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vidaus laiškus reikės mokė
ti 3 c., vietoj 2 nuo uncijos

St. Johnš, N. F., liep. 
Du J. V. lakūnai James 
tern ir Bennett Griffen 
viu apleido New Yorką,
ryžę apskristi aplink pasaulį 
Paskutinėmis žiniomis jie pa
baigė pirmą kelionės etapą, at
skridę į Harbor Grace, 
trauks toliau į Europą.
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Paštas sukonfiskavo 
antrą, liep. 15 laidą 
‘American Freeman’

Girard, Kan., liep. 5. — 
Haldeman-Julius, Girard laik
raščio ir knygų leidėjas paskel
bė, kad pašto departamentas 
įsakė konfiskuoti liepos 15 die
nos laidą socialistų laikraščio 
“The American Freeman”. Per
eitą savaitę paštas taipgi kon 
fiskavo ir sunaikino visus nu
merius to paties laikraščio bir
želio 25 d. laidos.

Pašto departamentas paskel
bė, kad bir. 25 d. numeris buvo 
konfiskuotas už straipsnį apie 
bedarbius, guriame “jie buvo 
raginami sukilti, priešintis fe- 
deralei valdžiai”, nors tikroji 
priežastis, kaip nurodė pats re
daktorius Warren, buvo straips
nis, kuriame iškelta aikštėn 
negražus Hoovdrio praeities dar
bai.

Haldeman-Julius, leidėjas, 
kalbėdamas apie antrą konfis* 
katą, pareiškė, kad “toji pašto 
cenzūra yra administracijos 
priemonė užčiaupti lupas, opo
zicijos laikraščiams, kad nesu 
darkyti Hooverio šansų būti vėl 
išrinktu J. V. prezidentu. Sa
koma, kad J. V. spaudos laisvė 
—yra šventas ,visuomet gerbia
mas principas...”

Manoma, kad liep. 15 d. nu
meris buvo konfiskuotas už 
sekantį paragrafą, kuris tilpo 
viename straipsnių: “Ateis lai
kas, kuomet bedarbiai nepasi
tenkins išmaldomis.”

225 žuvo laike J. V 
nepriklausomybės 

iškilmių
Washington, D. C.,.ilep. 5.— 

Laike liepos 4 d; J. V. Nepri
klausomybės iškilmių visose J 
V. dalyse automobilių katast
rofose ir nuo fejerverkų žuvo 
225 asmenys. Sužeistųjų skai
čius siekia kelius tūkstančius.

Pasitraukęs Davila 
Čilės socialistinės 
valdžios prezident

Buenos Aires, Argentina, 
liep. 5. — Į Argentiną atėjo 
nepatvirtintos žinios, kad čili 
socialistinės valdžios vadas Dr. 
Carlos Davila sutiko su laivy 
no ir kariuomenės reikalavimais 
ir pasitraukė, užleisdamas vie
tą buvusiam čili prezidentui 
Ibanezui, kuris dabar gyvena 
Argentinoje.

Anot tų žinių, Davilai rezig 
navus, prezidentu laikinai pali
ko gen. Pūga, kuris stovės vals
tybės priekyje iki grižš Ibane- 
zas.

Jeigu žinios yra teisingos, 
tai bus jau ketvirta valdžios 
permaina Čilėje bėgyje 30 die
nų. Po prezidento Montero 
nuvertimo, įvyko trys pervers
mai, kuriuos surengė Davilos 
rėmėjai ir Ibanezo šalininkai.

Anglija išėjo prieš 
Airiją su 100% 

muitais
London, Anglija, liep. 5. — 

Anglijos parlamento žemieji 
rūmai priėmė kolionijų minis- 
terio pasiūlymą uždėti 100% 
muitus ant visų prekių impor
tuojamų iš Airijos. To žinksnio 
Anglija griebėsi, kuomet Airi 
ja atsisakė jai sumokėti $11, 
000,000 žemės mokesčių.

Herriot kovoja už 
kabineto likimą

izuine-p. o A. Photo J

Chicago. — Demokratų konvencija kelia ovacijas Al Smith’ui
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Italija reikalauja 
intra-Europos karo 

skolų panaikinimo
Klaipėdos direktorija 

Kaune

Šiandien pradėjo 
veikti pakeltų 

pašto kainų įst

Meksikoje sustreikavo
Pullmano darbininkai

Birž. 10 d. buvo atvykusi 
Kaunan Klaipėdos krašto direk
torija su d-ru šreiberiu prieša
kyje. Direktoriją specialėj au
diencijoj priėmė Valstybės pre
zidentas. Po to direktorija ap
silankė pas ministerių pirmi
ninką J. Tubelį ir pas vidaus 
reikalų ministerį Rusteiką.

Lausanne, Šveicarija, liep. 5. 
—Ilgą laiką tylėjusi. Italija 
pagaliau prabilo Lausannos 
konferencijoj pareikšdama, kad 
prieš panaikinant reparacijas, 
reikia panaikinti visos intra- 
Europos karo skolos. Italijos 
ministeris Lausannoje spaudai 
padarė pareiškimą, klausdamas, 
kaip Europos valstybės galės 
sumokėti savo skolas negauda 
mos reparaciių iš Vokietijos?

Jeigu iki šiol dar ir buvo vil
ties Franci j ai susitarti su Vo
kietija, 
viską 
darbas 
naujo.

O Francijos ministerių pir
mininkas Herriot, iš savo pu
sės, pakartotinai mėgina repa
racijų ginčo išsprendimą nuim
ti nuo savo' pečių, nusiplauti 
rankas ir palikti J. V. susikibti 
su tuo painiu klausimu. Her
riot pareiškė, kad J. V. turi 
sumažinti karo skolas, arba ki
taip Vokietija turi tęsti toliau 
mokėjusi reparacijas. Jis aiški
na, kad negaudama reparacijų 
iš Vokietijos, 6 mokėdama sko
las J. Valstijoms, Franci ja at
sirastų labai nejaukiame padė
jime

Rytprūsių lietuvių eks
kursija

Birž. mėn. 12 dieną atvyko 
j Kauną iš Tilžės ir jos apy
linkių gausinga lietuvių ekskur
sija, kurioje yra apie 300 as
menų. Ekskursiją . suruošė 
“Naujo Tilžės Keleivio” redak 
cija. Kaune Rytprūsių lietu
viai buvo iškilmingai priimti. 
Kai kurie jų niekuomet dar nė
ra lankęsi Nepriklausomoj Lie
tuvoj.

Vokietijos teismo 
įsakymu uždarytas 

centristų organas
Meksikos Miestas, liep. 1. — 

Meksikoje sustreikavo visi Pull
mano vagonų bendrovės darbi
ninkai ir konduktoriai. Streiko 
priežastis nežinoma. Tikimasi, 
kad streikas bus greit užbaig
tas, nes priešingas puses mėgi
na sutaikinti Meksikos pra
monės ministerija.

Lietuvių-ukrainų laik
raštis

Kaune nuo kelių metų veikia 
susikurusi lietuvių ukrainų 
draugija su prof. M. Biržiška 
priešakyje, ši draugija dažnai 
ruošia viešas paskaitas, kuriose 
daromi pranešimai apie Vilniaus 
krašto ir Vakarų Ukrainos gy
venimą. Taip pat neseniai drau
gija pradėjo leisti savo laikraš
tį- “Lietuvių-Ukrainų. Žinios”.

Leipzig, Vokietija, liep. 5.— 
šiandie aukščiausias teismas 
įsakė uždaryti Koelno centris
tų laikraštį “Volkszeitung”, ku
riame tilpo straipsnis kritikuo
jąs Von Papeno užsienio poli
tiką. Kelias dienas atgal prieš 
tai teismas uždarė ir Berlyno 
socialdemokratų laikraštį “Vor- 
waerts”.

Berlynas, liep. '5.— Politinės 
muštynes tarp hitleristų, ko
munistų ir kitų partijų nesi
liauja. Nuo sekmadienio už
muštų priskaityta 5, o sužeistų 
šimtai. Ęssene komunistai pra
dėjo -šaudyti į praeivius, kurie 
atsisakė prisidėti prie jų šauks
mų “Lai gyvuoja Maskva”. Ne- 
uruppine 7 sužeista reichsban- 
nerių ir hitlerininkų .muštynė
se, o Stuttgarte įvyko riaušės 
kurios sužeistų skaičių labai 
žymiai padidino.

Berlynas, liep. 5. — Artinasi 
reichstago rinkimai. Visos par
tijos pradėjo smarkią agitaciją. 
Hitleris paruduoja su savo ar
mija, komunistai mitinguoja ir 
mušasi su hitlerininkais. Dr. 
Heinrich Bruening, buvęs Vo- 
kieti jos premjeras, vadovauja 
centristų partijos kampanijai. 
Rinkimai įvyks liepos 31 d.

Washington, D. C., liep. 6. 
—Siųsdami laišką nuo šiandien 
nepamirškite ant voko uždėti 
trijų centų, o ne 2 centų pašto 
ženklelį, nes 12 vai. naktį įėjo 
galion naujas pakeltų pašto kai
nų įstatymas.

3 centai reikią, mokėti už 
laišką į visas J. V. dalis, sve«- 
riantį unciją ar mažiau. Už
sienio laiškų kainos tos pačios, 
5 centą nuo uncijos. Vidujinės 
oro pašto kainos pakeliamos 
nuo 5 centų iki 8 už unciją ir 
13 centų už kiekvieną unciją 
viršaus.

Prekių ir antros kliasos siun
tinių kainos bus pakeltos spa
lio 1 d.

Republikonai atidaro 
kampanijos centrą 

Clpcagoje
Chicago, Ilk, liep. 6.—Ohi- 

cagą atvyko republikonų nacio- 
nalio komiteto pirmininkas Eve 
rett Sanders, kuris šiandien ati
darys partijos rinkimų kampa
nijos centrą. Demokratai Chi- 
cagą irgi pasirinko kaipo cent
rą iš kurios varys agitaciją už 
savo kandidatus į aukščiausias 
J. V. valdžios vietas.

Lietuvių-Latvių vieny
bės kongresasParyžius, liep. 5. — Franci 

jos kabineto premjeras Edouard 
Herriot pradėjo varyti smarkių 
kovų už savo $20,000,000 eko
nominį pasiūlymą, kurio tiks 
las buvo subalansuoti Franci- 
jos biudžetą ateinanitems me
tams. Dauguma, parlamento at
stovų pasiūlymą atmetė. Jame 
tarp kito ko numatoma suma
žinti laivyno išlaidas ir nuka
poti visų aukštų valdininkų al
gas.

“Bonų armija” vėl de
monstruoja prie kong

reso rūmų

Nicaragietis nužudė 
J. V. mariną

Birželio 12-14 dienomis Ry
goje turėjo įvykti devintas iš 
eilės lietuvių-latvių vienybės 
kongresas, kuriame bus paskai
tyta abiejų pusių po kelis refe
ratus. Kongresas, kaip prane
šama, busiąs labai gausus.Managua, Nicaragua, liep.

—Nicaraguos milicijos leite
nantas nušovė bemiegantį , J. 
V. mariną E. Schmierer, kuris 
irgi tarnavo milicijoje, žudeika 
su kitais keturiais sėbrais pasi
slėpė.

«

Naujas šimtas bedarbiųWashington, D. C., liep.5.— 
15,000 karo veteranų susirin
ko prie J. V. kongreso rumų;< 
tikėdami, kad senatas pagaliau 
atkreips domę j jų reikalavi
mus ir nutars tuojau išmokėti 
bonus. Armijos vadas Walter 
W. Waters išskrido i New Yor- 
ką, kur tikisi gauti maisto ar
miją maitinti.

Bukareštas, Rumunija, liep 
5.—Du Bukarešto universiteto 
medicinos fakulteto studentai 
pasikorė norėdami patirti kaip 
žmogus jaučiasi pakartas ir 
kaip sunki yra tos rųšies mir
tis. Po trumpos valandėlės jie 
buvo atgaivinti dirbtinu kvėpa
vimu. jų raportas-korimas yra 
vienas žmoniškiausių budy mir
ti. Iki ateina mirtis— užtrun
ka tik kelios sekundės.

Čekoslovakija kovo 
ja su fašistų 

gaivalais

- Vilnius.—Del sunkių ekono
minių sąlygų šiomis dienomis 
Vilniaus magistratas pradėjo 
redukuoti savo darbininkus. 
Kaip tenka patirti, busią su- 
redukuota (atleista nuo darbo) 
apie 100 žmonių. Vadinasi, be
darbių skaičius susyk padidės 
visu šimtu žmonių, kurių tarpe 
yra daugiausia inteligentinės 
jėgos.
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3 žuvo vėsuloje

vo pagerbtas Garibaldi.
Oliveira, buvęs 
zignavo pereitų

t-

f 
b

Meksikos Miestas, liep. 
Vakarų Meksikos miestai 
nešė centralinei valdžiai, 
dėl geležinkelio

Washington, Kan., liep. 5.— 
Washington apskrityje siautė 
smarki vėsula, kurioje 3 asme
nys buvo užmušti ir 20 sužeis
ta. 150 namų sugriauta.

Manila, Fil. Salos, liepos 
—Laive, netoli Luzon salos 
vyko dinamito sprogimas. 13 
žmonių užmušta.

į
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Dar apie $2,100,000,000 
viešu darbų pasiūlymą

Praga, Čekoslovakija, liep. 
5.—Vyriausybė išleido naujus į- 
statvmus, taikomus prieš fa
šistus, kurie, kaip spėjama, yra 
stiprus. Fašistų pusėje yra ir 
didelis skaičius įtakingų valdi
ninkų. Vyriausybė pasiryžusi 
juos -usekti ir prašalinti iš vie
tų.

Washington, D. G., liep. 5.— 
Jau per ilgą laiką kongresas 
svarsto pasiūlymą, kuriame nu
matyta praleisti $2,100,000,000 
viešiems darbams, kad tuo bū
du sumažinus bedarbę. Dabar 
senato ir atstovų buto įgaliuo- 
tieji priėmė pasiūlymą su kai 
kuriais pataisymais. Abejoja
ma, tačiau, kad Hooveris su
tiks pasiūlymą pasirašyti.

Rooseveltas ieško “Ta- 
mmany Hali” paramos

Smith j New Yorko 
gubernatorius

“Sausieji” organizuoja 
si kovai prieš “šla- 

piuosius”

fe

thieagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovu, galimas lietus su 
griaustiniu; mažai permainos 
temperatūroje; vidutinis, kin- 
tąs vėjas.

Vakar
70 lalp.

Saulė 
8:28. -

Washington, D. C., liep. 5.-*- 
Rep ir dem. partijoms pasiro 
džius “drėgnomis” ar visai 
“permirkusioms”, prohibiciją 
remiančios organizacijos susi 
organizavo į bendrą grupę ir 
mėgins nedaleisti kongresui le
galizuoti alų ar partijoms iš* 
pildyti platformų priežadus.

New York, liep. 5.
Yorko demokratų organizacija 
“Tammany Hali”, kuri į prezi
dentus rėmė Alfred Smithą, su
ruošė J. V. nepriklausomybės 
paminėjimą. Roosevelt, kandi
datas į prezidentus, kurio no- 
minavimui jie buvo griežtai 
priešingi prisiuntė telegramą, 
kurioje gerindamasis prie vadų 
pareiškė, kad rinkimuose rei
kalinga partinė vienybė ir tai* 
ka.

New York, liep. 5. •-*- New 
Yorko demokratų organizacija 
“Tammany Hali” ruošiasi nomi
nuoti Al Smithą j New Yorko 
gubernatorius. Kaip žinoma, 
Smith ieškojo nominacijos į 
prezidentus, bet jį nugalėjo 
dabartinis N. Y. gubernatorius 
Roosevelt.

Meksikai gresia maisto 
trukumas

5.— 
pra- 

, kad 
darbininkų 

streiko, jie yra palikti visai be 
komunikacijos ir kad jiems 
gręs’ia maįsto ir vandens truku
mas.

temperatūra buvo 62-

teka 5:20; leidžiasi

Komunistai Kinijoje te- 
besiaučia 

___ _______  4 ...

Shanghai, Kinija, liep. 5. — 
Išguiti iš Fukien miesto,. 50,. 
000 kinų komunistų puolė Can- 
toną ir mėgino užimti Nanan- 
fu, Namhung ir Shiukwan mies
tus. Nananfu kariuomenė už
puolikus atmušė. 1,000 komu-, 
nistų žuvo mūšyje

De, Salazar naujas Por
tugalijos premjeras

—.........i................-'

Lisabona, Portugalija, liep. 
5.—Oliviera de Salazar, per pas
kutiniu du metu Portugalijos 
finansų ministeris, sudarė nau- 
jį mipisterių kabinetą. <Gen 
Oliveira, buvęs premjeras, re 

mėnesį.

Belgijos bedarbiams su 
mažinta pašalpa

Brussels, Belgija, liep. 5. — 
Belgijos vyriausybė nutarė su
mažinti bedarbių pašalpas ir 
uždėti muitus ant importuoja
mų kviečių. Protestuodami 
prieš tai,zBrukselyje 30,000 be
darbių suruošė demonstracijas.

Siame sušauktas'sena 
tąs

Bangkok, Siamas, liep.' 5.—, 
Siame, kuy neseniai buvo nU' 
veista absoliute monarchija ir 
įsteigta kohstitucinė monarchi
ja, sušauktas senatas. Pusę se
nato narių yra išrinktų visuo
tinu balsavimu, kita- pusė pa 
skirta

Nęw York, liep. 5. — Trau 
kinyje rastas sužeistas italas 
fašistas grįžtąs iš fašistinių iš
kilmių New Yorke, kuriose bu

■n TO

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dienų laivu “Statendam”

per Rotterdamą. '
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremen. *
Spalio 8 dieną laivu ‘Taris”

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 » iki i val.
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KORESPONDENCIJOS
Waukegan, III,

Iš SLA 262 kuopos susirinkimo 
_______ •

• Liepos 3 d. įvyko paprastas 
mėnesinis SLA. 262 kuopos su
sirinkimas. Pirmiausiai dele
gatai į 10 apskričio pusmetinį 
suvažiavimų, kuris įvyko bir
želio 19 d., patiekė sąvo rapor
tus. Iš jų paaiškėjo, kad suva
žiavimas priėmė eilę rezoliuci
jų, kurios yra naudingos orga 
nizacijai. Delegatų raportas 
buvo vienbalsiai priimtas. Be 
to, kuopa nutarė iš apskričio 
reikalauti tik $5, vietoj $10 už 
svetainės naudojimų. Antra 
dalį kuopa prideda iš savo ka
sos.

Birželio 19 d. įvyko kuopos 
piknikas, kuris kaip paaiškėjo 
iš sekančio raporto, buvo labai 
mažas ir pelno neatnešė. Bet 
nebuvo ir nuostolių, todėl ga- 

\ Įima pasakyti, kad pramoga 
pavyko ir tai ačiū pikniko dar
bininkams, o ypatingai gaspa- 
dinėms, kurios labai apsukriai 
ir maloniai patarnavo.

Toliau seka 10-to apskričio 
pikniko rengimo komisijos 
raportas. Piknikas įvyks liepos 
10 d., S. Mockaus parke, Buci
ne, Wis.

J. Mačiulis, delegatas į 37-tų 
SLA. seimų pateikė ilgų ir aiš
kų raportų apie seimo atliktus 
darbus. Raportas vienbalsiai 
priimtas, tik nariuose kįla ne
pasitenkinimas Pildomosios 
Tarybos elgesiu seime ir dele
gatais, kurie paniekino visuoti
nų narių balsavimų ir padare 
taip kaip jiems buvo geriau. 
262 kuopa yra labai pasipikti
nusi tokiais pasielgimais.

Dabar pas mus Waukegane 
daugiausiai kalbama apie lie
pos 17 d. Tų dienų įvyks “Dai
nų Šventė”—todėl nestebėtina, 
kad visi yra tuo suinteresuoti. 
“Dainų šventę*! — piknikų 
rengia trys chorai kartu — 
\Vaukegano, “Laisves” choras,! 
Kenoshos Dailės Ratelis ir j 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn.” Visi suminėti chorai 
yra vedami visiems gerai ži
nomo chorvedžio K. Stepona
vičiaus. Todėl, galima iš ank
sto pasakyti, kad šis piknikas 
bus nepaprastai įdomus ir tik
ra naujenybė mums lietu
viams. —Juozas Mačiulis.

Kenosha, Wis.
SLA. 212 kp.' susirinkimas.

Liepos 3 d. įvyko SLA. 212 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Lietus smarkiai pylė, bet nu
ėjau. Buvau suinteresuotas sei

mo delegatų pranešimais, nors 
ačiū “Naujienoms” mes apie 
“perversmų” jau turėjome pro 
gos patirti. Vienok buvo įdo
mu pasiklausyti ir musų dele
gatų. Žinoma, raportus priė
mė, bet visi likome nepaten
kinti smurto darbais, kuriuos 
skymininkai seime padarė. 
Vienas narių pastebėjo, kad 
mes prezidento neturime, nes 
Gegužio prezidentu neskaito
me. Bet kų padarysi, reikia 
kentėti. Tikimės, kad sekantis 
seimas duos sagtį Gegužiui ir 
tiems, kurie už jį balsavo. San- 
dariečiai jautėsi visai nekaip, 
girdėdami daugumų narių pei
kiant jų sėbrus, bet jautėsi 
kiek linksmesni, žinodami, 
kad nors eidamas smurto ke
liu į prezidento vietų užkopė 
jų šalininkas, o ne Bagočius.

Savo laiku jie grųsino, kad 
10 narių pasitrauks iš kuopos 
jeigu Bagočius laimės. Ko dau
giau galima iš vaikėzų tikė
tis?

SLA. dešimtas apskritis sei
mui buvo pasiuntęs pasveiki
nimą ir nutarimu. Pasveikini
mas buvo perskaitytas, bet nu
tarimų nei vienam neteko gir
dėti. t

Bet kaip ten nebūtų, smurti
ninkams ir smetonlaižiams 
greitai ateis galas.

—Ne-S/nelonlaižis.

Springfield, III.
Iš SLA. 158 kp. susirinkimo

Liepos 3 dienų įvykusiam su
sirinkime buvo išduoti raportai 
sugrįžusių delegatų iš 37 seimo. 
Gerai sutvarkyta raportų skaitė 
delegatas P. Rauktis. Na, ir 
buvo kas pasiklausyti, nes ra
portas nusitęsė apife 3 valandas 
laiko. Nuosekliai apsakyta kiek
viena sesija nuo seimo atidary
mo iki jo užbaigimui. Delega
tas p. Rauktis išsireiškė, kad 
pirma sykį seime dalyvavo, bet 
įspūdi iš įvykusio seimo parsi
vežė tokį, kad kol gyvas bus, 
tai neužmirš. Neužmirš, St. Ge
gužio “steam rolle.r” suktos po
litikos ir jo pritarėjų — advo
katų, biznierėlių, redaktoriukų 
ir kitokių šikšnosparniško nusi
statymo gaivalų per visų seimo 
laikų kreivos jų darbuotės. Gir
di, musų kuopos kiekvienas pa
prastas susirinkimas tvarkiau 
ir teisingiau atlaikomas nekad 
buvo 37-tas seimas Gegužio ve
damas. Tokio suktumo, netei
singumo ir nežmoniškumo dar 
mums neteko matyti. Viskas 
daryta pagal “steam-roller”.

Pradžioje seimo pasakyta pra- 
kalbėlės. Gegužis pakvietė vien 

savo šalininkus, kurie be, savęs 
išgyrimo nieko naudingo SLA. 
reikalais nepasakė. įPild. Tary
bos raportai buvo perdaug ilgi, 
nuobodus ir save išgiriantys. 
Didįiausias nepasitenkinimas 
kilo pas teisingesnio budo dele
gatus, kai prezidentas Gegužis 
pasimojo laužyti SLA. konstitu
cijų. SLA. konstitucijoje sako
ma: “Joks atstovas negali būt 
priimtas Seiman ir jame daly
vauti patol, pakol jo atstovau
jamoji kuopa nėra užsimokėju
si Susivienijimui visas savo sko
las.” Cleveląndo 14 kuopa yra 
Susivienijimui skolinga $1,900 
ir 'čia prezidentas leido seimui 
balsuoti ir laužyti SLA. konsti
tucijų, — priimti 14 kp. delega
tus, ar ne. Ir balsuojant, nors 
aiškiai matėsi, kad balsavo de
legatų dauguma nelaužyti Su
sivienijimo konstitucijos, bet 
Gegužis taukštelėjo plaktuku 
ir davė ženklų, kad nubalsuota 
konstitucijų sulaužyti ir Cleve- 
lando delegatus priimti.

Sulaužius konstitucijų, panie
kinta ir visuotinas balsavimas. 
Daugiausia gavusieji balsų kan
didatai į Pild, Tarybų ir nomi
nacijose ir rinkimuose atmesti. 
SLA. pamatines teisės, “kad 
visokių pažiūrų ir jsitikinimų 
lietuviai gali prie SLA. priklau
syti ir visame turėti lygias tie
sas”, kilnusis fraternalizmo 
obalsis — meilė, brolybė, lygy
bė, draugiškumas suminta po 
Gegužio purvinais puspadžiais. 
Pritariant advokatėliams, biz- 
nierėliams ir kitokiems be nu
garkaulio gaivalams įvykdintas 
seime pučas. Darbininkai dele
gatai balso negali gauti. Kalba 
tik Gegužio šalininkai, — advo
katai, profesionalai, biznierė- 
liai ir t. t. Prašai balso, — Ge
gužis nemato ir negirdi. Gegu
žio šalininkai ant darbininkų 
žmonių taip ir šnairuoja savo 
akimis, rodosi, kad tave prarys. 
Už Deveniui duotų $25,000 pa

v t? 

skolų ir kelių tūkstančių pralei
dimų beieškant kaltininkų dėl 
tos paskolos pražuvimo Gegu
žis, Jurgeliute, Dr. Klimas ir 
Raginskas su pagėlba advokatų 
ir vėjuoto nusistatymo kitokių 
klapčiukų patys saVe nubaltino- 
išteisino. Girdi, kai gausite “Tė
vynę”, tai atrasite, kas balsavo 
už išteisinimų. Kaltinamieji ir
gi balsavo už savęs išteisinimų. 
Kas girdėjo kur nors pasaulyje 
apie tdkį teisimų, kad kaltina
masis sykiu su džiurėmis bal
suotų už savęs išteisinimų. Bet 
SLA. 37-tam seime-tokia kome
dija jvyko.

Negana to, da jie ir vėl Ge
gužį ir Jurgeliutę paliko Pild. 
Taryboje, nors Gegužis buvo 
gavęs mažiausia balsų už kitus 
2 kandidatus ant prezidento, 
Rodė ir aiškino apie adv. Oiio 
pagamintų finansų stovio SLA. 
knygelę. Adv. Olis savo knygo
je Pild. Tarybų kritikuoja, bet 
vėliau ir jis balsuoja už ištei
sinimų Pild. Tarybos.

' Vi

Sekantis seimas nubalsuota 
laikyti Detroit, Mich. Bet ir čia 
Gegužis norėjo susukt ir viskų 
darė, kad dar sykį perbalsuoti. 
Bet, girdi, jau taip buvome įpy
kę, kad rėkėme ir Gegužio no
rai neišsipildė.

Išklausius raportus, visko 
girdėjosi nuo narių. Vienas at
sistojęs sako: “Nuo SLA. ženk
lelio Vytautų reikėtų išimti, o 
Gegužio feisų įdėti.” Keli sako, 
kad jau vistiek daugiau i SLA. 
neprigulėsime. Dar kiti sako, 
reikia šaukti apskričių susiva
žiavimai, — viso Illinojaus kuo
pų susivažiavimas ir šauktis 
prie valdžios insurance depar
tamento užtarimo, rašyti pro
testus ir t. t. Kiti stačiai keikė: 
Niekšai, girdi, kruvinu prakal
ti uždirbtus centus mokėjome 
ir tikėjomės ant senatvės turė
ti pašalpų. Dabar kas. Tūkstan
čiai dolerių išeikvota. Organi
zacijos konstitucijų po kojų į 

purvus suminta, sulaužyta. Ir 
tų despotų net negalime atsi
kratyti. Jie ir vėl paliko virši
ninkais. Tegul juos taip ir 
taip... Keikia žmonės ir eina iš 
spies pro duris.

Aš nuo savęs irgi pridėsiu: 
nuo dabar SLA. jau nebus di
džiausia lietuvių organizacija.

Gerulių Ainis.

Atlieka Savo 
Darbą

. • ' ?\

Amherstburg, Ont.
Darbai

Nors dabartiniu laiku Kana
doje yra pati darbymetė, bet 
ekonominio krizio ciėliai visa 
Kanados pramonė ir prekyba 
miestuose labai nenusistovėjusi. 
Todėl dauguma žmonių inten
syviai stengiasi |sigyventi 
ūkiuose: vieni rendavoja far- 
mas, kiti perka, o treti net ima 
homestead’us, kad nors pragy
venimo minimumų atsiekus. Bir
želio 26 d, mane atiankė p-nai 
Yurkai su duktere ir sunumi; 
ir ponia A, Gerštautienė su p-le 
A. Yanush, kuri šiais metais 
baigė Junior high school Det
roite; svečiai detroitiečiai besi
kalbant pabrėžė f aktų,\ jog ir 
Detroite nors eina darbai, bet 
labai silpnai. Vėliaus su sve
čiais detroitiečiais išsimaudę 
Colchester beach, ant Erie eže
ro kranto, maudynėse, dar ap
lankėme lietuvius ūkininkus pp. 
Kulinskus ties Ruthven, On- 
tario. —»-G» J. A ui k.

BUDWEISER MALT kiekvie
nų kartų yra širdingai pasitin
kamas namuose, kadangi jis 
teikia pasekmes. Pagamintas 
ekspertų ir dėl ekspertų—pa
remtas 75 metų patyrimu mal
to gaminime—didžiausioj, ge-

( HOP FLAVORED

pasaulyjc. (Tegul jūsų pardavė
jas pristato jums BUDWEISER 
-—ir žiūrėkite kaip BUDWEI- 
SER atliks savo darbų! 3 sva
rai dideliame raudoname kone 
—šviesus ar tamsus.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Budweiser |
A M H P IT R F R . R II S C H . S T I H II T S ll* HANHEUSER-BUSCH - S T. LOUIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
-- — - -............—-_____ -

Įdomi Pasaka Schulte Lange
Galbūt keistu išrodo lango išpuošimas viename Amerikos gy
viausių kampų, beveik visas susidedantis iš svetinių šalių mo
delių ir kalbų. Tečiaus taip yra su Chesterfield langu birželio 
Uiėn., A. Schulte sankrovoje, prie 5th Avė. ir 42nd St., New 
York.
Lango papuošimas yra gražiai paruoš
tas ir nušviestas ir vaizduoja besisu
kantį žemės kamuolį, apiuost] paveik
slais daugelio Šalių Chesterfield rūky
tojų. Savo prigimtoj kalboj jie sako 
tūkstančiams praeivių; “Jie patenkina 
vitarąe pasaulyje.“ Ispanai, vokiečiai, 
francųzai, net chiniečiai žino šią gar
siąją cigarctų rūšį.

Kada jus prisimenate kiek daug sve
timtaučių gyvena New Yorke, galima 
suprasti kiek tas kalbų skukėlė. Ame
rikiečiams, kurie nors ir negali per
skaityti visų antgalvių, įdomų žinoti, 
kad jų mėgiami cigaretai apjuosia visą 
pasaulį. Daugelis Amerikos turistą ma

loniai nustebo radę savo mėgiamus d- 
garetus tolimiausiuose svetimų šalių 
uostuose.

Bet sulig vėliausiomis statistikomis, 
nė visi, kurie sustoja ties Chesterfield 
langu, nepažysta tų kalbų—New York, 
pavyzdžiui, turi daugiau italų, negu jų 
yra pačioje Romoje! Čia taipjau gyve
na daugiau vokiečių, negu jų yra 
Brėniene. Lenkų gi čia yra daugiau 
ketvirtadalio miliono. Jiems yra įdomu 
matyti, kad jų viengenčiai “senojoj tė
vynėj” ruko tuos pačius cigaretus, ką 
ir gyvenantys Amerikoje. Chesterfields 
yrą pardavinėjami it rūkomi daugiau 
kaip aštuonias dešimts šalyse... Jie 
patenkina . .. visame pasaulyje.“
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Ches+erfield Radio Programai 
Pirmadioniaisir 
Ketvirtadieniais 

Bosvveu 
Seserys

Nat SHIIKRET ir NORMAN Brokenshire 
110-v. vok., Eastern Daylight Time 
(Rytų Dienos Šviesos Taupymo laiku) 

kiekvieną vakarą, išėmus sekmadienius.
COLUMBIA NETWORK ■

Antradieniais Ir 
Penktadieniais

AlEX '
G RA Y

Trečiadieniaisir 
Šeštadieniais

RUTH 
ETTING

.F . • , . 'f. ' ;
. ; ‘ ' U

jfr Uggbtt & Mybm Tobacco Co.

Viatd MI IDER
TASTES BETTER

■



NAUJIENOS, Chicago, III

Panai t Istrati

KODINAS Garsinkitės Naujienos*

D-AME
daiktu.

KRAFT■ )• »ii*»mwwĮij'įįįįįįįį

Velveeta

Moderniška Plovimui
Mašina

Vertės $90.00 už

Amžius
Kam užrašote?
Ar gimine?

SEVEM
'DlbVOU > 

A.LL OP- 
THEM J

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

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

( OFFCF GANEr ME 
į* ONE? 5Mb

pražuvęs 
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko-

seveNi:
\RE onln loaned 

-i ’VHfcee_

vieš,
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų grcserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose. •

<"red’ x NOU TO
( ,60 INTO BMBBN OFFICE 

THIS feUVLMNG- AUb 
BFtIUG BASIC ĄLL TVE 
UMM6L.LAS THAT HAME 

<BEEN BOfcfcO'HEb > 
krokus

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- 

kiaušinių, daržovių.
— lengvai 
tyras kaip

PRENUMERATOS 
dol., pusei metų — 
pusei metų 

Adresas 
ž. admin.

Musų pareiga yra žiū
rėti, kad patarnavimas 
visą laiką butų užtek
tinas, už tikimas ir pa
tenkinantis vartotojui.

Paskui 
visi 

, _o pas- 
Netekusi 

rin- 
gyvus ir 

, — rųšiavo juos ligo- 
o mirusiųjų lavonus

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 Jigas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt ateikite čia ii 
Praktikuoja per daugelį metų i 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. 
4200 Wcst 26 St.

Žalias akacijos lape! • 
Aš nemėgstu senių, 
Ir ne pagal mano skonį mei

lužiai,
Kurie geria tik vandenį, 
Ir nesinori man ravėti kar

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

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

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Secnrlty Barine* A Camnercial , 
Bank Bulldlng

(Directly acro*» great from Patent Offlce* 

VVASHINOTON, D. C.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomų Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

1J/2 dol.; Lietuvoj metams
- 1 dol., ketvirčiui -r- % dol.
Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros

Digestible 
as milk 
itself!

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais

pamokinantis.
arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau 

numeriai mielai prisiunčiami.

ams — <
— 2 dol

Laikas daug reliktą 
prie patentu, 
kuokit vilkti 
apsaugojimu 
sumanymu, 
kitę brar ‘ 
del| dėl 
arba __
NKM0KAMO8 
eutto 
tai n a Patent' 
vention” formos. Nieko neimant 
ui informacijas k* daryti. 8ual- 
ralinijimal laikomi paslaptyje. 
Greita*, atsargu*, rupesttnyas pa
tarnavimas.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams: ‘
Germany, Beriin, SW 68, Schliessfach 80

(Tęsinys)
Kodinas išsitiesė ir jo akys 

sužibėjo tamsoj. Lyg mašinališ- 
kai jis paėmė peilį ir padarė 
sukryžiuotų piuvį ant savo kai
rės rankos žemiau alkūnės. 
Kraujas smarkiai ėmė veržtis. 
Jis prikišo žaizdų prie mano lu-

galvos skausmus, 
taslaptingas ligas.

persitikrinkite ką zjis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

pampas Keeler A Ve. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
8wimming pool.

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

“Gerk, brolau, ir tavo mažy
tė širdis sužinos, kas yra ka
torgininko meilė,— lyginai kaip

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityt
Prenumerata metams $1

Pavyzdiniai

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA

pavyzdį, kurie patys pirmieji 
apleido miestų. Biedniokų ke
lionė nebuvo tolima. Komą- 
rovkos gyventojai pasistatė 
savo palapines aukštame plok- 
ščiakalnyj, kuris buvo vienos 
mylios atstume nuo skerdyk-

" padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui/ Jelgti žmogaui 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo' tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bildu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo-kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam <■ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Dearborn St., Chicago

Slabados gyventojai dar vis 
linksniai prisimindavo tų juo
kingų epizodų, kaip vienų 
gražų rugpjūčio rytų pasklido 
baisi žinia: tapo nustatyta, 
kad vienas gyventojų mirė nuo 
choleros.

Buvo paskelbtas karantinas 
ir tų kiemų izoliavo; bėgiu ke
lių sekamų dienų daktaras ir 
jo padėjėjas, kuriems buvo pa
vesta prižiūrėti slabadų, —iš
vežė kelis nužiūrimus ligonius. 
Nepraėjo nei savaitės ,laiko, 
kaip nugriuvo dar du žmogų. 
Už dienos dar kitas 
prasidėjo tikra nelaimė 
priemiesčiai užsikrėtė 
kui ir pats miestas, 
galvos sanitarinė valdyba 
ko cholerninkus 
įnirusius 
ninėse, 
kasė į žemę. Lavonus papras
tai užpildavo kalkėmis. Nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlaus va
karo miesto gatvėmis važinėjo
si baisus juodas vežimas. Per 
klaidų jis paimdavo ir gir
tuosius, kurie nieko 'geresnio' 
negalėjo surasti, kaip tik pa
sigerti dėl ligos išvengimo. .

Kada liga prasiplatino visa
me mieste, tai karantinas ta
po nuimtas ir gyventojai pra
dėjo bėgti. Jie sekė turtingųjų

Pagelbinis telefonas prie jūsų lovos padaro len- 
gviu dalyku jums ką pašaukti ar atsakyti vėly
vus ar ankstyvus pašaukimus neišlipant iš lovos! 
Visą kiaurą dieną šis parankus “extra” telefo
nas jūsų miegamąjame kambaryje bus didelis 
jums patogumas, prisidedantis prie jūsų namo 
komfortų. Kainos ant pagelbinių telefonų jūsų 
namuose tapo nupigintos^ Pašaukite musų Biz
nio Ofisą šiandie.

Kada “Katinas” išsirengė 
nuogas, tai Kodinas paėmė 
apie dviejų svarų arbūzų ir su 
virve pririšo jam tarp kojų. 
Paskui jis išstūmė jį į Koma- 
rovkos aikštę. Nuogas “Kati
nas” su tabaluojančiu tarp 
kojų arbūzu ėjo pirma, o Ko
dinas sekė paskui su botagu 
rankoj. Kartu maršavo ir 
smuikininkas, kuris grojo ir 
dainavo:

Žalias akacijos lape...
“Prie Irinos namų ir atgal!” 

rėkė Kodinas.

Kodinas pats pirmasis davė 
signalų bėgti ir mano daliai 
teko garbe eiti , priešakyj Iri
nos ir dagi Aleksiso. Tų pačių 
dienų geriausioj plokščiakal
nio vietoj buvo pastatytos trys 
palapinės: viena man su mo-i 
tinti, kita Kodinui su Irina, o 
trečia Aleksisui. Palapines pa
darė Kodinas iš karčių ir pa
klodžių. Tai buvo rugpiučio 
mėnesis.

(Bus daugiau).

$ 1000.00
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Bet aš myliu, kad vakare ir 
rytų

Katinukas laikytų mane
Savo glėbyj!
“Katinas,” matomai, prie 

‘—"f priskaitė Kodinų, kuris 
buvo už jį senesnis.

Kodinas, lyg šimpanzė, pa
darė tris šuolius ir pasitvėrė 
“Katinų” ir smuikininkų, kuris 
iš visų pajėgų stengėsi ištrukti 
ir maldavo susimyĮėjimo.

“Tau aš nieko nedarysiu”... 
šaukė* Kodinas, “bet tu gausi 
gerai ‘ant arbatos’, jeigu dar 
kartų sudainuosi jai ta dainų!”

Ir jis įsivilko abudu į kie
mų. Aš pradėjau žiūrėti per 
tvorų. Kodinas, su botagu ran
koj, ragino “Katinų” išsireng
ti; tasai vienuose tik apati
niuose maldavo, kad nedarytų 
jam sarmatos, bet Kodinas bo
tago kirčiais akstino jį, saky
damas:

“Na, greičiau! Jeigu aš pa
norėsiu, tai tu dabar turėtum 
susirinkti dulkėse savo dan-

Stebėtina naktis artinosi prie 
galo.

Kai tik pradėjo Drėksti ry
tas, visai žemai pralėkė du bū
riai ančių. Keturios iš jų ku
liais nusirito į vandenį 
jas ištraukė šuo. Paskui pasi
rodė žąsys, kurias pasisekė tik 
sužeisti, ir jos pasinėrė vande
nyj. Vėliau su charakteringu 
triukšmu pralėkė pempes, iš ku
rių mudviem pasisekė nušauti 
šešias. Saulė darėsi neįmanomai 
karšta, uodai kandžiojo be pasi
gailėjimo. Apie dešimtą valan
dą ryto mudu grįžova į uostų, 
—suvargę, susipurvinę, apdeng
ti pukšlėmis, bet sužavėti po
etinga naktimi ir brolybės jaus
mu.

Buvo sekmadienis; uoste 
viešpatavo tyla, kadangi nie
kas nedirbo. Mudu išsirinkova 
kelių per “Komarovkos bras
tų.” Vaikai pažino mudu ir 
Kodinas parode jiems savo 
grobį. To užteko, kad visi vai
kai sektų paskui; bet man bu
vo gėda pasirodyti tokiu pur
vinu, o priegtam dar sekma- 
dienį,’ ir aš pasiūliau broliui 
eiti į musų namo kiemų iš 
skerdyklų puses. Jis sutiko, 
nors tuo keliu einant, reikėjo 
praeiti pro šalį namų, kur gy
veno jo gražioji numylėtinė 
Irina. Ji, kaip ir visi Slabados 
gyventojai, dabar, tur būt, 
stovėjo ant savo namų slenks- 
v • CIO.

“Jeigu ji pamatys mane taip 
pasipuošusį, tai ji įsigys dar 
geresnę nuomonę apie mano 
gražumų,” juokavo Kodinas.

Tada vienas vaikų, priėjęs 
prie jo, ir kitiems vaikams be
sijuokiant sušuko:

“Žinai, Kodine, ‘Katinas’ jau 
nuo pat aušros šliaužioja apie 
tavo gražuolės langus.”

“Katinas” —buvo prievardis, 
duotas vienam jaunam vyru
kui, kuris valkiojosi naktimis, 
amžinai į kų nors įsimylėjęs, 
ir buvo vienu ir tuo pačiu lai
ku žavėjantis ir juokingas. 
Gauti už tų meiliškų karjerų 
smūgiai buvo nesuskaitomi, o 
stoicizmas, su kuriuo jis visa 
tai pernešė, — tiesiog pasidarė 
priežodžiu. Viena tik Irina, Ko- 
dino meilužė, buvo ligi šiol 
liuosa nuo jo serenadų.

“Kodine,” pradėjau aš mal
dauti, “prižadėk man, kad tu 
jį neužmuši!”

“Ak”, atsiduso jis. “aš priža
du tau tai, mano mažas bro
li. Bet žinok, kad aš žusiu dėl 
moters. Aš jau jaučiu, kaip 
kraujas muša man į galvą.”

Aš paspaudžiau jam ranką, 
pareikšdamas:

“Neužmiršk, kad mudu da
bar krikšto broliai! Nereikia 
žudyti!”

Kai daėjome ligi pirmų na
mų, Kodinas privertė vaikus 
pasitraukti atgal, o pats apve
dė aikštę akimis. Irinos namas, 
kur aš jų pirmų kartų pama
čiau, kada nunešiau jai rašte
lį, stovėjo trečias iš eilės. Ko
dinas išblyško: ties namais 
stovėjo nelaimingas “Katinas” 
su išeiginiais drabužiais apsi
rengęs, skrybėlę užmovęs ant 
pakaušio, ir, smuikui akompo- 
nuojant, dainavo:
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Aš geriau Kodino kraują, o 
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LIEPOS KETVIRTOS NELAIMĖS

Amerikos nepriklausomybės šventės iškilmės šie
met vėl neapsiėjo be aukų. Viename tik Chicagos dis- 
trikte per Liepos Ketvirtą tapo sužeista feierverkais ir 
revolverių šoviniais 55 asmens. Tai yra daug didesnis 
nelaimių skaičius, negu kad buvo per keletą pastarųjų 
metų.

Amerikiečiai mėgsta trenksmu ir riksmu išreikšti 
savo džiaugsmą. O kada nėra ko džiaugtis, kaip šiemet, 
tai jie triukšmauja dar labiau, — stengdamiesi užmirš
ti savo gyvenimo vargus.

AR JIE IŠPILDYS SAVO ŽODJ?

Ir republikonai ir demokratai pasisakė savo parti
jų konvencijose prieš federalinę prohibiciją. Demokra
tai priėmė tuo klausimu ypatingai griežtą platformą. 
Jie reikalauja ne tik prohibicijos atašukimo, bet ir ne
atidėliotino Volstead'o įstatymo pakeitimo, geidžiant 
alaus ir lengvojo vyno gaminimą ir pardavinėjimą. Bet 
ar jie šitą savo nusistatymą įvykins kongrese?

Atstovų rūmuose Washingtone demokratai turi 
daugumą. Demokratų kandidatas į vice-prezidentus, 
Garner, yra tos kongreso šakos pirmininkas (“spyke- 
ris”). Jeigu demokratai norėtų, jie galėtų atstovų rū
muose tuo jaus pravesti tokį Volstead’o įstatymo pakei
timą, kokį jų partijos konvencija prižadėjo balsuoto
jams. z

Jie galėtų tą pat padaryti, jeigu norėtų, ir senate. 
Nes, kad ir senato daugumą sudaro republikonai, bet 
dalis republikonų senatorių (kaip, pav. Bingham, iš 
Connecticut valstijos) yra taip pat “šlapi”, kaip “Sla
piausieji” demokratai. Susidėję su demokratais, šitie 
republikonai senatoriai lengvai paimtų viršų ant “sau
sųjų”.

Bet ar demokratai savo konvencijos prižadą išpil
dys? Pagal tai, kaip jie pasielgs dabartiniame kongre
se, bus galima spręsti, ko galima tikėtis iš kitų jų pa
žadų, įrašytų į demokratų partijos platformą.

UKRAINIEČIŲ PERSEKIOJIMAI LENKIJOJE

Šių metų balandžio 27 dieną Lenkijos valdžia už
darė Lucko -(Volynijos) apygardoje ukrainiečių darbi
ninkų švietimo organizaciją “Proswita”.

13&-iose vietose tapo uždaryti “Proswitos” skyriai. 
To pasėkoje ukrainiečiai darbininkai daugelyje Volyni
jos miestų ir miestelių dabar nebeturi progos skaityti 
savo gimtoje kalboje knygų ir laikraščių.

“Proswita” neužsiėmė politika; ji rūpinosi tik gry
nai kulturiniu darbu, daugiausia steigdama knygynus 
darbininkams ir valstiečiams.

Tačiaus Pilsudskis per savo mokamus agentus skel
bia užsieniuose, kad ukrainiečiai Lenkijoje turį visas 
piliečių teises ir esą savo padėtim pilnai patenkinti, iš
imant “nenuoramas agitatorius”, kurie kurstą žmones!

SLA, SEIMO ATBALSIAI

Tam tikros partinės klikos, sudariusios “steam 
rollerj” SLA. seime Pittsburghe, pervarė “pateisinimą” 
Devenio paskolos kaltininkams ir išrinko į Pildomą Ta
rybą Gegužį, kuris visuotinam balsavime buvo gavęs 
mažiausia balsų, bei kitus panašius kandidatus. Ponas 
Gegužis ir jo padėjėjai tikėjosi, kad tai jiems, taip ir 
praeik Bet jie apsiriko. Susivienijimo kuopose jau kyla 
audra! ;

SLA. nariai žiuri į tuos dirbtinai sulipdytos seimo 
daugumos žygius, kaip į apgavystę ir nepateisinamą 
organizacijos ’ principų sulaužymą. “Naujienos” gavo 
pranešimus jau iŠ kelete kuopų, laikiusių mitingus, ku
riuose pagrįžę iŠ seimo delegatai davė savo raportus, 
ir visur nariai pasmerkė su didžiausiu pasipiktinimu 
seimo daugumos darbus.

Ryškus yra ypatingai Grand Rapids’o 60 kuopos 
žinksiris, — tos kuopos, kuri siuntė į seimą p, Bičiūną. 
Pasirodo, kad ji buvo įsakiusi savo delegatams remti 
seime tuos kandidatus J Pildomą Tarybą, kurie buvo 
išrinkti visuotinu balsavimu. Bet 3 kuopos delegatai 
seime pasielgė priešingai, ir 60-ta kuopa dabar, jaušda-

masi apgauta, ne tik atmetė jų raportus, bet ir išnešė 
protesto rezoliuciją prieš neteisėtus Pildomos Tarybos 
rinkimus seime! , 4 .

Panašus balsai girdėt ir iš Springfield’o (I1L), is 
Westvillės (III.) ir kai kurių kuopų Chicagoje. Žodžiu, 
prasideda sujudimas, kokio p. Gegužis ir jo patarėjai, 
tur būt, visiškai nesitikėjo sulaukti.

Ir nenuostabu. Atmesdama be jokio rimto pamato, 
vien tik partiniais sumetimais, kandidatus, kurie buvo 
gavę daugiausia balsų referendume, Gegužio mašina 
seime su fašistų pagelba sutrempė įsigyvenusį per 25 
metus Susivienijimo įstatymą! Narių visuotinu balsa
vimu pareikšta valia tapo paniekinta... Ir kaip gi jie 
prieš tai neprotestuos?

Taigi be reikalo sandariečiai su fašistais įsivaizda
vo, kad jiems pavyko jau amžinai palaidoti demokra
tinį organizacijos principą ir paversti Susivienijimą po
litikuojančių klikų nuosavybe. Susivienijimo nariai su 
tuo niekuomet nesutiks!

Skaitytojų Balsaii

Kas davė fašistams 
teisę laužyti SLA. 

konstituciją?

BRAM STOKER W
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Komunistų lyderiai stengėsi 
kiek drūti sukelti radikališko 
nusistatymo delegatus SLA. 
seime prieš socialistus. Tų-ra
dikalų viso buvo seime, 11, iš jų 
3 bimbininkai, o 8 sukalbami. 
Bimbos ir Andriulio pasidarba
vimu 3 pirmieji metė tuščias 
korteles, renkant SLA. prezi
dentų, ir tuo budu jie moraliai 
prisidėjo prie Gegužio išrinki
mo (bet šiaip tie 3 balsai per
svaros nesudarė). Tai visa ko 
komunistai savo neya revoliu
cine taktika seime pasiekė.

Bet Bimba. dabar bando 
"Laisvėje“ įkalbėti savo pase
kėjams, kad socialistai darę ko
kius tai "suokalbius“ prieš eili
nius delegatus seime. To laik
raščio 156-am numeryje pasa
kojama šitokia istorija:

"Tačiaus einama prie nau
jos konstitucijos. O tai čia 
iškeliamas aikštėn Bagočiaus 
ir Grigaičio sudarytas su fa
šistais bendras suokalbis 
prieš narius. Bagdžitinas ra
portuoja už įstatų komisiją. 
Bet vos spėja atsistoti, atsi
kreipia prie Grigaičio ir la
bai palengva klausia (idant 
delegatai neišgirstų), ką 
menševikų fronto vadai gar 
lų gale nutarė daryti su savo 
prižadėjimu (? — "N.” Red.) 
bajsuoti už naują konstituci
ją. Lig ir išsigandęs, susi
nervavęs (nes, mat, suprato, 
kad reporteriai užgirdo Bag- 
džiuno užklausimą), Grigai
tis atsistoja ir sako: Aky- 
vaizdoj tam tikrų vakarykš
tėj sesijoj balsavimų, mes 
atsisakome duoto prižado (? 
— "N.” Red.) ir neberemsi- 
me naujos konstitucijos.

"Tas parodo, kad prieš sei
mą ar gal seimui prasidėjus, 
Grigaitis ir Bagočitis buvo 
prižadėjęs fašistams remti 
naują reakcinę konstituciją. 
Tai buvo bjaurus suokalbis 
prieš SLA. narius/’
Tai yra "L.” reporterio muilo 

burbulas.
Jokių prižadų remti naują 

konstitucijos projektą nei Gri
gaitis, nei Bagočius niekam ne
davė ir jokių tos rųšies priža
dų Grigaitis seimo sesijoje ne
minėjo. Kalba ėjo apie Visai ką 
kitą.

Kadangi įstatų komisija ži
nojo, kad jos projektui nėira 
progos praeiti seime ("Naujie
nose” apie tai buvo rašyta dar 
prieš seimą), tai du jos nariai, 
Birštonas ir Bagdžiunas, seimo 
laiku, priVačiafn pasikalbėjime 
šu BagoČium ir Grigaičiu, da
vė suggestiją, ar nebūtų gali
ma priimti pataisymus bent 
kai kurių senosios konstitucijos 
paragrafų, kurie yra neaiškus 
ir iššaukia daug ginčų ir nesu
sipratimų. Jiems buvo pasaky
ta^ kad jie padarytų tų parag
rafų sąrašą ir parodytų, kaip 
jie juos nori pataisyti; jeigu 
pasirodys, kad komisijos suma
nymai yra rimti, tai* bus galiiha 
Juda pagvildenti svarstant kuo- 
pų įnešimus. z

Dauginus jokių pasikalbėji
mų su įstatų komisija nebuvo, 
ir tuo visas dalykas pasibaigė. 

Kada Bagdžiunas seimo sesi
joje užsiminė apie aukŠČiaus 
nurodytą pasitarimą, tai jam 
buvo atsakyta, kad, po vaka
rykščių neteisingų balsavimų 
seime (kur Bagdžiunas ir jo 
sėbrai, laužydami parlamenti
nes taisykles, pravedė "pateisi
nimo“ rezoliuciją Devenio pa
skolos kaltininkams) nebėra 
jokio pagrindo datlgiaus su juo 
apie ką nors tartis.,

Taigi "L,” reporteris prasi
mano nebūtus dalykus. Bago
čius su Grigaičiu ne/tik nebu
vo Žadėję priimti naują kon
stitucijos projektą (jie laikėsi 
kaip tik priešingos nuomonės 
tuo klausimu), bet nebuvo žadė
ję nė priimti tuos atskirų pa
ragrafų pataisymus, kuriuos 
norėjo pasiūlyti, vietoje ištiso 
projekto, du komisijos nariai. 
Juodu tiktai sutiko pasvarstyti 
atskirus pataisymų pasiūlymus, 
jeigu komisija juos aiškiai su
formuluotų.
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BOLŠEVIKŲ SUSIVIENIJIMO 
STOVAS
— —  - t- ..

Darbininkų Susivienijimo sek 
me, kuris įvyko tuoj po SLA. 
seimo, sekretorė II. JeskeviČiu- 
te davė raportų, kuriame apie 
kuopų ir narių stovį praneša
ma taip: s

"Gyvuojančių kuopų turi
me 128. Keturios likvidavosi 
— 15 kp, Amsterdam, 28 kp. 
Philadel'dhia, 45' kp. Utica 
ir 91 kp. Minersville. Viso 
buvo 132 kuopos, 15-ta ir 91- 
ma kuopa likvidavosi tuoj po 
susitverimo, o 45 kp. apie 
vidurį 1931 m. išvažiavus po
rai veiklesnių narių iš jos, 28 
kuopa susivienijo su 5-ta kp. 
ir priėmė 5-tą numerį.

"Viso narių j LDS. įstojo 
iki 1 d. sausio 1932 m. 4829, 
Iki to laiko išsibraukė 673 
ir mirė 9, viso 682, tad 1 d. 
sausio narių turėjome 4147. 
Tame skaičiuje jaunuolių yra 
605 arba 15 nuošimtis visų 
narių...

"Daugelis šių iŠsibraukusių 
nUrių metė Susivienijimą tuoj 
po įsirašymo, nepasitikėdami 
mumis ir nesulaukdami čar- 
terio.... Su 1 d. birželio, mes 
turime 4,511 narių. Tame 
skaičiuje yra jaunuolių 702 
arba 16 nuošimtis visų narių 
yra ‘mažinti 25 ‘ lUetų am
žiaus. Per šį pusmeti išsi- 
braukė 78 nariai ir mirė 19, 
viso 97. Tad per pirmą pus
metį paaugome ant 364 na
rių, tačiaus naujų narių ga- 
varne 477, nes, mat, atsipildo 
mirusiųjų ir • iŠsibraukusiųjų 
skaičius. IŠąlbraukč 18 jau
nuolių ir 60 suaugusių, 11 iš 

• jų prisiraSe pereito rudenio 
vajuje.“
šie faktai fodo; kad bolševi

kų susivienijime padėtis nėra 
geresnė, kaip, "senam j am“ Su
sivienijime, bet gal dąr bloges
nė. Iš "darbininkų” Susivieniji
mo išstojo jau 75| narys, ne
žiūrint į tai, kadijisai gyvuoja 
dar tik apie metai laiko. Toks 
narių nepastovumas nelemia 
jam labai geros ateities.

SLA. 37-tas‘ seimas sulaužė 
konstitucijos 6 skyriaus parag
rafą 7, priimdamas 6 nelegalius 
atstovus iš Clevelando 14 kuo
pos, kiiri yra skolinga Centrui 
apie $1,000. Viršminėtas kon
stitucijos paragrafas aiškiai nu
sako, kad "joks atstovas negali 
būti priimtas patol, pakol jo at
stovaujamoji kuopa nėra užsi
mokėjusi Susivienijimui visas 
savo skolas“.

Su pagelba tų nelegalių 14 
kuopos atstovų fašistai seime 
sudarė vos poros balsų nelega- 
lę "daugumą“ laike Pildomosios 
Tarybos rinkimų. Tuo jie, ir vėl 
sulaužė SLA< konstitucijos 4 
skyriaus 2 paragrafą ir panei
gė narių balsavimo teises.

Jie begėdiškai sulaužė pama
tinius Susivienijimo principus 
ir konstitucijos 18 skyriaus 4 
paragrafą, kur aiškiai pasaky
ta, kad "dviejų trečdalių daly
vaujančių seimo atstovų reikia 
priėmimui pataisymo konstitu
cijos — su ta išlyga, kad joks 
pataisymas liečiąs pamatinius 
SLA. principus ar pastatus 
SLA. po kokios sektos (parti
jos) viršinybe negali būti daro
mas.”

SLA. konstitucija yra tas pa
matinis kontraktas tarp visų 
organizacijos narių. Niekam 
jokių išėmimų negali būti daro
ma. Jeigu konstitucijos privalo 
laikytis paprasti nariai, tai tuo 
labiau viršininkai ir seimo at
stovai. Jeigu jie sulaužo nors 
vieną konstitucijos paragrafą, 
tai legaliai nustoja visų, kad ir 
paprasto nario teisių, o juo la
biau viršininkų vietų.

Visi SLA. konstitucijos lau
žytojai — ar jie butų seimo at
stovai, ar nelegaliai 'įsiskverbę 
į Pildomąją Tarybą — privalo 
būti patraukti atsakomybėn to
se valstijose, kur tik Susivieni
jimo čarteris yra užregistruo
tas. Ir tai turi būti padaryta 
taip greit, kaip tik Susivieniji
mo nariai to pareikalaus.

Visi buvusieji seimo atstovai, 
kuriems rupi Susivienijimo la
bas ir gerovė, privalo laike 30 
dienų, sušaukti ekstrą seimą ir 
atšaukti visus tuos konstituci
jos sulaužymus, kurie jau iš
kasė tą baisiąją duobę amži
nam Susivienijimo palaidojimui. 
Visi nariai, kuriems “rupi, kad 
musų organizacijoj nebūtų var
tojamas Maurus smurtas, pri^ 
valo rimtai apie tai pagalvoti, 
kol dar nėra vėlu.

Senas* SLA,. narys.

(Tąsa)
— Ar aš užmiršau! Ar galė

siu — ar pajėgsiu kuomet 
nors tai pamiršti! Ar yra bent 
vienas žmogus, kuris galėtų 
užmiršti tokį baisų vaizdą! Mi
na sunkiai kovojo, norėdama 
palaikyti savo drąsą, nepasi
duoti silpnumui; bet skaus
mas ją įveikė. Pridėjusi ran
kas prie veido sudrebėjo ir 
skausmingai suvaitojo. Van 
Helsingas neturėjo noro jai 
priminti tuos baisius įvykius. 
Jis tik laikinai ją ir jos daly- 
vunią šiame užsimojime, plane 
—primiršo. Kuomet suprato 
ką pasakė, pats pasibaisėjo 
savo neatsargumu ir visomis 
jėgomis, kaip įmanydamas, 
pradėjo ją raminti. "Ponia Mi
na,“ tarė, "brangi ponia Mina, 
deja, kad aš kuris tamsta la
biausiai gerbiu išdrįsau pra
kalbėti taip neapgalvotai. Tos 
nelemtos senos mano lupos ir 
nelemta žila galva nėra to ver
tos, bet Mina, užmirši apie 
tai, dovanosi man, ar ne?“ 
Tardamas paskutinius žod
žius, arti prie jos prisilenkė; 
Mina sugriebė jam už rankos 
ir žiūrėdama į jį pro ašaras, 
tarė užkimusiu balsu:

"Ne, aš neužmiršiu, nes aš 
negaliu, neturiu užmiršti; bet 
kartu su tuo aš turiu tiek 
daug saldžių atsiminimų apie 
jus, profesoriau, kad viską 
galiu kartu dėti savo širdin. 
Dabar, jus visi jau turite trau
kti. Pusryčiai jau priruošti. 
Visi turime valgyti, kad galė
tume būti stiprus ir naudoti 
visas savo jėgas.“

Pusryčiai mums visiems bu
vo nepriprasti. Visi mėgino
me būti linksmi, drąsinome 
vienas kitą, o Mina iš visų mu
sų buvo linksmiausia ir tikrai 
giedri. Pavalgius, profesorius 
Van Helsingas atsistojo ir ta
rė :

"Dabar, mano brangus drau
gai, einame pradėti baisųjį 
darbą. Ar visi esame gerai ap
siginklavę, kaip ir tą naktį, 
kuomet pirmu kartu atlankė
me savo priešo lizdą; prisiruo- 
šę apsiginti nuo dvasinių su
tvėrimų ir žemiškų kūnų puo
limų?” Visi patvirtinome. "Ta
me atvejyje viskas gerai. Da
bar ponia Mina. Kaip gali vis
kas. pasibaigti nežinia, vienok 
tamsfąi čia nėra pavojaus iki 
saulėleidžio; prieš tai mes grį- 
žšime — jeigu — mes galėsi
me grįžti! Bet prieš prade
dant, pavelykite man persitik-

. ...........................................................    I ■ I ..... ,1. Į ■ ■ , , I I j I Įl

[Acme-P. tJ A. Photo]
$ianio karalius Prajadhipok su savo žmona. 'Prieš kiek laiko 
Šiame kilo revoliucija4 ir karalius priverstas buvo pripažinti 

"konstitucinę monarchijų“.

rinti ar tamsta esi pilnai apsi
ginklavusi prieš visus puoli
mus. Pasinaudodamas proga, 
aš priruošiau jūsų kambarį ii* 
patalpinau jame daiktų, kurie 
kaip mes žinome, neleis Jam 
įeiti į vidų. Dabar pavelyk 
man apsaugoti jus asmeniškai. 
Aš paliečiu jūsų kaktą su šia 
šventa ostija vardan Dievo, 
Tėvo ir—”

Pasigirdo baisus riksmas; 
kuris tiesiog sušaldė visų mu
sų širdis. Vos palietusi Minos 
kaktą ostija joje pradegino 
skylę, lyg baltai karšto metalo 
gabalas. Vos nervai spėjo per
duoti tą baisų skausmo jaus
mą mano vargšės žmonos 
protas tuojau suprato įvykio 
reikšmę. Abu tie jausmai tiek 
smarkiai į ją paveikė, kad nu
kankinta, ji išreiškė savo skau 
smą tuo baisiu riksmu, kuris 
mus visus šiurpu pervėrė. Bet 
ji tuojau surado ir žodžių. 
Dar to riksmo aidas nenusto
jo skambėjęs ore, kuomet atė
jo reakcija ir sugriebta nusi
žeminimo agonijos ji puolė 
ant kelių grindyse. Uždengda
ma savo veidą ilgais, gražiais 
plaukais, kaip raupuotasai, 
kuris sav>e dengia purvinais, 
juodais skarmalais, ji suaima
navo.

"Nevali! nevali! Net ir Auk
ščiausias šalinasi nuo mano 
suteršto kūno. Aš turėsiu tą 
gėdos ženklą ant savo kaktos 
iki Paskutinio teismo dienos.” 
Visi nutilo. Aš puoliau prie jos 
irgi apimtas agonijos, bet be
jėgiškumo, liūdesio agonijos ir 
ištiesęs į ją rankas stipriai 
prie savęs priglaudžiai jos ne
laimingą kūną. Valandėlei 
musų skausmo suimtos, nuvar 
gintos širdys plakė kartu, vie
na prie kitos, .o draugai atsi
gręžė nuo musų apsiašaroję. 
Bet Van Helsingas vėl kreipė
si į mus, sakydamas, liūdnai 
ir rimtu balsu; taip rimtai, jog 
negalėjau išvengti jausmo, kad 
jis buvo ko tai įkvėptas ir 
kalbėjo ne reikšdamas savo 
mintys, bet kieno nors aukštes
nio už save i

"Gali būti, kad turėsi tą žen
klą kaktoje iki Dievas matys 
reikalo jį prašalinti. Jis tik
riausiai tai padarys Paskutinio 
Teismo Dieną ir atitaisys visas 
šio pasaulio ir Jo vaikų, Tku- 
riuos jis jame apgyvendino, 
klaidas. Ir, Mina, Mina brangi, 
duok Dieve, kad tas, kuris jus 
myli, ten bus ir pamatys tą 
raudoną žaizdą, ženklą, paro
dantį, kad Dievas žino kas 
įvyko, pranykstant ir palie
kant jūsų kaktą baltą, skais
čią kaktą, kurią mes paprato- 
me matyti. Esu tikras, kaip tik
ras esu, kad dabar gyvename, 
kad toji žaizda pranyks, kuo
met Dievas prašalins nuo mu
sų visų pečių tą sunkią naštą, 
kuri mus nelaimingus užgulė. 
Iki to laiko mes turime nešti 
kryžių, kaip ir Jo sūnūs, pa
klusnus Dievo Tėyo valiai.

(Bus daugiau)

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas muneris 

Uruguay pažaitgfafg tiotn- 
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti <rNattjrenos6 . 
Kaina tik 5 centai.
..........- ...... ..............................................

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Ttetnont St, 
Boston, Mass.
.......... m —.................. H . ...............................— .!■ litai III I Uita-

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

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



Graborlai

Bedarbis nusižudė

Nušovė plėšiką

Roseland

Phone Boulevard 4139

Graboriai

ine
Lietuves Akušerės utar

West Pullman
SLA. 55 kuopos susirinkimas

Advokatai

0036

Skris j Philadelphią

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia

Lietuviai Gydytoją!

Phoną Bgolevatd 7042

Kliubų ir Draugijų Susivieniji 
mo pusmetinis susirinkimas

Leader 
atome

užpuolė
1504 E

S. HaJ-
James 

C h rišto 
8632 S.

. žuvo
159 ir

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

JUDŽENTIEN6 
Guntarskaitė 
šiuo pasauliu iie-

Nuo šiandie paprastų laiškų 
siuntimas yra pabrangęs 1 c., ir 
tabar kainuos 3 c. Oro paštu 
siuntimas pakeltas iki 8 c. už 
pirmą unciją ir iki 13 c. už 
kiekvieną sekamu unciją. Kainos 
laiškų siuntimui j užsienj nėra 
permainytos. . '

Valandos nuo . 10
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

Dentistas
So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

krovoj, pesant

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lietuvių Choro 
metinis išvažiavimai

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Seamon, 3440 
Ji» žuvo jo ka 
su troku ties

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ao*.
Tel. Boulevard 2800 

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

1533 S. St. Louis Avė., 
per langą iš ketvirto 

miesto knygyno ir užsi-

Du plėšikai 
Bros, bučernę, 
ir pasiėmė $400

Rugsėjo 11 d. Philadelphijos 
draugijos ir kliubai, kurie yra 
prisidėję prie Vilniui Vaduoti 
Komiteto, rengia milžinišką pik
niką. Į tą pikniką iš Chicagos, 
kiek teko patirti, aeroplanu 
rengiasi skristi * lakūnas kap. 
Darius ir Dr. Karalius.—X.

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVONUž kelių valandų prieš įvyk

siant jo žmonos laidotuvėms, 
Stanely Sejka, 47 m., 5722 W. 
22 PI., Cicero, savo maudynės 
kambary atsisuko gasą ir kad 
užtikrinti nusižudymą, atsigulė 
maudynėj kniūpsčias vandeny
je. Jo žmona Anna prieš porą 
dienų mirė nuo širdies ligos ir 
turėjo būti palaidota jo nusi
žudymo dienoje. Vieton to, da
bar bus dvejos laidotuvės.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nėra bankų, todėl plėši 
kam šienapiutė

VALANDOS: 
nuo 
nuo

44 žmonės sužeisti Chi
cagoje švenčiant Liepos 

4 dieną

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nno 7 iki 9 v. 

Nedaliomis nno 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
■4, nuo 6 iki 8

Nelaimė ištiko Chas 
Dvaroni

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pirkite savo apielinkės | 
krautuvėse

Nusižudė prieš žmonos 
laidotuves

šiandie SLA. 36 kp 
susirinkimas

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Duokite savo akis ilegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

, Tel. Boulevard 6487

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Ateinantį penktadienį 7 vai. 
vakaro Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 -Street, įvyks Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo pus
metinis susirinkimas. Komisija 
duos raportą iš peržiūrėjimo 
kny<rų, o kita apie išvažiavimą, 
kuris įvyks liepos 17 d. Globė, 

Visų narių pareiga ątsilan- 
. Už neatsilankymą baus- 
pagal konstituciją.

—Sekretorius.

šeši chicagiečiai žuvo 
automobilių nelaimėse

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

Kaina 4^ Į* 
Tik

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

Neramumai prie še! 
pimo stoties

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite C 
Tel. Prospcct 1028

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

Nedėlioj pagal sutartj

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliom* pagal susitarimą

STANISLAVA 
po tėvais 

Persiskyrė su 
pos 3 d., 5 vai. po piet 1932 m. 
sulaukus apie 3 7 metus amžiaus 
gimus 
kaime, 
išgyveno 22 metus 
liame 
sūnų Vladislovą 
Sandrą 
nę, du pusbrolius — • 
ir Juozaoą Vaiskius, 
Anastaziją Barškienę, o 
seserį Oną ir tris brolius — Vin
centą. Joną ir Petrą Guntarskius. 
Kūnas pašarvotas randasi 5362 S. 
Maplewood Avė.

LaidotuVės įvyks ketverge, lie
pos 7 d.. 8 vai. ryte iš namų j 
Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislavos JudŽentie- 
nės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame

Vyrąs, Sūnūs, Duktė, Ciocė, 
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, tej. Boulevard 
5203. ____________ .

Susirinkimas svarbus 
delegatai jame išduos 
iš SLA. seimo Pitts- 
Raportai bus svar- 

seime įvyko keli daly- 
kuriuos visi SLA. na- 

visų 
susirin- 
-Narys.

Jau nuo kelių dienų buvo jau
čiamas neramumas tarp ieškan
čių pašalpos bedarbių prie šel
pimo stoties 50 W. 109 St., 
Koselandc. Stoties vedėja Mrs. 
Alke Ilines pasišaukė policiją, 
kuri stotį sergėdavo. Vakar 
prie stoties susirinko apie 200 
alkanų bedarbių ir išnaujo pa
sireiškė nerimavimas. Vienas 
bedarbių mele plytą į langą. 
Gal butų prasidėjusios dides
nės riaušės, bet greitai atvyko 
policija ir minią išskirstė. Tapo 
areštuotas Lavvrence Balino, 
247 VV. 101 St., už išmušimą 
lango.

Lydavėnų parap., Laugalių 
Raseinių apskr. Amerikoj 

Paliko dide- 
nuliudime vyrą Juozapą, 

dukterį Alek- 
ciocę Kostanciją Valskie- 

Stanislovą 
pusseserę

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir \ 
nuo 6 iki 9 valandos vakarą

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel, Haytųarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Iš nusiminimo delei negalėji
mo rasti darbo, Morris Keller, 
40 m., 
iššoko 
augšto 
mušė.

Liepos 2 d. prie Ashland ir 
115 st. atsitiko nelaimė su 
Chas. Dvaroniu, kuris pusėti
nai apdaužė savo automobilių 
ir pats susižeidė. Dabar su
žeistasis randasi savo namuose, 
5530 S. Albany Avė.

Draugai ir pažįstami yra pra
šomi jį aplankyti.

—“Naujienų” skaitytojas.

DR. MARGĖMS
Valandos: nno 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

metų išvažiavime, be abejonės, 
lorės ir šiemet dalyvauti iš
važiavime su Unksmių buriu 
jaunimo. Geistina yra, kad tie, 
kurie norėtų važiuoti, pasikal
bėtų* su kuriuo nors choro na
riu ir sužinotų, kaip jis galės 
tai padaryti. Narių yra daug 
ir visose miesto dalyse, tad ne
sunku bus juos surasti.

—Murza.

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

i

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutarti. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiaus—$4.50 ir augšČiaus. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 

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

Kap. Darius ir Dr. Karalius 
rugsėjo 11 d. rengiasi skristi 
į Vilniui Vaduoti Komiteto 
rengiamą pikniką

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Central 6166 
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Seredoj, Pėtnyčioj nuo 7-9 v. 
3117 Union Avė., Victory 2213, 

Kitais vakarais ir nedėliomis.

Empire hotely, 4157 
sted St., savininkas 
Grach, 55 m., nušovė 
pher O’Shea, 25 m., 
Morgan St., kuris bandė išvog
ti hotelio seifą. Kiti du jam 
gelbėję plėšikai pabėgo.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
ReL“ 730 W. 62nd St. 
Tėl. Englewood 5840

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansįa. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o )u>usų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt, 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—*12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadien) vakarais pagal stuitarimą.

Chicagos
“Pirmyn”
į Sand Duncs įvyks ateinantį 
sekmadienį, liepos 10 d. Visi, 
kurie seka Pirmyn choro vei
kimą, gerai žino kaip smagus 
ir linksmi būna choro išvažia
vimai. Kas dalyvavo pereįtų

JŪSŲ GRABORIUS i
DUgah Ofisai

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ ‘ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Vest 14th Street, 

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

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagtl sutirti „ J

Pabrango laiškų siunti 
mas

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Kadangi daugelis apielinkii, 
pasiliko be bankų, tai biznieriai 
yra priversti laikyti pas save 
daugiau pinigų. ^Tuo naudoja
si plėšikai ir puldinėja sankro
vas, kur dabar randa 
dėsnius grobius.

Plėšikas užpuolė 
Store, 1924 E. 71 St. 
iš savininko Chamison $490 
kuriuos jis laikė paslėpęs san- 

apielinkej ban

J;P.WAITCHES
J ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

šiandie, trečiadienio vakare, 
Liet. Auditorijoje, įvyks labai 
svarbus SLA. 36 kp. susirinki
mas 
tuo, kad 
raportus 
burghe. 
bus, nes 
<ai, apie 
riai privalo žinoti. Todėl 
narių atsilankymas į 
kimų yra labai svarbus

GRABORIU ĮSTAIGA
BUDRIKIS ir vėl nustebino publiką su savo mipigiiito- 
mls kainomis už aukštos ryšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus Jįcuno | mUR 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. v

Reikalui esant, musų automobiHus atvafttaon į jusą 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galMtn pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą junis visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu Retuviu p»j 
tarnautoju, Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur, \ f

S. M. SKUDAS 
Lietnvit 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. RooMvdt 7532

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boolevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėidieniau pagal sutartį
------------1--------

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Nepriklausomybės dieną šeši 
chicagiečiai žuvo įvairiose ne
laimėse su automobiliais. Tarp 
žuvusių yra ir vienas bridgepor- 
tietis, Frank 
Emerald Avė. 
rui susidūrus 
Momence, III.

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

Tel. Lafayette 4146

DR. KARL NURKAT
. (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku būda

2437 W. 69th St 
Tel. Grovehill 2242

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

iSdirbystea 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tęl, Viętoty 4088

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

OflHo valandos nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prieuisua.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8k 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 tuboa 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

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. Nedel. nno 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Ateinantį sekmadienį, antrą 
valandą po pietų, West Pullman 
Parį: svetainėj įvyks Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje 55 
kuopos pusmetinis susirinkimas. 
Delegatai išduos platų rapor
tą iš Seimo. Kaip jau teko 
patirti iš spaudos, gegužiniai 
seime perengė konstituciją ir 
paneigė rių teises. Iki šiol 
mums buvo žinoma, kati narių 
Msių paneigimu ir peržengimu 
konstitucijos pasižymėjo tik 
vieni Limbiniai. Bet dabar jau 
atsirado ir kiti, kurie seka 
bimbinių pėdomis. Kaip ten 
iš tikrųjų įvyko seime, dele
gatu yra pasiryžę duoti platu 
raportą. Nariams bus ta visa 
procedūra žingeidu žinoti. To
dėl nė vienas narys nepasilikte 
namie Būtinai kiekvienas at
silankykite.—Sekretorius.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarainkau, Ketvcrgau ir Sobatoma 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828
Pgncdėliaia, Seredomis ir Pelnyčio 

1821 So. Halsted Street

Švenčiant Nepriklausomybės 
dieną Chicagoje liko sužeisti 44 
žmonės, daugiausia nuo fejer
verkų. Tečiau nuo fejerverkų 
mirčių Chicagoje nebuvo. Su
žeistųjų skaičius betgi yra di
desnis, negu kitais metais. Svei
katos komisionierius Dr. Bun 
densen mano, kad tai yra todėl, 
kad žmonės pradeda labiau su
prasti pavojų apsideginimo fe
jerverkais ir todėl kreipėsi prie 
gydytojų ir tokiuose atsitiki
muose, kur pirmiau domės ne
buvo kreipiama. Susižeidimas 
fejerverkais, kad ir lengviau
sias, yra pavojingas tuo, kad 
iš tokios žaizdos labai lengvai 
išsivysto tetanus.

Visoje šalyje per šventes žu
vo, kiek iki šiol žinoma, 226 
žmonės. Daugiausia nelaimiu 
buvo su automobiliais,— žuvo 
117 žmonių, 83 žmonės prigė
rė, 10 žuvo nuo fejerverkų ir 
26 nuo kitokių nelaimių^ Chica
gos apielinkėse prigėrė du žmo
nės.

Sulig skaičium nelaimių, ši 
Nepriklausomybės diena buvo 
antra turėjusi daugiausia nelai
mių per pastaruosius penkis 
metus. Daugiausia nelaimių 
buvo pereitais metais, kada žu
vo 483 žmonės. 1930 m 
178 žmonės, 1929 m.— 
1928 m.—205.

K. GUGIS
> ri ,, ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

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. BIFŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868



NATOIENOS, CKW, ffl. ^Trečiadienis, liepos 6, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Apie viską po truputį

Kai kada yra užmetimų mu
sų valdininkams, kad jie žiauriai 
ar nesąžiningai elgiasi. Gal tai 
ir tiesa. Bet ką galima pasa
kyti apie tokį įvykį: pereitą 
penktadienį musų miestą užplū
do būrys eks-kareivių, kurie 
maršuoja į Washingtoną reika
lauti “bonusų”. Prie jų prisi
dėjo ir keli vietiniai lietuviai, 
buvusieji kareiviai. Tuoj buvo 
atsikreipta į miesto administra
ciją, prašant pagalbos. Miestas 
be jokio pasipriešinimo davė du 
trokus, kuriais eks-kareiviai ta
po nuvežti į geležinkelio stotį. 
Administracija jiems palinkėjo 
kuo laimingiausios kelionės.

Tai gana žmoniškas pasielgi
mas. Taip reikėtų elgtis ir su 
visais bedarbiais. Beje, kalbant 
apie bedarbius, turiu pranešti, 
jog paskutinėmis dienomis jiems 
buvo suteikta po maišą kvieti
nių miltų. Pasirodė du tokie 
‘lokomčiai”, kurie pasinaudojo 
tąja proga, nors tikrumoj jo
kios pagalbos jiems nereikia. 
Eina kalbos, kad yra tokių žmo
nių, kurie gautus miltus parda 
vinėja pusdykiai. Jeigu tai 
tiesa, tai dalykai labai prasti. 
Lietuvių bedarbių reikalais mies
tas įgaliavo rūpintis p. J. G. 
Mockų. Jeigu kam yra žinomi 
tokie netikslumai ,tai privalė- 
tute tuoj jam apie tai pranešti.

ponios Lukštienės svetainėj 
Raudonos Rožės Kliubas laikė 
savo pusmetinį susirinkimą. Na
rių dalyvavo nedaugiauisai, — 
mat, vasaros laiku žmonės ne
nori rinktis į svetainę. Į kliu- 
bą įstojo pora jaunų vyrų. 
Svarbiausias susirinkimo penk
tas buvo išklausymas pusmeti 
nio raporto' apie kliubo stovį. 
Pasirodė, kad per paskutinį pus-
mėtį kliubas turėjo paja-
mų $1,604.50, o išmo-
keta per tą patį laiką
$1,113.65. Vadinasi ižde liko

Kaip žinia, tą krautuvę iš 
kelių atvejų buvo bandoma 
bombomis sunaikinti. Bet iš to 
niekas neišėjo. Tas biauruspa- 
simojimas, pagalios, pasiliovė ir 
dabar viskas eina, kaip sviestu 
patepta. Buvo bandoma kaltę 
vietos biznieriams primesti. Bet 
pasirodė, jog toks kaltinimas 
neturi jokio pagrindo. Kartą p. 
J. Sakalas, kuris laiko gražią 
bučernę po No. 1545 So. 50 
Avė., man pareiškė, jog lietu
viai 
kais 
turi 
mas

geriausio pasisekimo tiek tė
vams, tiėk jaunavedžiams.

P-ai Miliauskai jau apleido 
Cicero. Jie yra pasiryžę ap
lankyti Europos valstybes Ir 
savo gimtinę Lietuvą. Po kelių 
mėnesių jie, žinoma, vėl grįš 
pas mus ir parveš daug visokių 
naujienų ir lauktuvių. Tad ligi 
laimingo pasimatimo.

kimą ir pasitarti dėl savo rei
kalų. Bus išduotas, platus ra
portas iš visų kliubų tarybos 
veikimo.

neži-
Ge- CLASSIFIED ADS.

......... I !■■■■! J ■— J

tektų

suda- 
vyrai,

$490.85. Naujų narių per tą 
laiką prisirašė 50. Tokiu bu
du kliubas dabar turi 339 na 
rius.

Kliubo turtas siekia $20,296.- 
82. Tai graži 'pinigų suma. 
Jeigu ji butų padalinta visiems 
nariams, tai kiekvienam 
beveik po $60.

Daugumą kliubo narių 
ro Amerikoj augę jauni
bet vadovybė yra ateivių ran
kose, ir ji, tur. būt, pasiliks jų 
rankose ,kol čia gyvuos ateiviai. 
Kol kas dar nėra tokių narių, 
kurie galėtų pavaduoti dabar 
tinę valdybą. Per eilę metų 
kliubo veikimas ėjo sklandžiai 
ir harmoniškai. Nėra abejonės, 
kad ir ant toliau nariai palai
kys vienybę ir draugiškumą.

Porą žodžių noriu parašyti 
apie musų biznierius. Pirmiau 
šiai apie National Meat Market 
krautuvę, kuri randasi 4820 W. 
14 st. Krautuvės vedėju yra 
p. Šimkus, kuris labai pasek
mingai verčiasi. Visą pereitą 
savaitę jis turėjo nepaprastą 
išpardavimą ir vaikams daug 
šaltakošės išdalino. P-lė Dir- 
žiutė tikrai sugebi tos krau
tuves kostumeriams suteikti

Praeito penktadienio vakare tinkamą patarnavimą.

bučeriai su tais vandališ- 
dąrbais nieko bendro ne- 
ir neturės; Tas pareiški- 
turi daug svarbos.

Vaistininkas Kaseriauskas sa
vo aptieką tobulina ir verčiasi 
gana gerai. Naujai įtaisytas 
sodės fontanas tikrai gražiai at
rodo. Paskutinėmis dienomis 
tapo pastatytas kioskas su kny
gomis. Mėgstantieji skaityti, 
gali pasirenduoti naujausiais 
knygas už kelis centus. Aptieka 
randasi prie 49 Avė. ir 14 St.

Musų kolonijai gerai žinomas 
mechanikas Antanas Vai>>o- 
čiauskas pradėjo naują gyve
nimą,—prieš porą savaičių ap
sivedė. Gaila, kad man neteko 
būti jo vestuvėse. Bet kaip ten 
nebūtų, aš linkiu jam pasekmin. 
go gyvenimo tiek šeimyniško, 
tiek biznio atžvilgiais. Varpo- 
čiauskas yra patyręs plomberis 
ir visuomet stengiasi kuo ge
riausiai patarnauti. Jei kam 
yra reikalingas plomberis, tai 
pasinaudokite jo patarnavimu, 
—klaidos »nepadarysite.

Nežiūrint į depresiją, žmo
nės visvicn ženijasi ir baliavo- 
ja. šaunios iškilmės įvyks lie
pos 9 d. Seni vietos gyvento
jai ponai Bačiauskai turi savo 
namą ir grosernę adresu 1339 
S. 50 Avė. Jų vyresnioji duk
tė Josephine apsiveda su p. 
Joe. Hrewnak, Abu jaunave
džiai turi gerus darbus ir yra 
ofiso darbininkai. Tėvai esti 
labai patenkinti jųdviejų vedy
bomis ir rengia šaunią puotą 
Lietuvių Liuosybės Svetainėje. 
Jie tikisi turėti daug svečių, 
nes Giceroj per 24 metus be
gyvendami įsigijo daug draugų 
ir pažįstamų..

Aš iš ^avo pusės linkiu kuo

Antanas Ambrozaitis, sūrių 
gamintojas, yra labai “bizė”. 
Užsakymų jis gauna tiek, kad 
vos begali apsidirbti. Jo pro
duktai tikrai pasižymi savo ge
rumu. Apie tai žmonės galėjo 
įsitikinti “Naujienų” piknike, 
kur prie baro bįivo Ambrozai- 
čio pagaminti sūriai.

Kas nori nusipirkti gerų ir 
gardžių sūrių bei agurkų, tai 
kreipkitės pas poną Ambrozai- 
tj, 1437 So, 49 Avė. Tiek pro
duktais, tiek p. Ąmbrozaičio pa. 
tarnavimu busite tikrai paten
kinti.

Trečiadienio vakare p. Lukš
tienės svetainėj įvyks lietuvių 
namų savininkų labai svarbus 
susirinkimas. Patartina visiems 
savininkams atvykti i susirin-

Laimėtojus
OLD GOLD Konteste

- PIRMAS PRIZAS... $20,000 • • • '-i'.’' 2 • 3

ANTRAS PRIZAS .'.. $5,000 . •. DAVID j.-MILLER, 4725 East?n Avė., St. Louis, Mo. . •

PENKI PRIZAI PO $500 KIEKVIENAS

V

MRS. B. GRIFFITH
Wi»ner, Nebr.

C. II. W. WIHTAKER
63 Orio Avenue 

East Providence, R. I.

G. J. ERNST • REV. J. M. MURRAY
3600 Flagler St. De Paul Univeraity

Miami, Fla. Chicago, III.

JERRY HURLEY
Scio, N. Y.

Eniiest E. Avery 
Stuttgart, Ark.

David A. Balch
Blauvelt, N. Y.

Snyder Bane
KearnOysvllle, West Va.

Wm. E. Barnard, D.D.S.
475 Flfth Avė., N. Y. C.

W. W. Beebee
Lansdowno, Pa.

R. L. Bibeau
26 W. 27th St., N. Y. C.

Irving II. Brazelton 
BelmontRd.,Wash..D.C.

Frederic F^Breene
Portland, Maino

John W. Brennan
170 Summer St., Boston

Hattic Jane Brown
R. D. 1. Palnesvllle, O.

Louis V. Brueggemann
Warwick Road, Detrolt

Margaret Shepard Bryan 
New Boro, N. C.

G. L. Bullen
National City, Callf.

V. Ruth Campbell
Yazoo City, Misa.

Eli Ciner
954 E. 15th St., Bklyn.

Gertrude D. Colgan
201 Ocean Avė., Bklyn.

Shirley Connell 
Santa Monlca, Cfcllf.

Raymond F. Coxe
Oloucestcr City, N. J. 

‘ II. O. Crist
Clevelandi Ohio

Wm. C. Dabney, M.D. 
Atlanta, Oa.

B. M. Davi®
317 S.OakSt.,Oxford.O. 

Misa Lonnelle Davison 
Washlngton, D. C..’

Mr». Philip O. Deįtsch 
Bronxvllie, N. Y.

Edvvard A. Drew 
Bridgeport, Conn.

A. L. Duliig 
Cheyenne, Wyomirig

William Felker
Ardmore, Oklahoma 

Joseph J. Filemyr :
Philadelphla, Pa. f . 

J. Franklin Fiahburn
Wheatrldge, Colo.

Arthur O. Friel
Brooklyn, N. Y. 

Sam Glaaeer
San Antonio, Tex. 

Fannie B. Geist
Colorado Springs, Colo. 

Patrick Beete Gerety
Brooklyn, N. Y.

Carroll W. Griffin
New BrunsMrlck, N. J.

100 PRIZŲ PO $100 KIEKVIENAS
J. Frank GŽimet 

Huntington, West Va.
Esther Mae Gulliver 

Upper Darby, Pa.
Mary Taylor Hallam

Dalias, Texas
Charles D. Hale

Seattle, Washington
N. E. Ilamnton

Ilobbs, N. M.
Lieut. (JG) W. E. Hank

U..S.N., U.S.S. Ches|er
Stuart F. Heinritz ■

Yonkers, N. Y.
Fred K. Hodges

Syracusė, N. Y.
- Tom L. Ilolcombe

Shreveport, La,
’ Warren F. Ilooper
ta Henniker, N..H- >

PASIRAŠO

Duktė velionio J,

Su pirmu šio mėnesio ketvir
tadieniu prasideda nauja lietu
vių spulkos serija. Tai bus pa
rankiausia diena pradėti taupi- 
ųimą. Kas tik galite, dėkite 
centą prie cento ir nė nepaju 
site, kaip sudėsite gražią pini
gų sumą, čia didelis skaičius 
lietuvių ir kitataučių turi savo 
namus vien tik pasidėkojant 
spulkai. Jeigu šiais depresijos 
laikais žmonės sveikiau galvo
tų, tai padėtis pas mus butų 
daug lengvesnė, negu dabar. 
Daugelis yra išsigandę ir trau 
kia savo sudėtus centus bei ve
ža jupą į vidurmiestį arba sle
pia po matrasu. Tuo budu jie 
slopįpa vietos biznį. - O kada 
reikia paskolą gauti, tai iš did
miesčio jie jos - negavo ir ne
gaus.

Neužmirškite musų spulkos, 
kuri randasi adresu 4917 W. 
14 St.

šio mėnesio 11 d. sukanka ly
giai 3 metai, kai tragiškai žu
vo Vladas Lukštą. Daugelis 
apie jį gal ir užmiršo. Bet tos 
baisios nelaimės niekuomet ne
užmirš saviškiai,—mylinti žmo
na ir sūneliai. Jie su ašaromis 
mini ir minės tą tragišką įvy*

Šios trijų metų sukaktuvės 
atrodo nepaprastos. Visas na
mas liūdi,— langai užtraukti, 
viduj tamsu. Lyginai toks pat 
vaizdas buvo prieš trejetą me
tų, kai įvyko nelaimė. Tai buvo 
baisu ir griaudu. Bet viskas 
ateina ię viskas praeina. Gy
vieji turi taikintis prie aplin
kybių, o kas jau mirė, to ne
beprikelsi. Vienas šiandien bai-

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Sakų. 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 mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

metų Automobiles

gia gyvenimų, o kitas rytoj 
Tikrai mes laimingi, kad 
nome, kada mirtis ateis, 
riau apie tai nežinoti...

Ryšyj su tomis trijų
Sukaktuvėmis velionio Lukštos 
giminėms aš reiškiu giliausios 
užuojautos ir linkiu daug ištver
mes kovoti su gyvenimo aplin
kybėmis.—Naujienų Rašėjas.

PRANEŠIMAI
Harvey, III. — SLA 289 kp. pus

metinis susirinkimas atsibus 7 d. liepos 
paprastoje svet., 7 vai. vak. Gerbiami 
nariai ir narės dalyvaukit skaitlingai, 
nes delegatas išduos raportą is seimo it 
turėsit progos išgirsti gyvu žodžiu apie 
savo organizacijos stovį. Turim ir daug 
svarbių reikalų aptarti. Bukit visi.

Valdyba

pus-

18 Apielinkė. — 20-to Wardo Liet. 
Politikos ir Pašelpos Kliubo susirinki
mas įvyks liepos 6 d., 8 vai. vak., A. 
Bagdono svet., 1750 S. Union avė. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. —Valdyba.Valdyba.

SLA, 3 6 kp. susirinkimas įvyks šian
die, liepos 6 d., Liet. Auditorijoj. Vi
si nariai prašomi atsilankyti, nes daly
vavę SLA. seime delegatai išduos savo 
raportus, taipjau bus ir kitų svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Ass’n of Lith, Property Owners lai
kys pusmetinį susirinkimą trečiadieny, 
liepos, 6 d., 7:30 v. vak., Liet. Audito
rijoj. Visi nariai namų savininkai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų. Kurie esat pasilikę su 
mokesčiais, malonėkite apsimokėti.

Rašr. Kunevičia.

CLASSIFIED ADS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais, Del informacijų 
šauk arba rašyk t

(* INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

NAUJAS 1931 CHEVROLET 5 
PAS. COUPE. Nupigintas iki $4 50. 
Buvusi kaina $688. Gali būti nu
pirktas išmokėjimais, i įmokėti, liku
sius kas mėnesį. Karas yra absoliučiai 
garantuotas, kad jis yra naujas ir 
niekad nevažinėtas.

BAUMANN MOTOR SALES, 
3520 Archer Avė., tel. Lafayette 1480

Radios
PHILCO ir General Electric. Gra

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

Business Service
-------

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

stogų rynastą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą. 

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

METAL

St.

KLEIN BROS.
BEAUTY SHOP

dabar randasi

1614 S. JHalsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 

W.. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

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

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vyrams arba su 

familija. Pigiai, prie mažos šeimynos. 
6609 So. Campbell. Hemlock 0010.

RENDAI šviesus didelis apšildomas 
kambarys dėl- vaikino ar merginos ar • 
vedusiai porai. Pirmas augŠta*.

2546 W. 67 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRŲ pardavinėti vaistinių reikme
nis retail prekybai. $5.00 pradėk jus 
nuosaviame biznyje. Louis Schvarz 
Corp., 508 S. Dearborn St.

REIKALINGAS geras žmogus pagel
bėti dirbti ant farmos tiktai už valgį, 
guolį ir drabužį. 1^47 W. 47 St. 

' Klauskit K. Būras.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MUMS reikalinga senyva pavienė 
moteris pagelbėti virtuvėje. Valgis ir 
kambarys. 5702 W. 65th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

DIXIE BARBEŲUE, 
Archer Avenue, 

Mt. Forest.

PARDAVIMUI gražiii fumišiuotas 
dešimties kambarių namas. Geras pelnas. 
Telefonuokit West 1352.

; PARDAVIMUI rooming bonse, 28 
kambariai. Klauskite Rose. 845 Mil- 
waukee Avė. Tei. Haymarket 8919.

Real Estete For Sale
Namai-ŽemI Pardavimui
PAUL M. SMITH B CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai- 
nymo biznių, hardware /store, gasolins 
station, bučernių ir grosernių. Nori- 
darni pirkti ?r išmainyti pasimatykitS 
su mumis visųpirmiausia. . Dargi pa
mpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455DYKAI! DYKAI!Victor Bagdonas

Perkraustom rakandas pigiai į visas mie
sto dalis, farmas ir kitus miestus. 

Darb? garantuojam.

3139 So. Halsted St
Tel. Calumet 3398

PAEŽERIO cottage Wiscon»ine 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 
gasolino stoties ant ežero prapertės. Bos 
1452, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Atsineškite šį apgarsinimą.
Jis vertas $1.00 ant bile kokio 

permament vave.

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

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

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

Šaukite CANAL 6467 dėl susitarimo.
Atdara Ketvergo, Pėtnyčios ir Subatoš
vakare iki 9 vai.

Mrs. George E. Sladek 
Indlanapolls, Ind.

Richard B. Smith 
Honesdale, Pa.

George R. Speer 
Hoooken, N. J.

Liilian Starr 
Cohoee, N. Y.

H. B. Stonehum 
Navasota, Texaa

Hugh M. Sutton, Jr. 
Pompano, Fla.

S. A. Svitzer 
130 High St., Oxford, O.

Florence B. Telfer 
Berkeley, Oalif,,

A. R. Thayer 
St. Paul, Minu,

J. G. Thomas 
Pittaburgh, Pa.

Eleanor Thomson 
Ryė, N. Y. i 

Arthur L. Tribe . 
Portland, Ore.

V.A.Vedder
Fond du Lac, Wis.

Douglas W. Ward 
Waterloo, Iowa 

C. C. Wilcox
Highland Park, Mich.

F. A. Wikon, Jr. 
Leslie, Ga.

Milton A. Plantin 
Minneapolis, Minn.

Betty Power 
Baltimore, Md.

B. H. Ouillen 
Gate City, Va.

Mrs. H. C. Ransley 
Appleton, Wis.

H. C. Raiber 
Pittsburgh, Fa. < 

Willis Richardson 
Inkom, Idaho

Charles A. Root, Jr. 
Green'sboro, N. O.

Noah Rouse, M. D. 
Carson City, N e vada 

•Emiįio H. RovelH 
Hartford, Conn.

Rev; V. A. Rule 
Edgewood, Pittsburgh, Pa.

■ 612 Delta Av., Cincinnatl
Tom Riggs
į Decatur, III.

L. Saffelle, D.D.S.
f North Emporla, Va.

Sloux Falls, S. Dak. 
William Schwartz

601W. 184thSt., N.Y.O.
V. R. Scott 

Beaver, Pa.
R. W. Servisą 

Palo Alto, OaUf.

S. L. Ketchum ;
Ncwport News, Va.

Fred J. Kingan
Denver, Colo.

Dr. Arthur Klawans
Chicago, III.

C. G. Krahm
St. Louis, Mo.

Kathleen V. Lee
Chicago, III.

Beatriče Light t
Omaha, Neb.

R. M.. Lloyd* >
Glenside, Pa.

E. A. MacDougall
Belmont, Mass.

Lloyd JI. MacMorran
Los Angeles, Calit 

, Lilias H. MacLane -
245E. 36thSt.,N. Y/C,

J.B.McCorinaughy,M.D. Frank Riek
New Kensington, Pa.

James F. McCraith
24 Cobden S t., Boston

Neita C. McGee
Houston, Texas , , . -------

MissAdelineMendelsohn A. Sanders
1736 W. 13th St., Bklyn. "

Marguerita R. Miller
Santa Monlca, Callf.

Mayer G. Monroe
Portland, Oregon

Adrian, Mich.

EKSKURSIJOS
Kasnori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

P. Baltutis & CoJ
3327 SO. HALSTED ST.

T»l. YARDS 4669

Automobiles
' NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Cbicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainut

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

’ MORGIČIAUS savininkas turi tuo- 
jaus parduoti kampinį dviejų flatų ma
rinį namą, po 6 kambarius, karšta van
deniu šildomą, 2 karų garažas. Atsi
šaukite po 5:30 vai. po piet subatoj 
ar nedėlioj.

3140 W. 54tb ,St., arti Kedzie Avė. -

MODERNIŠKAS naujas 6 .kambarių 
muriąis bungalow, karštu vandeniu Šil
domas, vieno karo garažas. Pigiai. TeL 
Cedarcrest 1073. A

Frances M. Hovvard
Middletown, R. I.-

Austin Hughes
Snyder, Okla.

B. P. Johnson
Wltherb(Je, N. Y.

Stanford F. Jdnes
Jamestown, N. Y.

Earl Jordan
Route 1, Morgan, Ky.

A. II. Karwath
Davenport, lova |

Robt. W.Kennedy,M.D. Achsah Jane Parker
M ar skali, Mo. Adrian, Mich,

.. ■ \ \

Amerikot žymiausias sportų autoritetas žymus Amerikos trumpą apytaką rašytojasPierpont Morgan

Visiems ir kičkvienam, kurie dalyvavo OLD GOLD konteste, mes 
išreiškiame širdingiausią padėką ir gilų įvertinimą.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pigti** 
binga knygelė tiems/ ku
rie nori tapti 'šios Salite 
piliečiais.
apie šicb Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. \ '

Pamokinimai

KXlNA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
' i. ' 1

1739 So. Halsted St
CHICAGO. DLL.

Siųskite money orderi arba kratos 
ženklelius.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokia kita laiku jot turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

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

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambariai, išmai
no krautuvę,' parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringu žmonių susižinojimo būdas it todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE. \

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

TEL. ROOSEVELT 8500




