučio 15
S. §. DROTTNINGHOLM, Rugp. 25
M. L. GRIPSHOLM, Rugsėjo
M. L. KUNGSHOLM, Rugsėjo
Platesnių informacijų kreipkitės . 
vietini laivakorčių agenų arba į:

Swedish American Line
181 N. MICHIGAN AVĖ.. 

CHICAGO, ILL.

Moderniška Plovimui
w''i?ttwūtt'Wvj Mašina

uNuga-Tone padarę 
mane stiprų ir 

sveiką”
"Per keliu metus aA buvau silpnas ir li

guistas ir mažai ralAji.n dirbti,” ražo Mr 
Jankaitis.. Chicago. *“ " ,
man daug nesmagumo ir man veik vinį) laika 
skaudėjo galva. AA diipuoliau svarumo ir 
spėkoje, mano apetitai buvo prastas ir ki> 
valgiau man darė nesmagumo. AA negalėjau 
gerai miegoti naktimis. AA ėmiau daugelio 
riiAių gyduolių, bet negavau pagelbos Iki 
nepradėjau imti Nuga-Tone. AA išgėriau Uk 
dvi bonkas ir teisingai galiu sakyti, kad 
Nuga-Tone padarė mane stiprų Ir sveika. 
Dabar aA galiu dirbti sunkiai kiekviena diena 
ir gerai miegoti naktimis."

Nuga-Tone padarė stebuklus dėl milionų 
vyru iv moterų visose pasaulio dalyse. Jis 
padaro jus stiprų ir sveika, suteikia jums 
gera apetitų, nugali pilvo pakrikimus Ir kon- 
Htipacijų ir sustiprina silpnus inkstus ir ki
tus organus. Jeigu juųų sveikata nėra gera, 
jus turite imti Nųga-Tone, Jis yra pardavinė
jamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkųs jo 
neturi, papraftykit ji užsisakyti iš savo urmi
ninko. Neimkite substitutų. Jokios gyduolės 
negali to padaryti, kų Nuga-Tone padarys.

_______ p.
111. "Mano pilvas jlurO

AA ijupuoliau svarumo ir

is 
pas

Vertės $90.00 už

J. *.... .
valdžios taksai

ANT ANGLIŲ
importuotų

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

Geo. P. Taylor, Jr. 
Coal Co.

2450 S. Halsted St.
Visi telefonai VICTORY 6605

jums

Sučėdys šeiinininkęihldaug laiko, 
ir sveikatos. Drapanos būna 
daug tvirtesnės išplautos su nau
ja moderniška plovimui mašina. 
Pamislykite, jus galite įsigyti tik 
už $1 į Savaitę.

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ♦
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1868-1932 Saugumas i

Nuolatinis lietuvių radio programas iš galingos stoties 
WCFL. kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. p. p.

-■ ’■ -A1 ■ ................................................................................................J

HOLLAND - AMERICA LINE

1

“Naujienų” 141 ir J42 nume
riuose tilpo net trys korespon
dencijos apie paskutjnį SLA. 
352 kuopos susirinkimą ir po 
jomis pasirašo Vandupė, žval
gas ir Ę. Lavinskas. Reikia 
pripažinti, kad keliose vietose 
apsilenkta su teisybe. Ypa
tingai nutolusi nuo faktų buvo 
Vandupė korespondencija. Kas 
link minimo skundo prieš kuo
pos delegatus į seimą, turiu 
pasakyti, kad jokio skundo ne
buvo. Padaryta tik pastaba. 
Narys Cibulskas aiškino, kacį 
tikrai niatęs narius išpildant 
daugiau negu vieną balotą. 
Pastabą padaryti nėra didelis 
prasižengimas. Be to, Cibuls
ko pastabą didelis narių skai-

NUO 1868 k»d. šis bankas Jj 
tapo suorganizuotas, jis teike g 
saugią ir patogią vietą šutau- į 

ponis dėl tūkstančių žmonių, ku- g 
rie žino apie jo konservatyvLnu- S 
sistatyirią. Tiiredariias šešios de- g 
šimt s keturių metų saugumo ir S 
stipruiho rekordą, šis bankas šian- J| 
die kvifečla tAublitio sąskaitas g 
atskirų žmonių iš visos didžiosios ■ 
dtilėdgbg South Sidčs. ■

TAUPIMO DEPOZITAI PADĖTI 
PRIEŠ AR LIEPOS 15 D. NEŠ 
NUOŠIMČIUS NUO LIEPOS 1 D.

. • 1 ' * T* ' ■ j.

THESTOGK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST ĮSAVINĘS BANK 

; e^CtilCAGO

4150 South Halsted Street
•f r
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Didelė Ekskursija
ĮLIETIVA

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų

^Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu.

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ (PER ROTTERbAM)

Geras maistas ir patarnavimas, namine nuotaika
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS f:

AMBRAZIEJUS. J.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ambroze; V. W.
178 Fctry St., Newark, N. J.

' “AMERIKOS LIETUVIS*’
14 Vernon Si., Woręjester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
33.27 So, Halsted St., CBicago, UI.

BARTKEVIČIUS; P.
678 N. Main Sx., Montello, Mass.

. “DIRVA“ (
. 6820 Supcrior Avė., Clevėland, O..

MAKAREVIČIŲS, K. A.
62 Jackson St., Anspnia, Conn. 

MOLIS, P.
1730 — 24Hi St.. Detroit, Mkh.

A “NAUJIENOS“
1739 So. Halsted $t„ Chicago, III. 

RAUKTYTĖ, J.
123 Mįllbury St., Worcester, Mass.

226 Park W HatfiarA Conn. 
SIDABRAS. K.

342 W. Broadway, S. 4Boston, Ma«s. 
, . . • STULPINAS, V. M. .

TREČIOKAS. S. 
197 Adams Su Newark, N. J.

VARASIUS, A. 
12t> aad Oarsoų, S t rėtis, 
:, Pittsburgh, Pa. 
VASIILIAUSKAS, J.

Bank St., Waterbuty, Conn.

GrAnd St., Brooklyn, N. Y.

;cport> Conn, 
I ~ ZOLP, <L jjl.

4559 S. Paulina St„ Cbicaio, Jll.

So.

814

193



šeštadienis,' liepos 2, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Iš Keistučio Kliubo padangės

Lietuvių Keistučio Pašalpi- 
nio Ęliubo išvažiavimas įvyko 
sekmadieny, birželio 19tą die
ną, J. Spaičio darže, du blo
kai anapus Will,om Springs, 
prie Archer Avė.

mas^puikiai pavyko, išsikiriant 
šiuos “trubelius”: M. Tarutis 
užmiršo namie dvi tuščias sti
klines, o išvažiaviman atsivežė 
pilnas; A. Jokantas parvažia
vo namo pavargusia nuo vinių 
kalimo ranka; du Jonai, Pa
niška ir Kondroška, turėjo ke
lias minutes palaukti gatvė- 
kario važiuojant namo; VV. 
Sharka, važiuodamas namo, 
turėjo baimes, kad kas nepa
gautų. Tai visa, ką sužinojau.

ir kai pasigerdavo, tai visuo
met kaltindavo ją flirtavimu 
kitais vyrais.”

Pareiškimas
Naujienų” laidoje iš

SU

kurie

atsilankyti. Bus renkamos gra
žuolės merginos ir moters, bus 
virvės traukimas. Bus imami 
paveikslai. Taipjau bus laimė
jimas dovanų. Šokiai ir kitokie 
pasilinksminimai.

Kas kokią muziką turite, pra
šomi atsivežti. Bus nutraukti 
paveiksali muzikantų ir publi-

kos. Paveikslai taps pasiųsti 
Lietuvon.

Kviečia visus dalyvauti pik
nike K. B. K. A. pikniko ren
gimo Komitetas.

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

Congress Paint&VYalIpaper C
2116 Milwuakee Avė.,

CHICAGO, ILL.

""Buvo dar tik aštunta valan
da ryto, kai mcj du Jonai, 
Edvardas, Andrius ir aš pasi
leidom 'Andriaus atdaru 
“Moonu” išvažiavimo link. Jau 
saulutė buvo pusėtinai aifkš- 
tai pakilus ir gražiai švietė, o 
musų Andriaus “Moonas” net 
prunkšdamas dūmė ton pusėn, 
kur reikia, ir be jokio pasigai
lėjimo kapojo prie Archer 
Avė. rioksančių telegrafo stul
pų šešėlius. Pakely mums pa
vyko ir apie porą e x presų ar
kliais traukiančių pralenkti. 
Tai jau, žinoma, tik žaibo 
greitumu tą galėjom padaryti.

Ilgai netrukus, žiūriu, An
drius pasuko “Moono” vairą 
(dzūkiškai vadinamą rodyk- 
lį) ir mes atsidūrėme darže 
prie šokiams pa vilione.

Mums išlipus, užsirūk i us ir 
pradėjus tyru oru kvėpuoti, 
Andrius mumis paliko ir tokiu 
pat greitumu nusiskubino į 
tėvynę Cbicagą, kad daugiau 
atvežus piknikuotojų. Vėliau 
atvyko kiti išvažiavimo komi
sijos nariai bei darbininkai, o 
dar vėliau pradėjo viena po ki
tos slinkti mašinos daržan, iki 
užpildė visą įlanką tarp Ar
cher Avė. ir miške esančio kal

ta pažymėti, kad nuo ryto pir
mutine' mašina įvažiavo dar
žan A. Badisevičiaus, o vakare 
paskutinė apleido daržų A. Jo
kanto.

Keistučio k] i ubo svarbus su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 3. Pradžia lygiai 12 v. 
per pietus. Vieta — 4615 So. 
Mozart St. Nariai ir kurie no
rite įstoti kliuban, prašomi at
vykti. — T. J-s.>

Lietuvių valanda
Ryt dieną Chicagos ir apie- 

linkės lietuviai girdės gražų 
lietuvių dainų ir muzikos ra- 
dio programą iš stoties WQFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Bus 
rinktini kuriniai musų geriau
sių talentų Lietuvoje ir Ame
rikoje, kuriuos bus malonu 
kiekvienam išgirsti, šiuos pro- 
gramus kas sekmadienis leidžia 
savo lėšomis Jos. F. Brudriko 
radio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st., kuri ateinančią 
savaitę rengia didelį išpardavi
mą radių, elęktrikinių šaldytu
vų, skalbimui mašinų ir rakan
dų specialiai nupigintomis kai
nomis. Taipgi dudamos davo- 
nos.—V. V.

birže
lio 30-to paskelbta SLA. 37-to 
Seimo delegatų vardai, 
balsavo prieš “Devenio aferos
kaltininkų pateisinimą”. Tame 
sąraše ir mano, žemiau pasi
rašiusio vardas. Taigi aš ir 
matau reikalingu pareikšti, kad 
aš nebalsavau prieš, bet už pa
teisinimą. Todėl ir prašau 
“Naujienų” redakcijos atitaisy
ti šią klaidą.

Su pagarba,
Ant. S. Bradchulis.

Kupiškėnų Kliubo 
piknikas

Kupiškėnų Kliubo Amerikoj 
pirmas piknikas atsibus liepos 
24 d. Piknikas prasidės iš pat 
ryto ir tęsis iki vėlyvos vakaro.

Piknikas įvyks p. Sakalaus
kienės darže, prie lietuvių tau
tinių kapinių. Bus tikrai lie
tuviška muzika.

Gerbiama pubilka prašoma

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
.v x\ iIiBlTLL” __ _ ___Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
YjL PASIŠOK Gėrymus

*' ' VIŠTIENA, STEKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

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

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

IŠVAŽIAVIMAS SU DOVANOMIS
RENGIA. TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

Nedėlioj, Liepos (July) 3 dieną, 1932
WM. DAMBRAUSKO MIŠKE (NE FARMOJ) ANT ARCHER IR FOREST 

AVĖ., SPR1NG FOREST, ILLINOIS.
Vieta vadinama “Wildwood”, apie 5 blokai nuo Kean Avė., (Justice, Park, 
III.) į vakarus ant Archer Avė. Svečiai bus priimami į Draugystę veltui.

Minėtam išvažiavime bus puiki lietuviška muzika, visokie kontestai it 
kitokių žaislų, dovanos bus duodamos ant vietos.

Wm. Dambrausko papuošti trokai apleis Halsted St. ir 33-čią 9 vai., ryte, 
10:30 ir 11:45, kiekvienas iš tų trokų sustos ant Archer ir Sacramento 
(Brighton Parke). Kainuos nuvažiuoti 50c ten ir atgal. ĮŽANGA DYKAI.

Maloniai kviečia visus atsilankyti. RENGIMO KOMISIJA.

Išriškite Sį Uždavinį!
Ir gaukit $20.00 KREDITO ČEKĮ, kuris bus priimtas kaipo dalis 
jmokėjimo ant bile kurio PHILCO console RADIO ar KING 
KOLD elektrikinio REFRIGERATORIAUS.
Atidžiai perskaitykite taisykles ir tuojaus prisiųskit atsakymą.

AR JUS GALITE TĄ PADARYTI?

Viršminėtą krautuvę per aštuonis metus užlaikė Jurge
lionis ir Willis. Jonui Williui mirus, Jurgelionis atpir
ko jo pusę;
Dabar Jurgelionis padarė šią sąvaitę didelį išpardavi
mą nupigintomis kainomis:
Geros rūšies sienoms popiera, rolė
Garsus Bcnjamin 

tas, galionas
Bcnjamin Moore 

mo, galionas
QUE pėntas, baltas, dengiantis vienu kautu, gal..... .$1.75
Bcnjamin Moore fliorų pėntas, galionas ..........  $2.25
Kas norite sutaupint pinigų, atsiminkit, kad šie bargenai 

tik šią savaitę.

Moore išdirbystės Sani-Flat pėn-

House penias dėl lauko pėntavi-

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
474B SO. ASHLAND AVENUE, 1643 W. NORTH AVENUE
1205 MILWAUKEE AVENUE, 3342 W. 26th STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys
■Fji ij ir viduriai tinkamai veikia?
Yl /J 11 JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų lirą Ir
J •. "į bu b! r girnų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių

vallmoBi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie
_ \ \rf kentėjo nuo visokių Ugrų, yra dabar pasveikę var-

• Mm y/ todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. šia
* X. labai švelnus tonikaa yra padarytas iš 26 skirtingų
s gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi j

f savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete-
1 ' mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy-

tojas. Ateikite | musų sankrovą nemokamam pasl-
f tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai 

y, kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonic. Arba
rašf Alte mums, prisiųsdami oOc, o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr.. . .____ ____ _____ ____  _____ _____ „___  _____ ____Michael'a Alt
Herb Tonic, ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums ueparelbčjo, tai pa-
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

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

no.
Nors jau buvo daugybė ma

šinų, bet dar vis naujų pribu- 
na ir iš jų išbyra kliubo nariai, 
darbuotojai, profesionalai, 

pkliubui simpatizuojantys ir 
šiaip svečiai. Visi jie linksmi, 
draugiški, kai kurie iš jų kal
basi, kad reikalinga kalnas 
pastumti tolinus į mišką — 
jeigu ne daugiau, tai nors pu
sę bloko, nes būtinai reikia 
padaryti daugiau vietos.

Pasidairius į šalis, matyti, 
svietelis tik mirga, pavilionas 
šokiams gana didelis, bet da
bar išrodo per mažas, šokė
jais taip užsigrudęs, kad ir 
pasišokti liuosai negalima. Ma
nau, juos patenkina gera J. 
Naudžiūno muzika, kad jie ten 
taip susigrūdę prakaituoja.

Už vis daugiausia žmonių, 
mano nuožiūra, supuolė linkui 
to trobesio, kuriam užlaikoma 
visokios rūšies troškulio mal
šintojas. Čia tai kas kita. Pa
tarnavimas mandagus ir toks 
greitas, kad kostumeriai, ne
žiūrint kiek jų kartu pribūtų, 
nesuspėja nė į vidų įeiti, o jau 
būna aptarnauti. Ir tai patar
nautojai dirbo ne išsijuosę, 
bet prisijuosę. Beto iš buvusių 
minėtam trobesy patarnautojų 
trys malšino kostumeriams 
troškulį ir du godžiai iš to pi- 
nigavosi.

Gerb. kliubo pirmininkas 
Wm. BuishŠįs išpranašavo tai 
dienai gražų*' orą. Mes už tai 
jį sveikinome ir truputį jam 
padarėm gero, tai yra, kišenių 
palengvinome apie dešimkę.

I rąstagalį vinių kalimo biz
nis ėjo gerai, pakol neatvyko 
Antanas Jokantas. Antanui 
pradėjus vinis kalti, biznis 
greitai pradėjo smukti žemyn. 
Mat, daugelis, pagal tvarką, 
negali iš keturių kartų vinį 
įkalti, o Antanui tai tik nie
kis. Jis tik ima ir ima už dy
ką cigarus.

Lietuviškų saldainių lygių- 
nelygiu biznio vedėjas irgi 
perdaug blogais laikais nesis
kundė.

Užkandžių bizniui tai tikrai 
grūmojo pavojus užsidaryti. 
Mat, žmonėms prisigėrus tyro, 
gero oro tai valgyti neberei
kia.

Abelnai kalbant, išvažiavi-

Roseland
Lietuvis mėgino nusižudyti

Naujienoms” tapo prisiųsta 
“So End Reporter” laikraš-1S

čio iškarpa, kuri skamba taip: 
“Paul Gudas, 60 metų, 10834 

VVabash avenue, mėgino nusižu
dyti. Jisai sugrįžo namo pir
madienio vakarą girtas, kaip jo 
žmona sako, ir apkaltino ją 
esant neištikima jam. Jie pra
dėjo argumentuoti. Vyras stai
ga išbėgęs iš kambario, paga
vęs britvą ir persipiovęs gerk-

Mrs. Gudas, kuri yra 20 metų 
jaunesnė už vyrą, pareiškė po
licijai, kad jos vyras' gerdavo

Europos Metodai Būna 
Sėkmingi kur kiti 

Nepavyksta
Drąsa ir viltis yra kelias į pasveikimą 

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

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

EGZAMINACIJA DYKAI
Dr ZAREMBA,

SECIALISTAS
20 W. Jackson Blvd.,
arti State St., 10 augstas.

Valandos: 10 v. r. iki 1 v. p. p. 
v. iki 7 v. v. Nedėliomis 10 y, 

iki 1 vai. po piet.

5 v.

TAISYKLĖS:
1. Paimkite bile kurias skaitlines nuo 

1 iki 15, {skaitytinai, ir tuščiuose 
langeliuose jas taip sustatykite. 
kad jas sudėjus į visas puses iš
eitų suma 27.

2. Jokios skaitlinės negalima vartoti 
daugiau kaip vieną kartą.

■ «>

3.

4.

Tiktai vienas narys šeimynoje ga
li dalyvauti spėjime. Negali da
lyvauti “Naujienų”, “Draugo” ir 
Philco Co. darbininkai.

Laimėtojai gaus savo kredito če
kius per paštą.

Išpildykite kuponą ir atneškite ar prisiųskite atsakymą į

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE, 
■ 4916 W. 14th St.^Cicero, III.

Vardas .................................................. ................ ........................
P ' I ■ , I • , .

Adresas ..į................. ........ ...... ........ ................................................................

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, ~
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street

t ? : . ’ ' h
Cicero. III

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus 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. Tek Crawford 5573'
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Piknikas su Dovanomis
BIRUTES DARŽE

Archer Avė. ir 79th St.

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

; ĮŽANGA DYKAI

CITY FURNITURE C0.
’ Lietuvių Krautuvė

2316 W. Roosevelt Road ;
Maloniai kviečia visus .atsilankyti.^ BENGĖJAI.

■ I.
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D $1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys
; NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicago j e $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas ............................
Amžius ...........
Kam užrašote?
Ar gimine? ....
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NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily New« 

įblished Daily Except Shinday by 
« Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Habrted Street 
Telephone Rooeėvelt 8509

Visisakymo kaina]
Chicagoje — paltu]

Metams -r------------------ i 18.00
Pusei metp .-------------- 4.00
Trims minėdama r,--------- , 2.00
Dviem mėnesiam .   1.50
Vienam minėsiu! t-t i ....... .75

Editor P. GRIGAITIS

Snbacription Rataai
88.09 per Jtar lp Canada

g.00 per year outride of Cfikatfo 
.09 per year In .Chicago -

8c per enpy

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ... ....... .......-.... - 8c
Savaitei .... ................... .......... 18c
Minėsiu! .... .............  ■ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicago j,
paltui

Entered aa Second Claaa Mattel 
Mareh 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, IU. under the art oi 
Mareh 8rd 1879.

Naujienoa eina kasdien. (ištiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben-

Metams .................   87.DO
Pusei meta ... ...................   8.60
Trims minesiams >■■*■■■.........   1.75
Dviem minesiams ........   1.25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur uisienlupse 
^Atpiginta).

Metams   .......  88.00
Pusei metų ,, .....—......... . .. 4.00
Trims minesiams ------ - 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

KARO KURSTYTOJAI

Ženevoj vėl įvyko ginklavimosi apribojimo konfe
rencija. Prezidentas Hooveris pasiūlė sumažinti karo 
išlaidas vienu trečdaliu. Tuo budu per dešimt} metų 
pasaulis sutaupytų apie $15,000,000,000. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, konferencijoj tam pasiūlymui susidarė 
opozicija. Franci ja iš naujo pradėjo kartoti savo senų 
pasakų apie “apsaugų”, o Japonija griežtai pareiškė, 
jog ji dabar yra tokiose sųlygose, kad priimti Hooverio 
planų jai butų pavojinga. Mat, ji nuolat turinti nesu
sipratimų su Kinija. Sovietų Rusija jai irgi sudaranti 
pavojų.

Tuo budu atrodo, jog iš Hooverio pasiūlymo nieko 
neišeis. Nuo karo pasibaigimo jau įvyko kelios nusi
ginklavimo konferencijos, kurios nedavė teigiamų pa
sekmių. Kodėl? Kas tam užstoja kelių?

1927 m. Ženevos laivyno nusiginklavimo konferen
cija aiškiai parodė, jog tam tikri interesai deda visas 
pastangas, kad sutrukdžius nusiginklavimų. Ginklų fab- 
rikininkai ir kariškų laivų statymo kompanijos yra už- 
interesuotos tuo, kad valstybės kuo daugiausiai gink
luotųsi. Juo labiau valstybės ginkluojasi, tuo daugiau 
tie karo kurstytojai turi pelno. Ir galima drųsiai sakyti, 
kad kol ginklų ir karo laivų statymo pramonė bus pri- 
vatiškose rankose, tol negalima tikėtis pasisekimo iš tų 
konferencijų.

Dr. W. B. Shearer buvo plačiai žinomas Amerikoj 
kalbėtojas ir rašytojas, kuris vedė karštų agitacijų už 
tai, kad Jungtinėms Valstijoms yra būtinai reikalingas 
didelis laivynas. Jis apeliavo į patriotiškumų ir tautos 
garbę. Bet koks visų buvo didelis nusistebėjimas, kada 
paaiškėjo, jog tas “kilnusis patriotas” yra apmokamas 
laivų statymo kompanijų agentas! Dr. Shearer prisi
pažino, jog už savo agitacijų jis gavo $51,230. Tačiau 
tuo jis nebuvo patenkintas ir iš trijų laivų statymo 
kompanijų pareikalavo dar $255,655. Savp reikalavimų 
jis pamatavo tuo, kad jis daugiausiai prisidėjo prie nu
siginklavimo konferencijos nepasisekimo. Na, o pada- 
rinyj laivų kompanijos gavo daug naujų užsakymų ir 
uždirbo milionus dolerių. Vadinasi, “didysis patriotas” 
Shearer pareikalavo savo “komiso”.

Ar iš tiesų Dr. Shearer padarė reikiamų įtakų, tai 
bent šiuo tarpu yra paslaptis. Tačiau faktas pasilieka 
tas, jog minima konferencija pakriko, nes tarp Angli
jos ir Amerikos delegatų pasireiškė nepasitikėjimas. 
Faktas taip pat yra tas, jog dėl konferencijos nepasise
kimo laivų statymo kompanijos gavo už daug milionų 
dolerių naujų užsakymų.

Tai buvo šlykštus skandalas, žmogus atvirai prisi
pažino, jog jis žaidė patriotizmu ir sėjo tautinę neapy- 
kantų bei nepasitikėjimų už tam tikrų atlyginimų. Pa
aiškėjo, kad laivų statymo kompanijos samdo agentus, 
kurių vyriausias tikslas yra sutrukdyti nusiginklavimų.

Bet Amerikos Shearer atrodo tik nykštuku prieš 
Anglijos milžinų. Tas milžinas yra Basil Zaharoff. Per 
paskutinius penkiasdešimtis metų jis slankiojo po Eu- 
ropų, lyg mirties šešėlis. Iš pardavinėjimo mirties jis 
pasidarė vienas turtingiausių žmonių pasaulyj. Europos 
politikoj jis suvaidino neįmanomai svarbių rolę, sėda
mas tarptautinę neapykantų.

“Misteriškas Europos žmogus”, kaip paprastai yra 
vadinamas Zaharoff, gimė Turkijoj. Jo tėvas buvo grai
kas. Jaunystėj jis gyveno kartu su savo dėde. “Ntisa* 
vinęs” iš dėdės savo dalių, jis pabėgo į Graikijų ir ap
sigyveno Atėnų mieste, kur susidraugavo su Etienne 
Skuludis. Graikijos politikoj Skuludis buvo įtakingas 
asmuo ir vėliau tapo premjeru. Ačiū savo draugo pro
tekcijai, Zaharoff gavo darbų Londone prie ginklų par
davinėjimo firmos. Tai buvo prieš penkias dešimtis 
metų.

Keliems metams praėjus, Zaharoff pradėjo kontro
liuoti Vickers Limited, ginklų ir amunicijos gaminimo 
firmų. Neužilgo prieš pasaulin} kąru Vickers Limited 
firma surengė Anglijos mihisteriams šaunius pietus. 
Premjeru tuo laiku buvo > Campbell-Bannerman, kuris 
raute nedalyvavo. Firmos atstovas nusiskundė keliems 
ministeriams, sakydamas: “Biznis visai prastas. Nieko 
kito ir negalima tikėtis, kuomet prie valdžios vairo što- 
vi toks žmogus, kaip Campbell-Bannerman. Pagalvoki
te tik, per ištisus septynis metus mes neturėjome nei 
vieno karo f”

Tų pastabų padarė ne pats Zaharoff, kuris jau tuo, 
laiku buvo “misteriškas Europos žmogus” ir nemėgo 
daryti kokių nors pareiškimų. Mažai kas Anglijoj te
žinojo, kad jis kontroliuoja Vickers Limited firmų, kuri 
savo keliu kontroliavo ginklų gamybų Italijoj, .Rusijoj, 
Ispanijoj, Japonijoj ir Kanadoj. Maža to: Zaharoff bu
vo stambus šėrininkas Francijos Schneider-Creusot 
kompanijos, Vokietijos Krupps firmos ir Austrijos 
“Skoda” kanuolių dirbtuvės. Vadinasi, jis savo kortas 
buvo sudėjęs taip, kad jam nedarė jokio skirtumo, kas 
karų laimės, — ir viename ir kitame atsitikime jo pel
nas buvo užtikrintas.

Kai prasidėjo karas, Zaharoff’o įtaką pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Jis buvo artimas premjero Lloyd 
George žmogus. Amunicijos ministerija nuolat vesdavo 
pasitarimus su juo. 1917 m. Jungtinės Valstijos pasiū
lė kariaujančioms valstybėms baigti karų. Padėtis bu
vo kritinga. Rusija tuo laiku jau buvo susmukusi, Fran- 
cija vos-ne-vos laikėsi. Daugeliui atrodė, jog taika gal 
yra geriausia išeitis. Anglijoj tapo pakviestas į konfe
rencijų Zaharoff, kurio nusistatymas nulėmė taikos li
kimų. Lordas Bertie, Anglijos ambasadorius Erancijai, 
birželio 25 d. 1917 m. savo dienyne rašo, jog Zaharoff 
griežtai stoja už karo tęsimų, nes dabartiniu momentu 
taika yra neįmanomas daiktas.

Aišku, kodėl Zaharoff stojo už karo tęsimų: devy
nios kariaujančios valstybės tuo laiku iš jo firmos pir
ko ginklus ir amunicijų. Reiškia, “misteriškam Europos 
žmogui” buvo tikra šienapiutė, - 
kraujo jis krovė milionus dolerių.

Zaharoff dar ir šiandien tebeveikia. Nėra mažiau
sios abejonės, kad jo įtaka tebėra didelė. Tam tikri 
laikraščiai, prisidengdami patriotizmu, kursto tarptau
tinį nepasitikėjimų ir neapykantų. žinoma, už tai jie 
gauna tinkamų atlyginimų. Prieš kiek laiko Vokietijoj 
pasirodė knyga, kur paduodama šimtai faktų apie tai, 
kaip ginklų ir amunicijos gamintojai papirkinėja arba 
steigia savo laikraščius, kurių vienintelis tikslas yra 
vesti agitacijų už apsiginklavimų. Diena iš dienos tie 
laikraščiai rašo, jog be apsiginklavimo negali būti ap
saugos. Jie gųsdina visokiais baubais: girdi, tokia ir to
kia valstybė rengiasi prie karo. Reikia tad didinti lai
vynų arba armijų, nes kitaip gali būti riestai.

Vargu galima abejoti, kad ta agitacija žymiame 
laipsnyj prisidėjo prie visų nusiginklavimo konferen
cijų nepasisekimo. Ir kol ginklų ir amunicijos gamyba 
bus privatiškose rankose, tol ta agitacija^ nesiliaus, tol 
visokios konferencijos neduos teigiamų rezultatų.

iš žmonių liejamo

MUSU KLAIDOS IR LAIMĖJIMAI SLA
37-TAME SEIME

Rašo Nemunas

(Tęsinys)
Iki SLA. 37-to seimo nariai 

manė, kad SLA. narių balsas 
yra Dievo balsas, anot p. Stri
maičio išsireiškimo, bet 37-tas 
seimas vaizdžiai parodė, kad 
dešinysis elementas neatsižvel
gia į didžiumos narių balsą, 
narius skaito vien automatiško
mis mašinomis duoklių mokėji
mui, o ponai, kurie save skaito 
aukštesniais už kitus organiza
cijos narius — nori valdyti ir 
diktuoti. Tokiais pat keliais 
buvo einama virš 20 metų at
gal, kada pp. Balučiai, Tarai
los, žemantauskai, Damijonai
čiai ir kiti buvo panaikinę SLA. 
referendumą. Kas iš to išėjo 
— iš 9000 narių SLA. buvo nu
puolęs iki 3,000. Pamatę, kad 
SLA. eina pražutin — buvo pri
versti vėl referendumą, grąžinti, 
pripažinti, kad visi nariai turi 
lygias teises organizacijos rei
kaluose. SLA. buvo išgelbėtas, 
nariai pasijutę, kad jie vėl yra 
lygiateisiai, pradėjo daugiau 
darbuotis, o tie, kurie buvo ap
leidę organizaciją, grįžo, pradė
jo veikti nuoširdžiai organiza
cijos labui. Ne kitaip bus ir 
vėl. Dabar SLA. nariais yra 
nupuolęs iki 415>Q00 nors buvo’ 
išaugęs arti 22?000 ir tas puo
limai eina spėriai į pakalnę. 
Pildomoje Taryboje! centre nė
ra ganėtinai sugabįų žmonių, 
kurie inokėtų augiiįtf organiza
ciją nariais, mokėtų vesti or
ganizacijos reikalus, kad gavus 
didžiumos narių pąstyikėjimą, 
nėra spėkų centre, ki 
kėtų ir norėtų įtratiRti organi
zacijos narius į darbuotės sd- 
kurį., Vietoje rūpintis nariuose 
sėti pasitikėjimo dvasios grūdą, 
Veiklesni nariai yra.
nuo organizacijos darbo. Atė- ■ 4^*4^■' <*■mimas nariams balso organizar

urios mo-

cijos reikaluose yra stūmimas 
narių į pasyvumą ir pačią or
ganizaciją į merdėjimo stovį. 
Pažangaus nusistatymo SLA. 
nariai neprivalo daryti klaidos 
ir būti pasyviais organizacijoje 
— turime dirbti patys, turime 
raginti, kad ir kiti dirbtų labui 
organizacijos, bet sykiu turi
me aiškinti nariams, kad esa
mos klaidos bus išlygintos, kad 
autokratiškumas yra laikinis 
jungas nariams, kad Detroito 
seimas pataisys Pittsburgho 
seimo klaidas. Privalome na
riuose palaikyti aktyviimo dva
sią, kad nariai nemestų organi
zacijos, neapleistų jos darbo 
lauko, parodyti; vien ydas, ku
rias reikia taisyti. Neprivalo
me būti griovėjais organizaci
jos, bet musų pareiga yra su
drausti ir tuos, kurie bandytų 
kišti koją organizacijos gerbū
viui. Mes žinome, kad dešiny
sis elemehtas neatsižvelgia į 
organizacijos labą. Jie bptų pa
tenkinti, kad organizacija nu
pultų vėl nariais iki 3,000, kaip 
kad buvo nupuolusi 1909 me
tais, bile tiktai jie galėtų ją 
savotiškai kontroliuoti. Ne,, ir 
dar sykį ne! Pažangus SLA. 
nariai prie to negali daleisti, 
kad satijelė uzurpatorių galėtų 
pasižabojusi joti ir važiuoti or- 
gkftitecljpŠ nariais. Pažangių j iį 
narių pusėje yra kilnus norai 
labui otfeanįzacljos, yrą teisybėj 
pertat vbųę ir laimėjimas labui 
organizacijos. . Referendumas 
bus grąžintas pilhoje savo pras
mėje, didžiumos Darių teisėj 
pripažintds If vėl .grąžintos karį 
jos priklauso. Uzurpatoriai bup 
pfįyąrštlj tipauktis Užįhitų po
zicijų. Detroitas bus tas ligon- 
b^tis, kuriame SLA. žilzdos 
bds užgydytos. į

^žangiųjų delegatų SLA; 
Š-7-tame seime yra stambus lai- 

‘ mejimai, neatsižvelgiant j kitus 
y 1; 1 ■ ■

pralaimėjimus; Sekamai: 1) SLA ] 
nariai turi progą patirti, kas : 
yra SLA. tikrieji priešai ir kas 1 
draugai, kas stoja už demokra- ’ 
tiją ir kas už autokratiją, kas • 
gerbia didžiumos narių valią, * 
o kas eina prieš ją. Tie visi de
legatai, kurie balsavo* už ištei
sinimą. Pildomosios Tarybos, 1 
su mažomis išimtimis balsavo 
už paneigimą didžiumos balsų 
išrinktus SLA. viršininkus, jie 
paneigė teises referendumo, pa
neigė didžiumos narių valią. 
SLA. nariai nūnai matys kas 
privalo būt renkamas j sekamą 
seimą, kad tinkamai atstovau
tų didžiumos narių teises. (Var-' 
dai tų delegatų jau buvo pa
skelbti “Naujienose”, kurie yra 
didžiumos narių valios priešai. 
Kiekvienas organizacijos narys 
privalo tai Jsitėmyti, kad žino
jus). 2) Vargais negalais pra- 
vedem, kad sekamas SLA. sei
mas butų Detroite. Buvo no
rima seimą nukelti į tokį už
kampį, kur silpnosioms kuo
poms butų buvę sunku prisiųs
ti savo atstovus seiman. Det
roitas kaip tik yra pusiaukelis 
didžiumai SLA. kuopų. Aišku, 
kad sekamas seimas prezentuos 
didžiumos narių valią — reika
lai labui SLA. galės būt tinka
mai išrišti. 3) “Tėvynės” orga
no redaktoriumi buvo išrinktas 
p. S. Vitaitįs, demokratiško nu
sistatymo žmogus. Jam buvo 
bendra opozicija iš fašistų ir 
daugumos sandariečių, -nepai
sant net to, kad p. Vitaitis yra 
Sandaros organizacijos narys. 
4) SLA. iždininku išrinktas p. 
Gugis, kuris referendumo bal
savime buvo gavęs didžiumą 
balsų. Fašistai ir didelė dalis 
sandariečių dėjo didžiausias pa
stangas, kad pravedus p. Tarei- 
lą į iždininkus, bet tas jų pla
nas nuėjo devyniais vėjais. Per- 
tat kurie sako, kad pažangaus 
nusistatymo delegatai yra vis
ką pralaimėję, ne tiesa. Galima 
drąsiai sakyti, kad mes laimė
jome visa tai, kas yra būtinai 
reikalinga prisirengime galuti
nam laimėjimui. Pertat Detroi
to ŠLA. seimas bus pažangiųjų 
laimėjimo seimas. Mes buvome 
priversti žengti žingsnį atgal/ 
kada fašistų ir sandariečių ar
mijos susiliejo į bendrą frontą 
prieš demokratijos šalininkus. 
Jų ofensyva buvo prieš demo
kratiškas SLA. narių spėkas, 
prieš didžiumą organizacijos 
narių. Taip, mes buvome, de- 
fensyvoje, bet mes naudojome 
Fabijo taktiką, nes jų spėkos 
nors ir neleistinu konstitucijos 
budu susidarė didesnės, mes 
turėjome kai kur trauktis at
gal žinksnį kitą, turėjome lai
kytis apsigynimo vietose, kad 
išlaikyti savo armiją tinkamoje 
tvarkoje. Mes išlaikėme, musų 
spėkos geriau yra organizuo
tos, negu kada yra buvusios. 
Mes turime principus, kurie yra 
aiškus kaip diena, mes už juos 
ir stovim. Pas mus yra pasiry
žimas darbuotis, kad organiza
cijoje klaidos butų pataisytos 
ir mes tas klaidas ištaisysime. 
Mes iki 37-to seimo veikėm ne
organizuotai — nūnai mes or
ganizuoti/ o svarbiausia, mes 
žinome kas yra demokratijos 
draugai, o kas priešai. Siame 
seime musų mažas pralaimėji
mas pastatė musų pažangias 
spėkas į aiškų kelią laimėjimui.

Džiaugiasi fašistų ir sanda- 
riečiiį frontas, kad jie pateisi
no Pildomąją Tarybą Deyenio 
aferoje, bet tas nelęmtas patei
sinimas kaip tiktai juos pąjjljds 
daugiausia diskredituoja. '.Tie
sa, jie surinko daugiaU balsų 
vien todėl, kad atviru balsavi- 
lųu balsuojant, jų delegatai, 
kurie buvo jų pa£ių lėšomis at
vežti, negalėjo ktsisąkytF bal
suoti, taip,kaip kad diktavo tie, 
kurie padengė jų atkeliUvimo 
lėšas. Priešingai balsuojant, kai 
kam iš delegatų buitį reikėję

pų (nors visuotiname balsavi
me dalyvavo 300 kuopų) ir iš 
tų 114 kuopų tiktai 45 kuopos 
balsavo už išteisinimą, o 62 
kuopos prieš. Septynių kuopų 
delegatai pasiskirstė. Geriau 
pasakius, iš 300 aktyvių kuopų 
45 kuopos išteisino Pildomąją 
Tarybą ir tuos pačios 45 kuo-

pos išrinko naują Pildomąją 
Tarybą neatsižvelgdamos į di
džiumos narių valią. Aišku vi
siems ir tamsoje, kokių ‘‘didelę” 
įtekmę fašistai ir sandariečiai 
turi SLA., kad jie vos ne vos 
sukrapštė 45 kuopas, kad iš
gelbėjus savo “griešną” kailį.

(Pabaiga)

Panait Istrati. ' Verte K. A.

KODINAS
(Tęsinys)

Visiems buvo žinomas to
kiuose atsitikimuose jos atsa
kymas, bet musų nusistebėji
mui šį kartą ji pradėjo kalbėti. 
Ir tai, ką mes išgirdome iš jos, 
biivo baisu, {smeigusi į mus 
savo akis, kaip pelėda, ji vos 
judindama lupas užkimusiu 
balsu pradėjo vepėti:

“Tu sakai, kad geriau butų 
parduoti! Parduoti, parduoti. 
Juins tai lengva kalbėti... O aš 
tau pasakysiu, kad tavo sūnūs 
geriau butų padaręs tą kartą, 
jeigu butų leidęs katorgininkui 
Užmušti žmogų. Jis vėl butų 
patekęs į katorgą, o aš, ant 
galo, bučiau atsikračiusi nuo 
Jo”

Mudu su motina su pasibai
sėjimu pažiurėjova vienas į 
antrą. Nesinorėjo tikėti savo 
ausimis. Mane apėmė įsiuti
mas — norėjosi griebti lempą 
ir sumušti ją į senukės galvą; 
bet tuo laiku duryse pasirodė 
Kodinas. Mano motina pašoko 
ant kojų ir pribėgo prie jo, pa
sirengusi ginti savo viešnią. 
Stovėdama priešais jį, žiūrėda
ma tiesiai jam į akis, ji tarė:

“Kodine!... Jus,tik peržengę 
per mano lavoną galėsite ją 
paliesti”... ,

Kodinas be kepures, vien tik 
su marškiniais ir įsispyręs į 
pantaplius, nuleido galvą, pa
reikšdamas tuo savo sutikimą. 
3askui jis išsitiesė ir prabilo:

“Motina Zonca! Aš atėjau ne 
tuo tikslu, kad mušti ją, be) 
kad .patarti jums nelaikyti po 
savo stogu tą biaurybę... Tai ne 
motina, — tai maras.”

“Kodine,” pertraukė motina 
jo kalbą, “ji nešiojo jus po 
savo širdimi!”

Jis pridėjo ranką prie kak
tos :

“Neminėkite man tai!... Man 
gėda! Ji užnuodijo mane.”

Ir jis iŠejo, laikydamas ran
ką prie kaktos.

Mano motina atsigręžė į 
“marą.”

“Ir ką tu nori daryti su ta 
žeme? Visvien po tavo mirties 
ji jam teks!”...

“Ne! Nieko jam neteks!.. AŠ 
viską paaukavau bažnyčiai, vis
ką!..”

Mano motina daugiau nebe
bando sulaikyti ją ir Anastazija 
Išvyko puti ant savo akmens.

yimo, ryškiai matosi; kad Pil
domoji .Taryba jŠtįisittimu. ne
gali didŽiiibtiš, štai kodėl: feei- 
rtė ,Wo ntštdvaujama 114-įeito-

Per kelias dienas Kodinas 
rehgesi yykti į tolimą vietį 
medžioti laukines antis ir žąsis. 
Toj vietoj buvo daug pelkių ir 
krūmą, kur vifeada buvo galima 
užtikti daug laukinių paukščių. 
Kodinas ’ turėjo labai gerą šau
tuvą ir kada jis pradėdavo už
taisyti (patronus, tai man tiesiog 
seilė varvėdavo. Ėuvo vienok 
daug sunkenybių: nakvoti rei
kėjo pelkėse, <o medžioti krū
muose ir liūnuose, kur musų 
laukė tūkstančiai uodų ir dėlių, 

r “Tep yra baltų vandens le- 
Ijjų karalystė, o aksominės 
gervuogės auga tokio didumo, 
kaip vyšnios!” sakydavo mafi 
Kodinas, merkdamas akį.
• To pilnai pakako tam, kad aš 
visiškai nustojau pusiausviros, 
ir vakare,— nutylėjęs apie visa 
tai, kas galėjo ją išgąsdinti,— 
nŠ pareiškiau motinai, kad “ry
toj su Kodinu einu medžioti”. 
Ji žinojo, ką tai reiškia: nors 
bendrai aš buvau išmintingas ir 
paklusnus, vienok būdavo atsiti
kimą, kadh aš užsispirdavau aiit 
savo pastatyti. Iš pradžių jį 
bandė pasipriešinti mano suma-

nymui, bet galų gale Sutiko leis
ti mane.

Iškilmingos Kodino išleistuvės 
įvyko prid Anželinos smuklės, 
kur jis pasiėmė gėrimų ant ke
lio; paskui mes nuėjome pasi
imti Šunj, kuris linksmai šoko 
Kodinui ant krutinės, tarsi tai ■* .

buvo jo Šeimininkas. Nakčiai 
besiartinant, musų laivukas at
sidūrė toli taip vadinamame 
“Senąjame Dunojuj”, iŠ kur 
mudu pasukova į siaurą perta- 
ką. Ten nebuvo jokios galimy
bės orijentuotis.

Mudu vis dar tebebUvova tarp 
gluosnių svyruoklių, kurie slėpė 
nuo mudviejų žvaigždėtą dangų 
—vienatinį kelrodį tokiose vie
tose. Nežiūrint į tai, Kodinas 
su pilnu pasitikėjimu stūmėsi 
pirmyn. Kai kada laivukas už
eidavo ant seklumos. Tokiuose 
atsitikimuose reikėdavo stum
tis pirmyn įsikibus į gluosnių 
šakas, arba irklais atsiremti į 
abu krantu, o jei tai nepageL 
bedavo, tai Kodinas išlipdavo iš 
laivelio ir, brisdamas ligi kelių 
vandenyj, stumdavo jį ranko
mis. . ;

“Matai, vanduo yra nusekęs 
labiau, negu aš maniau”, sakė 
jis.

Neužilgo gluosniai pranyko ir 
mudu pamatėva neįmanomai 
gražų dangų. Aplinkui matėsi 
neaprėpiami juodos žemės plo
tai. Mudu atsidurėva tikrame 
natūralių kanalų labirinte. ,$ra 
skleidėsi dumblo ir žuvies kra
pas. Man taip pat teko išlipti, 
kad palengvinus laivuką, kurį 
Kodinas tempė į krantą. Aš 
linksmai bėginėjau po minkštą, 
kaip aksomas, krantą, laikyda
mas šunį.

Po daugelio užsisukimų mu
du, dnt galo, įplaukėva į platų 
ir gilų kanalą. Irtis buvo visai 
lengva. Aš jaukiausi sužavėtas: 
nakties tamsoj girdėjosi tik irk
lų šlaimėjimas ir retkarčiais 
pelėdos garsai bei žuvų tekšleni- 
mąs vandenyj.

Dar tebesimatė mėnulis, kada 
Kodinas su visais savo medžio
tojo įrankiais ir aš su Šunimi 
palikome laivuką ir nutraukėme 
į laukinių žąsų ir ančių karalys-

(Bus daugiau)
i '

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galitbft įAMti 

kasdien pfts D. M.
Aitdehnan, 284 Tremom Št, 
Boston, Mass.
—--------------- ■- ■■■■ — ■

“NAUjoti BANGA*, 
Atėjo phrmas ;jiuineris 

Uruguay pažangiųji| lietu
vių leidžiamas laįkrastis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

NAUDAS fculiuros No..5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

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

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 6c kiekvieno.

Reikalaukite “NAU- 
JlENAS” Ant bile kam
po, kūr parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tanai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų 
gurno delei.

pato. u*



Gar ginkitės Naujienose

Oratoriai

Juos

alaus Oratoriai

blai Advokatai
0036

Vedybos sumažėjo

bran

Suite C

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

rios 
venimo 
sėmės,

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Mar 
mėn.

1932 m., 
— motina

per 
šešias 
išduo- 
metus

Seno Petro pastabos 
apie tavorščius

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 
I

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

- Telefonas

Cicero 3724

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

Dingo kasierius, basi 
gendatna $50,000

aręaette Road 

12, 7—9, Antri

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos t 9
Ketvirtadieni vakarais pagal susitartai

Kaip gerai butų 
susilaukti

to eilė ščyrujų tavorščių ir 
tavorškų. Visi jie rcvoliucio- 
niškai išsimaudę. Darbininkų 
paliuosavimui išsigcria iš ma
žiukes ir nuplauna bavarsku 
iš didelio stiklo.

JOSEPH J, GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aw. 
Tel. Boulevard 2800

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Chicagos Heights mies 
tely paskelbtas mo

ratoriumas

Dingo užsidariusio First Na
tional Bank of Wilmette ka
sierius Nicholas A. Schwall 
Pasklido gandai, kad pasigen 
dama banko $50,000 pinigų.

Per pirmuosius 6 š. m. mė
nesius Cook kauntėje žuvo au
tomobilių nelaimėse 401 asme
nų. Praėjusius metus per tų 
patį laiką automobilių nelaimių 
pasibaigusių gyvybės praradi
mu buvo 421, t. y. 20 daugiau, 
ne kad šiemet.

Didvyriai” iškelti aik 
štčn

Praėjusią, savaitę kauntės 
ligoninėje Mrs. Giertrude Mason, 
1254 West 14 street,' pagimdė 
dukterį, kuri svėrė tik 2 sva
ru ir 13 uncijų. Mergaitė ta
čiau tarpsta ir auga ir dakta
rai turi vilties, kad ji išsilaikys.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunsvick 0597

sueiliuoti visus savo ščyrud- 
sius tavorščius ir tavorškas 
prieš veidrodį, ir ponai komu
nistų redaktoriai pamatys tuos 
žmones, apie kuriuos jie nori 
kalbėti spaudoj.

Senas Petras.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

2422 W. Marųuette Rd. 
kampai 67th ir Artėliau Avė. 

Telefonai‘GrovebiU 1595
Valandoi nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-‘ 

ir 7-9 po pietų, aeredoms po pietų it 
nedalioms pagal susitarimą

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

Užsidarius First National 
Bank and Trust Company of 
Chicago Heights miestely kilo 
panika. Miestelio vyriausybės 
ir biznierių konferencijoj nutar
ta uždaryti viesto biznius iki 
ateinančio trečiadienio. Atda
ros pasiliks tik krautuvės, ku- 

verčiasi būtiniausiomis gy- 
reikmenimis, kaip gro- 
vaistinės, bekernės.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZĖRSKI

GRABORJAIv
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603 S^'Marshfield. Avė.
6607 S. Mapletvood Ąve,

ANTANAS GRIKIENIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 2l. 

dieną birželio mėn., 1931 m., su 
laukęs pusę amžiaus, gimęs Ska 
pilkio parapijoj, Staniuliskio kai 
me. Rokiškio apskrityj.

Paliko dideliame nubudime 
seseris Amerikoj ir vieną Lietu

DR. J. J.KOWARSKAS 
, gydytojas ir chirurgas 
2403 W. 63rd St., Suite C 

Tęl. Prospcęt 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7t iki 9

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phęne Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningai ir nebrangu! to
dėl kad neturime il- 
laidų užlaikymui įky-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Viso laisnių vedyboms 
pirmuosius šių metų 
mėnesius čook kauntėje 
ta 13,409. Praėjusius 
per tą patį laikų laisnių 
boms išduota 16,188.

Mrš. A. K.
JARŲSH
PHYSICAL
THJBRAPY

H MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

i immuĮ tu ■ ■ ■ iww*—Ui*

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dienų

DR. KARL NURKAT 
■> <NURKAITis) 

įgSĮĮB Akiniai pritaikomi
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A4 R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

lįįk Praktikuoja virš 20 m. 

4649 S. Ashland Avs. 
z Tel. Boulevard 6487

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haytnarket 3313
darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Central 6166 
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Seredoj. Pelnyčio j nuo 7-9 v. 
3117 Union Ava., Victory 221^ 

Kitais vakarais ir nedėliomis.

Musų kaimynai, ščyrieji ko
munistai, per “Vilnį” daug 
kartų mėgia kalbėti apie ne 
savo žmonių biznį, apie jų el
gesį ir dorumą; apie “Naujie
nų” ar kitų piknikus, apie 
žmones, kurie išgeria stiklų 
alaus ar naminukės pagimdy
tos šių dienų blaivybės.

Kai jie šitaip kalba, tai at
rodo lyg leninistai niekuomet, 
net nakties laiku eidami, ne
nuslysta nuo tiesios linijos ke
lio. Tartum pas bimbinius 
nėra žmonių, kurie gamintų 
bavarsku alutį ar munšainę, 
arba kurie gertų svaiginančių 
gėrimų. Tartum tik komunis
tų šeimyninis gyvenimas butų 
doras ir jų šeimynų jaunimas 
butų išauklėtas tinkamai.

Senas Petras yra gerai apsi
pažinęs su komunistų šeimy
ninių gyvenimų, jų elgesiu ir 
blaivybe. Jis parodys faktais 
iš pačių pastarųjų laikų, ko
kie bliof oriai yra komunistai 
ir kokiomis melagingomis ži
niomis jie maitina savo skaity
tojus.

Štai birželio 26 dienų įvyko 
“Vilnies” piknikas Birutės 
darže, kur ir Senam Petrui te
ko pereiti per daržų ir pasi
žiūrėti kas darosi komisarų 
piknike.

Pamatęs kokia “blaivybė” 
pas komunistus viešpatauja, 
Senas Petras net nustebo. Iš 
tikrųjų, kaip jie gali rašyti 
apie kitų piknikus ar išvažia
vimus

mes 
vėliaus pas Tave 

mus ateinant! 
lieka.

Seserys.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį 
4847 WeU \4th Street, 

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

Phone Boulevard 7042

Dtl. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Fcderalė vyriausybė sugrųži- 
no trims stambiems savasties 
valdytojams iš sumokėtų taksų 
viso $263,576.

John Sumneriui, chicagiečiui, 
ant $600,000 sumos sugrąžinta 
$74,649; Douglas W„ Hutchiso- 
nui sugrąžinta $30,447; ir 
Winthropui Ingersoll’ui Bock- 
fordo fabrikantui, ant $2,770, 
000 turto sugrąžinta $158,440. 
Well, turtingiems, kaip sakoma, 
ir “Dievas” padeda. Na, o dar
bininkai ir paskutinius centus 
praranda.

vybe, ne kad kiti? .
Senam Petrui pirmų kartų 

teko matyti (nors jis yra jau 
pralenkęs Kristaus amžių ir 
pabuvojęs 38 valstijose) tokių 
Blaivybę ir dorovę, kokių ma
tė vykdomų komisarų piknike.

Kokie šė^i vyrai šinkąioja 
vieną kartų varytę naminę 
vietoj Lenino tezių. Prie ba-

S. M. SKUDAS
Lietuvis y

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St 
Tel. Roosevclt 7532

Pasak Edward • 1 .andsberg, 
Blatz Brewing Co. prezidento, 
legalizavimas alaus varimo še
šiuose bravoruose Chicagoj su
teiktų algų darbininkams $1,- 
500,000_per metus; tos šešios 
bravarnės vienos išleistų apie 
$6,000,000 reiknienėms; Chica- 
ga viena suvartotų nuo 50,000,- 
000 iki 75,000,000 bušelių mie
žių maltui. 
skaičiavimu 
se Valstijose per metus 
išgeriama apie 50,000,000 
kų alaus.

Landsbergio ap- 
visose Suvienyto- 

butų

William C. Mitchell 
-LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tekpbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vaksro 
Nedl!lom& pigs! sutirti M J

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

• Tel CiUmevUM
Nuo 9 iki 12 vai. |i 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Liūdnai atminčiai musų 
gaus brolio bus laikomos 
Mišios Gimimo Panelės 
čiausios parapijos bažnyčioj. 
q u et te Park, 4 dieną liepos 
1932 m. 7:30 valandą ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti j 
pamaldas, o paskui ir į namus 
po num. 6729 So. Artesian Avė. 
Mes Tave Musų brangusis An
tanai niekuomet neužmiršime. ~ 
pas mus jau nebesugrįš 
ankščiaus ar 
ateisime. Lauk

Nuliūdę

Demokratų konvencijoj Chi* 
cagoj prieita prie nominavimo 
kandidatų prezidento vietai. 
Tų kandidatų yra keletas. No- 
minuotojai nesigaili gražių žo
džių savo favoritams. Jų žo
džiuose kandidatai pasirodo tie
siog • didvyriai ir “užtikrina” 
gerovę.

Pavyzdžiui, Roosevelto šali
ninkų šausksmas yra: “Unite 
for prosperity”. Al. Smith 
apšauktas “modern Andrew 
Jackson”. Kongresmanas Gar- 
ner vadinamas “master in go- 
vernment”. Chicagos banki
ninkas Traylor pavadintas 
“right leader to prosperity”.

Trumpai kalbant, nominuoki
te jį, o ne kitų, ba geresnio 
kandidato visam pasauly nėra... 
Tai senas štofas.

DR.MARGERIS
Valsndns: oro 10 ryto iki 2 po i 

, ir nuo 6:30 iki 8:30 vakari, Sel 
madieniait nuo 10 iki J2«

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

ir vyriausybė at 
jaučia

A. A. SLAKIS
. Advokatas

Miftto Ofisas 77 Wasbington St. 
Room 905 Tel Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
,1 If ——

Vakarais: Utara. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ape. Tel. Lafagette 7337,

Namų TeL Hyde Pirk 3395

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja, laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o įtaisų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS t

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

LOVĖIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
jMstatbme į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S, Halsted St. Tel. Boulevard 7314
.iHi.'...rtM, ,,, „Ulil .^.in "Fg

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonsi dieną ir naktį Viigiuia

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams Room 2117. 
Telephone Randolph 6727 

Vakdraia 2151 W. 22nd St. nao 4-9 
Telephope Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel Rcpubllc 9600

J. P. WAHCHES 
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Micbigan Avė. 
Tel. PuUman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
■ Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-S tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146

400 automoiblių nelai 
mėse užmuštų

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Węst 35th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 29 d 
sulaukę — 
Telšių apsk

Priklausė prie L
Motina paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, sūnų Joną 3 metų, 

tėvus Benediktą ir Jadvigą Servas, New Yorke. du brolius Walter ir 
Petrą, švogerką Josepbine Servas, švogerį Pranciškų Liaugaudą ir gimi
nes; duktė paliko tėvą, brolį, tėvukus ir augščiau paminėtus gimines.

Kūnai bus pašarvoti nedėiioj, 10 vai. ryte namuose,x 3441 South 
Morgan St. '

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 5 d., 8 vai. ryte iš namų į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nių sielas, o iš ten bus nulydėtos į Šv. Kazimiero kapines;

Visi a. a*. Sofijos Liaugaudieriės ir Lillian Liaugaudaitės giminės, 
draugai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti joms paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame . „ . r ... , •
Vyras, Sūnūs, Broliai, Svogerka, 

švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.-

Moters susimaišė su vyrais, 
vaikučiai taipjau sumaišyti; 
skirtingos spalvos, juodos ir 
baltos, jie bėgioja po daržų 
demonstratyviai keldami rau
donų vėliavų, ant kurios ma
tosi piuklas ir kūjis — ir nu
lenkia jų prieš barų.

\ i

Dainuoja būrys visai nepro
letarines dainas. Dainuoja 
tokias, kurios labiausia įdiegia
mos yra kasdieninių užeigų 
kostumerių. ‘

Šokių svetainėj juodveidis, 
arti prisispaudęs prie kruti
nės, šokdina lietuvaitę ar lie
tuvę moterį, o gal rusę. Kas 
kam patinka, t^as su tuo gali 
šokti, bet toks artimas pri
spaudimas nebūtų leidžiamas 
nė taxi šokių salėse...

Kada Limbiniai rašo “Vil
ny” ir “Laisvėje” apie priešin
gų jiems pažiūrų žmonių iš
važiavimus, jų blaivybę, jų 
elgesį ir dorovę, tai aš patar
čiau Bimbai Brooklyne, o An
druliui Chicagoj pirmiausia

Sofija Liaugaudiene
po tėvais Servaitė

ir duktė Lillian Liaugaudaitė
10 vai. vakare 

motina 36 m., duktė 11 metų amžiaus; gimę 
r. ir parap.. duktė — Chicago. III.

Ūkininko ir Aušros Vartų draugijų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
čiucAGO,

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS k vėl nustebino publiką su w uupigtato- 
mh kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mm nieks 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogau* kūno | musą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalie*.

Reikalui esant, musų automobilius ažvaUuo* | jūsų 
namus ir atveš į mu?ų įstaigą, kur gaiMt* pamatyti M- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavimą jums visai nieko nereikia moklH, nežiūrint 
i tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuri* 
teikia ambuldnce patarnavirhą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios pčl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. '

EUDEIKIS
JŪSŲ GHABORIU8

n*

ermitage Avenue

DR.M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CDIRURGAS 

OFISAS:

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

8 vai, vak, Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevatd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam! žinomai per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojai, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigiai it chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu 
metodui X-Ray it kitokius elektros 
prieuisui.

Ofisai ir Laboratorija: 
1025 IV. llth St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 labos

. CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS t

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. J ieną. 
_________Phone Midway 2880_________

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga 

DENTISTAS
Ųtarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

420 IV. Marguette Rd. arti Western Av 
> Phone Hemlock 7828

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 
1821 So. Halsted Street

4605-07 South H; 1 21
VUi Telefonui: YARDS 1741 ir 1743

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44 H 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedetioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandoi nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Jiouth Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868



Tarp Ghicagoš
Lietuvių

Roselande ir jo apie 
linkėję .

Ateinantį antradienį, liepos 
5 dieną, Roselando Taksų Mo
kėtojų Asociacija šaukia di
džiulį masinį mitingą Palmer 
Parko svetainėje. Svarbiausias 
mitingo kalbėtojas bus senato
rius iš Springfieldo Earl B. 
Seracy. Jisai valstijos legisla- 
turoj yra pirmininkas pajamų 
komisijos ir kaip toks plačiai 
ir nuodugniai susipažinęs su į- 
vairiais įstatymais, kurie lie
čia taksų reikalus. Jisai aiš
kins šiam susirinkimui, kokių 
priemonių reikia imtis, kad lai
mėti teisingesnį taksų paskirs
tymą Illinois valstijoj ir ypač 
Chicagoj ir Cook kauntėje.

Mitingas šaukiamas vakare. 
Už įžangą 
tarti na ir 
ti į jį.

1 — —

prismaugs jas. Tačiau jų vie
toj atsiras kitos panašios salės, 
ba< joms bus reikalavimas tam 
tikros skaitlingos miesto gy
ventojų dalies.

KLEIN BROS.
BEAUTY SHOP

dabar randasi

šeštadienis, liepos 2, 1932

ėmė veistis 
Pradžioj tų salių

1614 S. Halsted St.
I \ •' ■ -

DYKAI! DYKAI!

mokėti nereikės. Pa- 
lietuviams atsilanky-

kursui lankyti WestVasaros
Pullman mokyklą užsirašė 71 
mokinių. Klesa yra konduktuo- 
jama p. Eber C. Chase namuose, 
546 West 119 St.

Pamėgdžiojimo konvencija, 
kurią laikė roselandiečiai poli
tikieriai, “nominavo” Al Smithą 
kaip kandidatą į prezidentus 
demokratų partijos sąrašų. Ta
čiau tikroji demokratų kon
vencija veikiausia nenominuos 
Smitho.

Praėjusios savaitės šeštadie
nį, anksti rytą (apie 3:30 vai.) 
banditai pasišlavė gražnų iš 
lango krautuvės adresu 11147 
So. Michigan avė. Pasipelnė 
gražnų jie vertės $500. Du po
licininkai mėgino banditams 
pastoti kelią, bet šie pabėgo.

Praėjusį pirmadienį Bentile 
Boersema, 3 metų bernaitis, 
11432 So. Aberdeen avė., nu
puolė ant elektrikinio gelžkelio 
trečiosios relės Hillside, III., sto
ty. Elektra vietoj užmušė vai
ką.

ši šaunioji mergina, kurios 
paveikslą matote, yra panelė 
Josephine Bittin, lietuvaitė, gy
venanti adresu 3958 West 111 
street.

Kai praėjusį mėnesį ji gavo 
diplomą užbaigusi keturių me
tų Morgan Parko aukštesnėsės 
mokyklos kursą, ji padarė re
kordą, kuris daugeliui atrodo 
kaip negalimas. Dalykas toks, 
kad per 12 metų— aštuonius 
metus pradinėj mokykloj ir 
ketverius aukštesnėj — ji ne
praleido vienos mokyklos die
nos ir nepasivėlavo mokyklon 
nė karto.

Mokykloj ji pasiekė aukštą 
rekordą kaip gabi mokinė. Ji 
pasižymėjo darbštumu mokyk 
los komerciniame kliube ir už
sitarnavo tris dovanas—sidab
rinį certifikatą, bronzinę ir 
auksinę špilkas.

P-lė Bittin apvaikščios savo 
17 metų sukaktuves ateinantį 
pirmadienį, liepos 4 dieną.

Nuo dienos, kai ji įstojo į 
elementarinę mokyklą, nė lie
tus, nė sniegas ne šaltis jos 
nesulaikė namie nė karto, nors 
mokykla Mt. Greenwoode buvo 
apie mylią tolumo nuo namų, 
kur gyvena, o į'Morgan Parko 
aukštesniąją mokyklą jai teko 
keliauti apie 4 mylias.

Morgan 
mokyklos 
lietuvaitė 
davė jai 
ko: 
the
sephįne.-..-BiHin^’had'''>4>eBnwi>ei^ 
fect.”

Kada ir kaip atsirado taxi- 
dance salės

Taxi salių yra visoj Ameri
koj, kiekviename didesniame 
mieste. Jos—palyginti dar nau
ja arba jauna įstaiga Suvieny
tose Valstijose ir pačioj Chica
goj. Musų garsiajame mies
te pirmoji tokia šokių salė ta
po atidaryt^ rodosi, 1921 m. 
Pirmas jos savininkas buvo 
graikas. Vėliau, pasirodžius 

galimybėms daryti iš jų biznį, 
taxi-dance salės 
smarkiau.
savininkai veik išimtinai buvo 
graikai, o‘šiandie jas kontro
liuoja, abelnai imant, ameriko
nai arba suamerikonėję biznie
riai.

Taxi-dance salė, nors taip 
neseniai įsikūrusį, turi bątgi 
ilgoką istoriją. Ji yra tiesiogi
nė paseka arba paveldėtoja va
dinamos “Barbary Coast” salės 
San Francisco j e.

San Franciscoj eilę metų 
a^ielinkė, pramintą Barbary 
Coast, buvo vieta saliunų, kur 
jūreiviai ,pabustos ir šiaip ne
surišti tradicijomis miesto žmo
nės susirinkdavo šokti ir išsi 
gerti. Saliunai turėdavo mer
ginas šokėjas. Mergina šokda
vo už gėrimą. Pašoks ji su 
vyru ir veda jį prie baro išsi
gerti. Baras gi iš padaryto biz
nio mbkėdavo šokėjai.

Reformuotojai pagalios at
kakliais vajais 
ną-šokių salę 
apielinkėj. Po 
Barbary Coast
lės, vadovaujamos 
taxi-dance šalių planu, 
kaip kostumerių kuriam daly 
kui yra,pakankamai, tai tavoro 
jiems patenkinti atsiras, 
kostumerių šitokioms šokių 
lems ne stoka nė viename 
desniame Amerikos mieste.

Atsineškite . šį apgarsinimą.
Jis vertas $1.00 ant bi|e kokio 

permament vave.

Moterų ■ plaukų kirpimas 
Geriausias Finger Wi»ves 
Ilgai išlaiką Marcelš, ... 
Permanent WaVes .........
Saukite CANAL 6467 dėl susitarimo.
Atdara Ketvergo, Petnyčios ir Subatos 
vakare iki 9 vai. :
—i---- --- ' i. ,

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie? 

sto dalis, farmas* ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St
Tel. Calumet 3398

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

.............. 35c 
............. 50c 
$3 ir augš.

- t ■

Patarnavimo Vieta

Parko aukštosios 
perdėtinis, kai musų 
baigė tą mokyklą, iš- 
paludymą, kuris sa-

‘Our records show that 
attendance of Miss Jo-

Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA' pirmi morgičiai 
$3050, muro prapertė, verta $10,000, 
morgičiai baigiasi per 15 mėnesių. Box 
1453, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA pinigų ant pirmo 
morgičiaus $4500, namas dviejų pa
gyvenimų, muro, ant dviejų lotų. Box 
1454^ Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Business Service
.-■r-r

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikta patarimus na

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

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą 
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St.

Furnished Rooms

išnaikino saliu- 
Barbary Coast 
to, išdygo arti 
kitos šokių sa- 

dabartinių 
Mat,

PERKAME: Morgičjus, 
Notas--Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu 
—I m formacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų 

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

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

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

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

NAUJAS 1931 CHEVROLET 5 
PAS. COUPE. Nupigintas iki $450. 
Buvusi kaina $688. 
pirktas išmokėjimais, i 
sius kas mėnesį. Karas 
garantuotas, kad jis 
niekad nevažinėtas.

BAUMANN MOTOR SALES, 
3520 Archer Avė., tel, Lafayette 14,80

Gali būti nu- 
įmoketi, , liku- 
yra absoliučiai 
yra naujas ir

Ir 
sa- 
di-

planu taxi- 
metais pasi- 

1921 m. Chi 
ar vėliau ki-

Depozitoriai užsidariusio Ro- 
seand State Savings banko šią 
savaitę gavo $165,000. Tai bu
vo antras išmokėjimas nuo to 
laiko, kai kalbamas bankas už
sidarė metai laiko atgal.

šis išmokėjimas siekė 10 nuo
šimčių. Pirmasis gi išmokėjimas 
buvo 20 nuošimčių. Iki šiam lai
kui jau išmokėta to banko de- 
pozitoriams apie $500,000.

Kai kasapie Chicagą

San Francisco 
dance salės 1919 
rodė New Yorke, 
cagoj ir ankščiau 
tuose miestuose.’

Ir musų pačioj Chicagoj 
šiandie įvairios davatkų orga
nizacijos duoda pranešimus 
apie taxi-dance sales, reikalau
jamą jų uždarymo. Kai kurias 
policija uždaro. Bet jų vietose 
kitos išdygsta. Gali būti, kad 
koks reformuotojų vajus visai

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labais parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų ; su > pažymėjimu 
kelių ir riiiestų. Tokį žemė
lapį turėdama^ gąli važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 

/visai nesiklausdamas kelio.
Kaipa

I A : Tik“ ODC įjj 
Kreipdąmiesi iš kitur pride-j 
kitę dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite. Siųsti pašto 
ženkleliais.

—o—
LINCOLN VĖLIAUSIO MODELIO 

DE LUXE - ----------
Turiu paaukoti 

Lincoln. Važinėjau 
jis yra absoliučiai 
dirbtuvės. Kainavo 
naująs, Paaukosiu 
949 North Fhjyne Avė., 3rd flat.

SEDANAS 
praktiškai naują 

juo labai mažai ir 
kaip diena išėjęs iš 

man virš $3,750 
jį tiktai už $275.

RETA PROGA
Studebaker 1930 Custom Sedan. Ka

dangi man reikia pinigų, turiu tuojau 
jį parduoti. Vartojau jį tiktai nedėlios 
mis. Karo negalima atskirti nuo naujo. 
Originalis* gražus baigimas ir geri tairai. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. Paauko
siu jį už $275). , b Ątsišaukite nedėlioj. 
1128 North Lawndale Avė., arti Di- 
vision St., Ist flat.

BUICK MASTER 6 SEDANAS
Mano vartotas visai mažai ir yra ab

soliučiai kaip naujas, {rengtas su 6 * ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
Priimsiu $250. 4832 North Winchcster 
Avė., Ist apt,, arti, Lavvrence Avė.

Taxi-dance salių kostumeriai
PRANEŠIMAI

Teisėjas John Prystalski ta
po paskirtas kriminalio teismo 
vyriausiu teisėju. Teisėjas 
Prystalski yra demokratas ir 
lošęs stambią rolę demokratų 
politikoj 9 wardoj.

Praėjusi pirmadienį mergina 
Josephine Piwowaresyk, 20 me
tų, 118 East 119 street, įėjo 
j George Angelos valgyklą, 
11411 Michigan avė. Ji nuėjo 
tiesiai į prausimosi kamarėlę.

Kiek laiko praslinkus, mergi
na rasta čia suklupusi ant grin
dų. Ji priėmė nuodų. Skubiai 
nugabenta į ligoninę, čia pa
vyko jos gyvastis išgelbėti.
. Mergina pasisakė, kad ji jau 
seniai neturi darbo ir kad nė 
jos tėvai, nė keturi broliai ne
turi darbo. Negalinčios gauti 
darbo nė trys jos sesers.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuviij 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted St.

Iš tokių miesto gyventojų 
grupių taxi-dance salės sudaro 
savo klientėlę?

Jas atlanko kai kada vadi
namų draugijos “viršūnių” re- 
prezentuotojai—pažiūrėti. Už
tiksime kartais ir trampų. Kli- 
jentėlės didžiumą betgi sudaro 
vidutinės amato kvalifikacijos 
darbininkai: selsmonai, veite- 
riai, plumberių padėjėjai, peč- 
kuriai, barberių pagelbininkai, 
ir t.p. žymus jų nuošimtis yra 
ateiviai, kurie dėka taxi-dance 
salės susitinka arčiau su “Ame
rikos moterim”. Ir iš svetim
šalių, jei turėsime omenėj jų 
skaičių, tur būt didžiausią nuo
šimtį tų salių patręnų duoda 
filipinai ir kiniečiai. v

Chicagoj yra ištisi plotai, iš
tisi distriktai, kur spiečiasi /va
dinamos ruimingaųzės., Tūks
tančiai ir tūkstančiai žmonių 
gyvena jose, nepažindami vie
nas kito, nesakydami vienaą ki
tam nė helio, kai susitinka na
mų koridoriuose. Didžiumoj 
jie yra pavieniai žmonės—vy
rai ar moters. Y ■ '

Dėliai tokių ar kitokių prie
žasčių jie nepajėgia prisitai
kyti prie arčiau susiburusių so- 
cialio gyvenmo grupių. O bet
gi, kaip dar senovei buvo pa
reikšta, žmogus yra visuome
ninis gyvulys. Jam reikia 'su
sitikti su kitais žmonėmis ar
čiau. Jam reikalinga ir mo
teriška draugija, štai šitiems 
pavieniai gyvenantiems žmo
nėms taxi-dance sale duoda tą 
draugiją, tą socialį gyvenimą, 
kurį daugelis musų, lietuvių, 
randame įvairiuose kliubuose, 
rateliuose, parengimuose, visuo
menės darbuotėj.

PIKNIKAS
t . j
Lietuvių Tautiškos Parapijos

ateinantį
• NEDĖLDIENĮ
Liepos 3 dieną, 1932 
su dovanojimu karo 
p. GRYBO DARŽE

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
dr-jos pusmetinis , susirinkimas įvyks 
sekmadieny, liepos -3 d!į 12 vai. dieną, 
Liet. Auditorijoj. Visi nariai privalo 
būtinai dalyvauti, nes turime syarbių 
reikalų apsvarstyti. Kurie nariai nega
vote atvirutės susirinkimui, \ pasirųpinkit 
patikrinti savo adresą draugijos knygo
je, arba paduokit savo tikrą adresą.

. i P. K„ nut. rašt. 
«■ f  ...... *----- -----------—— ........  '■■■■■-
IŠVAŽIAVIMAS SU _DOVANOMIS
Rengia Teisybės Mylėtojų Dr-stė ne

dėlioj, liepos (July) 3,z; 1932, Wm. 
Dambrausko ' miške (ne farmoj), ant 
Archer ir Forest Avė., ^Spring Forest, 
III, Wm, Ųambrausko:' trokai apleis 
Halsted St. ir 33-čią 9 jai. ryte, 10:30 
ir 11:45. Kiekvienas ęrojcaš sustos apt 
Archer ir Sacramento .(Brightop, Pažkę). 
Kainuos ndvažiuoti 50c ten -)r atgal, 
{žąnga* dykai —Rengimo Koitiitijįi,

---- *....... t;-------1------ r------------“

ŽAVINGAS! TRIUKŠ
MINGAS! FINALAS 

ja George V/ashington Bicentennial 
Jungt, Valstijų Armijos

Militaris Turniras
atsisveikina su Chicago 

Švęskite liepos 4 d. 
PATRIOTINIU BUDŲ

SOLDIERFIELD ,
8 vai. vak.

SĄJŪDŽIAI, ŠIURPULIAI IR DID
ŽIAUSI IR NUOSTABIAUSI 

FEJERVERKAI 
duodami Thearle-Duffield 
SPECIALŪS KAINOS — 

20,000 sSdypių po 50c 
VAIKAMS 25c 

KITOS PO 75c IR $1.00

Pelnas eis bendrai Bedarbių Šelpimo 
1 Fondui ir Armijos šelpimo Draugijai. 

PAGELBĖKITE SKURSTANTIEMS 
ATSIVESDAM{ SAVO ŠEIMYNĄ IR 
PMyOVSi J; ' ■ 

h

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

EKSKURSIJOS
\ į

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusj agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS
Educational

Mol
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO
! ,1 I " ■ ,

Dienomis ar vakarais/ Del informacija
‘ k
r-

, šauk arba r4šyk: i 
INTERNATIONAL BARBER 
X COLLEGE 

>1(672. West Mad^oą Street ;l

Furriiture & Fixtures
Rakapdal-įtalnai -

BARGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Gražus seklyčios setas $43; radio 
$209x12 OrienUl $14; importuotas 
Oriental $32(; periodo riešuto valgoma
sis setas, poilsio kėdė $14; modernisti
nis miegamasis setas; 4 kambariai, $2$7. 
vertės $3,000; firankos, indai ir i t. t. 
Atskirai. Užmokėsite už perkraustymą.

5258 Washington Boulevard, 
tel. Austin 3838

...........   .j.,i,į , j .į,..

PARDAVIMUI 3 kambątlų rakan
dai, mažai vartoti, parduosiu pigiai, at
sišaukite greitai, 922 W. 34 St., Imas 
augštas iŠ fronto. , < . t j

PARSIDUODA visi rakandai 
kambarių, pigiai. Nepraleiskit 
progos. 4636 .S. Paulina St., 1 
užpakaly^ ; •- '

NASH VĖLIAUSIS SPORT COUPE
Yra absoliučiai kaip naujas. Reika

las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 5 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $250. 
3308 Potomac,. Avė., 3rd flat.

PARSIDUODA Studebakcr 6 cilin- 
derių keturių durų, 5 pasažierių seda
nas, 1931 metų, visai naujas, tiktai įva
žiuotas biskį daugiau kaip penki tūks
tančiai mylių. Arba mainysiu ant ma
žo bile kokio kariuko dvejų durų se
dano. Man labai reikalingi pinigai. At- 
sišaukit: Little White House, Kean Avė., 
priešais Tautiškas kapines,

For Rent
RENDON pilnai įrengta kriaučių ša- 

pa amerikonų apielinkėj, kito kriaučiaus 
aplink nėra. Gera vieta sumaniam biz
nieriui. Taipgi Storas dėl bučernės 
grosernės. K

■ ’ M. S.
COMMERCIAL HOTEL 

Goodland, Indiana

K

RENDAI ar padavimui gąsdino 
storis, lunch room ir , gyvenimui kam
bariai. Priežastis pardavimo — vyras 
serga, randasi ligoninėje ir ilgai nega
lės dirbti. Gražioje vietoje, 
viskas įrengta.

6456 So. Cicero Avė. 
Tel. Hemlock 6488

naujai

PASIRENDUOJA kambarys prie naš
lės moteries, kas galėtų pagelbėti ap
mokėti rendą. 3329 South Morgan 
St. 2 lubos užpakaly.

—O—
RENDON vienas ar du kambariai, 

garu apšildomi, pavieniam, ar vedusiai 
porai. 3301 Wallace St., 2ras augštas.

RENDAI kambarys dėl vaikino, fron
tas, 2-ros lubos. P'o 6-tai vai. vakare. 
4427 So. Washtenaw Avė. x

1

KAMBARYS rendon, Šviesus, prie 
mažos šeimynos, merginoms, vaikinams 
arba vedusiai* porai, su ar be valgio. 
7025 So. Artesian Avė., 1 lubos, 
e

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
ar merginos, su visais patogumais. A. 
Siter, 731’W. 18 St., 3-čias augštas.

RENDON kambarys dėl vieno ar 
dviejų vyrų, su visais patogumais, su 
valgiu ar be. Pigiai. Antros lubos, 4210 
South Artesian Avė.

RENDAI du šviesus fornišiuoti kam
bariai, dėl vyrų ar merginų; gali ir 
valgį pasidaryti. Pirmas užpakaly. 827 
W. 34 Place.

RENDAI vyrams šviesus kambarys 
prie mažos šeimynos. Trečios, užpakaly. 
833 W. 33 Place.

RENDAI švarus kambarys dėl vieno 
ar dviejų vaikinų. Antras flioras, 4212 
S. Maplewood Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRŲ pAdavinėti vaistinių reikme
nis retail prekybai. $500 pradės jus 
nuosaviame biznyje. Louis Schwarz
Corp., 508 S. Dearborn St.

Miscellaneous
Ivairąs

NAŠLĖ, negalėdama nupirkti laisnio, 
perleis bile kam gražų Frencb poodle 
šunį už mažą atlyginimą. Box 1455, 
Naujienos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
Barbeųue standas, geroj vietoj, ant 
Archer Ave„ tarp Justice Park ir Willow 
Springs. Trys vėjiniai malūnai ant že
mes. Kreipkitės prie savininko 

DIXIE BARBEŲUE, 
Archer Avenue, 

Mt. Forest.

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

Telefonas
> T Lafayette ,,45^9^^.^^^,. (

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

černė, < randasi South Side, ant biznio 
gatvės. Biznis cash, n»ėra kredito. 
Renda pigi, $45 į mėnesį su rūmais ir 
1 karo garažu. NePr*de*skit progos. 
Pamatykit mus.

PAUL M. SMITH « CO. 
4425 S. Fairfield Avė. ' 

Tel. Lafayette 0455
•f"

RESTAURANTAS
PARSIDUODA.

'22 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, geras 
biznis, išdirbtas per septynius metus. 
Priimsiu partnerį su biskiu pinigų, ar
ba automobilį kaipo dalį. įmokėjimo. 
Atsišaukite 3517 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS A
Pardavimui maža krautuvėle, valgimų, 

drabužių,. indų ir smulkmenų kartu su 
fixtures. Gera vieta ant kampo arba 
mainysiu į namuką ar farmą, Moterų 
dresės vertės $80, tik $3 ir $5.

4358 So. California Avė.

PARSIDUODA moderniška 3 krėslų 
barbernė, ant biznio gatvės, su 4 kam- 
baria/s dėl gyvenimo. Reikia kreiptis x 

3029 Armitage Avė.

Business Chances
_________

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu. Tel. Xafayette 8780.

PARDUOSIU kriaučių šapą arba pri
imsiu žmogų, kuris' galėtų prižiūrėti 
biznį pakol aš suvažįnėsiu į Lietuva. 
Darbo užtektinai' 2 kriaučiams.

4103 Archer Avė.

Farmg For Sale
ĮJkiai Pardavimui

120 AKRŲ Wisconsine, žuvingas 
upelis. 3 arkliai. 8 karvės, 11 kiaulių, 
20 vištų, 7 žąsys, laukai apsėti. Kaina 
$3000, ^erta $6,500; priežastis par
davimo — nėra kam dirbti.

6 KAMBARIŲ muro bungalow, 2 
karų garažas, ant Marųuette Rd., netoli 
Western Avė. Raina $5500. Mainys ant 
lotų. Verta $8000.

CHAS ZEKAS
■ 3647 Archer Avė.

Virginia 0757

Exchange—Mainai
MAINYSIU namą ant ūkės ar na

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

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
2 pagyvenimų namas, netoli bažny

čios. kaina ...................   $1500
2 pagyvenimų senas mūrinis namas, 

mainys ant naujo namo, pridės pini
gų I....................................... 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 įtaisymai, kai
na .........      $2900

120 ak. ' farma prie leikosy netoli 
Chicagos, parduoda bankas, kaiąa $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 So. Halsted St.
Tel Yards 6751 

vakarais Boulevard 0127.

Real Estate For Sale
Namą! jjerąi. Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

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

mus, lotos, farmas ir biznios 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 it antrai morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Pairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI arba mainymui'2 
flatų po 6 kamb» medinis namas,- ce
mentinis beismantas, 2 Mcarų garadžius, 
mažai skolos. Geroj vietoj Brigbton 
Parke. Savininkas4 mainys ant mažesnio 
namo be skolos, ant lotų, arba farmos 
netoli Cbicagos. Matykit 

JOSEPH VILIMAS.
6504 S. Washtenaw Avė.

Tel. Hemlock 2323

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

PAEŽERIO cottage Wisconsine dide
lis medžiais apaugęs plotas, puiki vieta 
daržininkystei. $750. Išmokėjimais, 49. 
mylios nuo Cbicagos. Taipgi turiu 2 
puikius didelius kampus, biznio praper- 
tė prie žymaus vieškelio dėl Bar B Q ar 
gąsdino stoties ant ežero prapertės. Box 
1452, Naujienos, 1739 S. HUsted St.

LABAI didelis Bargenas. Parduosiu 
arba mainysiu kampinį lotą 42nd it 
Homan Avė. 54x140 pėdų, ant troko, ' 
mašinos arba biznio. C. Balchunas, 
1616 So. 48 Ct.

2 AUGŠTŲ mūrinį namą su bučer- 
nės bizniu ar be parduosiu arba mainy
siu į namą arba farmą.

3356 S. Halsted St.

6 KAMBARIAI ir biznis pasirenduoja 
tinkama vietą' dėl .yisųkio biznio, ne
brangi renda. 724 W. 14 P1.

r------ -—.—, A..,----—4
GARU šildomi apartamentai. Šiltas 

vanduo., 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 į mėn., nuleisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitdrių, 3 apt., 
12Ų7 S. Damen Avė.

PARDAVIMUI kendžių, malto, ice 
cream ir smulkmenų krautuvė; priežas
tis.----- išvažiuoju į farmą. J. B. Zutra,
1747 So’. Halsted St. '

i , <• ■ K-

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

•—..............................................      .i...............   ..-i. -i

PARDAVIMUI, mažas namas arba 
mainysiu į lotą bei bučernę-grosernę. 
4003 Brighton PI. Tel. Lafayette 8780

t *

RENDAI 3 kambariai šeimynai su ar 
be vaikų, garu apšildomi, renda pigi, 
vieta randasi prie Kedzie ir 63. 6216 
S. Whipple St., 1 lubos.

—J.
BUNGAL0W rendon 6 kambarių, 

karštu vandeniu apšildoma; randasi ad
resu 7150 So. Fairfield Avė., pigi rėn- 
da. 1 '/ ■ ' -
..................       ■ —UI I.

. PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 
W. 55 PI., iŠ abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl cferželio^ viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn. ;y<

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halstęd St. 

■ .... ’■ ' ■" . ■■

I U»njiw..   UĮBi^Hiym I mm |>

RENDAI 5 kambarių kampinis Jfla-
dd 4 ’tas, su maudynė, ant drugštorio vir 

geros jaus, Renda $18, kita$ $15. ;
lubos, .2414, - , ' .

kitas $15. Yards

4-. .. fe*

MOTERYS SKAITO
SKELBIMUS

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

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

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba 
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba 
minimus.

SKELBIMAI yra Lulturingų žmonių susižinojimo buds 
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

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

TEL. ROOSEVELT 8500
, .............. II , ..... ........ ...... ■„............. - „ , ,Hr. - - . ........ ........................u.................................................

jos tari

išrenduo ja. kambarius, Urnai

kitokiai pasilinks

ir todėl mote




