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XTriukšmu Bando Terorizuot Seimą
Bolševikų “Revoliucinė Gim

nastika’ SLA. Seime
Riksmas Del Mandatų Komisijos 

Paskyrimo

Lietuvos Socialdemokratų
Byla Kaune

Iki 4:45 vai. vakaro SLA. Seimas per savo pirmu
tines dvi sesijas vakar dar nesuspėjo susiorganizuot. 
Visa popietinė sesija praėjo, laukiant, kol mandatų ko
misija atliks savo darbų ir išduos raportą. Bet raportą 
patiekti komisija negavo progos, nes bolševikiški dele
gatai ir nedelegatai surengė svetainėje tokį “kačių 
koncertą”, jogei Prezidentui Gegužiui teko uždaryti 
posėdį.

Mandatų komisijos raportą belaukiant, SLA. sei
muose paprastai sakoma kalbos. Bet šį kartą Preziden
tas negalėjo kviesti delegatų pakalbėti, kadangi bolše
vikai darė organizuotą obstrukciją, reikalaudami, kad 
jų frakcijos žmogus butų paskirtas į mandatų komisi
ją. Prezidentui jų šitą reikalavimą atmetus, jie visi su
stojo svetainėje ir ėmė vienas po kito rėžti smarkius 
“spyčius”. Pagaliaus, juos nuramino — muzika...

Pavakare bolševikai vėl pakartojo tą pačią taktiką, 
kuomet mandatų komisija atėjo duoti raportą.

Matyt, kad tokį pat riksmą bolševikai kels ir šian
die, stengdamiesi priversti SLA. Prezidentą ir Seimą 
nusilenkti jų reikalavimui.

(Daugiau žinių apie SLA. Seimą kituose šio nume
rio puslapiuose.)

14 Danų komunistų Mandzurų valdovas
vadų pereina į s. d. 

partiją
Savo pareiškime sako, kad tik 

socialdemokratų partija yra 
rimta darbininkų reikalų gy
nėja

KOPENHAGA, Danija, birž. 
16. — Keturiolika žymių Da
nijos komunistų partijos vadų 
paskelbė benilrą pareiškimą, 
kad jie nutraukia visokius ry
šius su komunistų judėjimu ir 
pereina į socialdemokratų par
tiją-

Savo pareiškime jie sako, kad 
jie galutinai esą Įsitikinę, jo
gei kaip komunistų partijos na
riai jie jokios naudos darbinin
kų klasei negalį atnešti. Jie 
todėl pereiną į socialdemokra
tų partija, kaip vienintelę rim
tą politinę darbininkų organi
zaciją.

Vyriausias Danų socialdemo
kratų organas “Sociakjemok ra
teli”, komentuodamas tą ketu
riolikos buvusių komunistų va
dų pareiškimą, sako, kad tai 
•reiškią, jogei komunistų judė
jimas Danijoj visai likviduo
jasi.

TORRSi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių vakarų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp UJO ir 75° F.

Šiandie saule teka 5:11. lei
džiasi 8:27. Mėnuo teka 12:49 
ryto.

reikalauja paliauti 
pilietinį karą

čangas grūmoja pasiusiąs man- 
džurų armijas šiaurės Kinų 
generolų sukilimams pa
trempti

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 16. 
— Gauti iš Mukdeno prane
šimai sako, kad Mandžurijos 
valdovas, gen. Čarng Hseuliang, 
įspėjęs sukilusius šiaurės Kinų 
generolus, kad jis pasiusiąs 
Mandžurijos armijas prieš! juos, 
jei jie nepriimsią jo tarpinin
kavimo pilietiniam karui Ki
nuose baigti.

Sako, kad Mandžurijos val
dovas jau pradėjęs savo ka
riuomenę mobilizuoti.

Pasak pranešimų, gen. čang 
Hseuliang smerkiąs dabartinį 
pilietinį karą kaip žeminantį 
naicionalinį prestižą ir trukdan
tį kinų progresą. Savo įspėji
mą ir kartu pasisiūlymą tarpi
ninkauti gen. Hseuliang tele
grafu pasiuntęs šiauriečių su
kilėlių vadams, gen. Feng Juh- 
sianui (“krikščionių genero
lui”) ir gen. Jcn Hsišanui.

Nužudė Kuangsi pro
vincijos gubernatorių
KANTONAS, Kinai, birž. 16. 

— Vakar čia buvo nužudytas 
Liu Huan Jen, Kuangsi pro
vincijos gubernatorius. Jį nu
šovė į nugarą jo paties sargy
binis. 4

šovikas 'bandė pabėgti, bet 
buvo policijos sugautas. Jis pri
sipažino, kad Kuangsi sukilė
lių (komunistų) vadas priža
dėjęs jam $10,000 ir pulkinin
ko laipsnį sukilėlių armijoje, 
jei jis nugalabinsiąs Liu Huan 
Jeną, kuris buvo atvykęs j Kan
toną su vizitu.

Sprogimo du asmenys 
užmušti; 60 sužaloti

PERTU AMBOY, N. J., birž. 
16. — Praeitą naktį čia įvyko 
smarkus, turbut bombos, spro
gimas, kurio viena krautuvė 
buvo suardyta, du asmenys už
mušti ir apie 60 kitų sužaloti. 
Griuvėsiuose tuojau kilo gais
ras.

Vadai įspėja Staliną, 
kad jo diktatūrai 

gresiąs pavojus
Bucharinas, Bykovas, Tomskis 

reikalauja, kad dešiniųjų ko
munistų persekiojimai butų 
paliauti

BERLYNAS, birž. 16. — Vi
sados gerai painformuotas ir 
visai pasitikimas (berlyniškio 
Socialističesky Viestnik kores
pondentas Maskvoje praneša, 
kad trys svarbiausi dešiniosios 
srovės komunistų partijoje va
dai pristatė centraliniam ko
munistų partijos komitetui ben
drą pareiškimą, kuriame jie sa
ko, kad reikia būtinai paliauti 
dešiniųjų puolimus.

Statydami tokį reikalavimą, 
tie trys dešiniųjų vadai sako, 
kad pastarųjų (mėnesių įvykiai 
aiškiai parodę, jogei bandymas 
prievarta kolektivizuot žemės 
ūkį statąs diktatūrą j didžiau
sią pavojų.

Iš auros įpusiės, paskutinių 
dienų telegramos iš Maskvos 
rodo, kad Stalinas pagaliau lin
kęs priimti įBucbarino, Byko
vo ir Tomskio patarimą paliau
ti kovą su dešiniaisiais. Jis da
gi leido Tomskiui kalbėti vi
suotinio kompartijos kongreso 
paruošiamoje konferencijoje Ti- 
flise, Katikaze.

Kaukaze dalykų pa
dėtis rimta, sako 

Molotovas
Kaulkazijoje dalykų padėtis 

esanti labai rimta. Taip sako 
Molotovas, komunistų interna
cionalo prezidentas, kuris ką 
tik iš ten grižo. Tiesa, girdi, 
kad ten ūkininkų sukilimai ir 
maištai tapę patrempti, tačiau 
jokioj kitoj Rusijos vietoj jis, 
Molotovas, nematęs tokios pik
tos ir nepalankios sovietų val
džiai nuotaikos, kaip kad pie
tinėse Kaukazo dalyse.

Badas vis labiau 
spaudžia Maskvos 

gyventojus
Tas pats korespondentas pra

neša, kad maisto produktų sto
ka Maskvoj dar labiau paaši- 
trėjo. Šviežios mėsos visai ne
galima gauti. Kiaušinių galima 
gauti tik vaikams, ir tai tik 
penkis kiaušinius mėnesiui. Pie
no taipjau tik mažiems vaikams 
galima gauti, bet tik tris kar
tus savaitėje. Privatinėj rinkoj 
Maskvoj vienam kiaušiniui mo
kama 18 kapeikų, arba 2 rub
liu 16 kapeikų ($1.08) tuzinui. 
Kepalai eini duonos — 50 ka
peikų. Sviesto svarui — 5 rub
liai. Batų ar pusbačių visai ne
galima gauti. Cigaretų galima 
įgauti tik pagal kortą, ir tai 
tik tam tikrą skaičių savaitei.

[Atlantic ant! Pacific Piloto]

Naujas Rumunijos karalius Karolis II važiuoja Bucharesto 
gatvėmis

Rudzutak, sovietu 
geležinkelių komisa

ras, pašalintas
Buvęs diktatoriaus Stalino ar

timas draugas ir padėjėjas 
dabar virtęs jo priešininku

BFjRLYNAS, birž. 16. — Iš 
Maskvos praneša, kad Stalinas 
daro daugiau pakeitimų sovie
tų valdžioj. Taip, sužinota, kad 
dabar jis pašalino iš vietos ko
misarą iRudzutaką, visos sovie
tuos geležinkelių viršininką.

Tenka pažymėti, kad iš Mas
kvos jau nekartą buvo prane
šama, jogei komisaras Rudzu
tak, senas Stalino draugas ir 
artimas padėjėjas, tapęs jo prie
šininkas kartu su antruoju ar
timu diktatoriaus draugu, ka- 
ro komisaru Voroštilovu. Tas 
betgi nekenkia oficialiai sovie
tų spaudai skelbti, kad Rud
zutak “pasitraukiąs” iš vietos 
dėl to, kad, būdamas “polit- 
biuro” nariu, jis turįs perdaug 
darbo ir negalįs, kaip reikiant, 
vesti valstybės geležinkelių rei
kalų.

Rudzutako vietoj geležinke
lių komisaru tapo paskirtas bu
vęs ligšiol pramones vicekomi- 
saras M. L. Ruchimovič.

9 asmenys žuvo per 
smarkias audras 

Texas valst.
iDADLAS, Tex., birž. 16. — 

Texase 'ir iš dalies Oklahomoje 
siautė smarkios, tornadų pavi
dalo, audros, per kurias, kiek 
žinoma, devyni asmenys žuvo, 
o daugelis kitų btivo sužaloti.

Audrų padaryti materijali- 
niai nuostoliai siekia šimtus 
tūkstančių dolerių.

Redaktorių konvencija
MII AVA ŪKE E, Wis„ birž. 16 

— Šiandie čia prasidėjo Nacio
nalinės Redaktorių Asociacijos 
metinė konvencija, 500 redak
torių dalyvaujant. Konvencija 
tęsis tris dienas.

Sovietų valdininkas 
bandė žudytis, bet 
tik negrįžt į Rusiją
Ge-Pe-U agentų gabenamas iš 

Paryžiaus torgpredo narys 
Lenkų sienoj puolė po trau
kiniu

VARŠUVA, birž. 15. — Už
vakar vakarą, kai ekspresinis 
Varšuva — Maskva traukinys 
išėjo iš BialanPodlaska stoties, 
kažkoks sukruvintas keleivis 
iššoko laukan iš vagono ir ban
dė pulti po traukinio tekiniais, 
bet vienas geležinkelio tarnau
tojų suskubo jį pagauti ir iš
gelbėti.

Pargabentas į stotį, nepažį
stamasis pasipasakojo, kad 
slaptosios sovietų žvalgybos 
agentai gabenę jį į Maskvą nu
galabinti. Bevelydamas mirti, 
nekaip grįžti Į Rusiją, jis ban
dęs nusidurti kišeniniu peiliu
ku, bet tik susižalojęs pilvą ir 
krutinę. Tad šokęs laukan iš 
vagono ir norėjęs pulti po trau
kiniu.

Tyrinėjimu buvo nustatyta, 
kad idesperatas vadinos Michai
lu Naumovu; ir 'kad jis buvo 
sovietų prekybos atstovybės Pa
ryžiuje narys.

Naumovas pareiškė, kad jis 
gavęs įsakymą grįžti į Mask
vą, bet, suprasdamas, kas jo 
ten laukia, jis įsakymo nepa
klausęs. Tada slaptosios sovie
tų žvalgybos agentai pagrobę 
jį ir prievarta išgabenę iš Pa
ryžiaus, kame pasilikus jo žmo
na ir vaikai. Manydamas, kad 
Hiiala-IPodlaska yra paskutinė 
stotis Lenkijos-Rusijos sienoj, 
jis ryžęsis pabėgti arba nusi
žudyti, bet tik nepakliūtų į Ge- 
Pe-U nagus.

Naumovas iš tikro buvo skau
džiai susipiaustęs peiliu. Nuga
bentas į ligoninę, jis padavė 
lenkų vyriausybei prašymą, 
kad leistų jam pasilikti Lenki
joje, kol pasveiksiąs, o paskui 
grįžti i Paryžių pas savo šei
mą.

(Tęsinys) t
Kiti liudytojai

Dar buvo iššaukta liudyti 
Gcleckas. Protajus Longinas ir 
Jokūbėlio šeimininkė p. Petri- 
kienė. v
Prokuroras visiems reikalavo 

mirties bausmės
Prokuroras įkalbėjo visai 

'trumpai ir nekartojo kaltin. 
takte išdėstytų faktų. Jis tik il
gėliau apsistojo charakterizuo
damas liudytojo Klastausko as
menį. Esą Klastauskas esdekas 
buvęs įtrauktas į nelegalų dar
bą, kurį iš idėjos dirbęs, bet 
kai pamatęs, kad čia dirbama 
už lenkų pinigus — pranešęs 
ten, kur pranešti reikia. Klas
tausko žygis esąs patriotiškas 
ir gražus.

Prašo teisiamuosius pripa
žinti kaltais patiektais apkal
tinimais ar pritaikyti kalt, ak
te įrašytus įstatymus.

Prof. Leonas 
sako, kad prokuroras kviečiąs 
teismą nekritiškai vertinti by
los davinius, o tik dėti apkal
tinimo antspaudą. O teismas 
turįs elgtis kritiškai iu atsar
giai. Ypačiai reikia didelio at
sargumo, kai eina idėjų kova,

100 žmonių užmušta 
įvykus amunicijos 
sandelio sprogimui

Sprogimą įvykino Kinų sukilė
lių bandos, neišmanydamas 
kiaip su sprogimais elgtis

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 16. 
— Praneša, kad čučave, Huna- 
no provincijoj, sprogo amuni
cijos sandėlis, šimtas žmonių 
buvo užmušti ir apie 300 su
žaloti.

Pasak pranešimų, įsiveržę iš 
Kuangsi provincijos sukilėliai 
puolė valdžios amunicijos san
dėlį ir bandė pasiimti sukrau
tus ten sprogi n i us, bet nemo
kėdami, kaip su jais elgtis, įvy
kino sprogimą. Žuvo ne tik 
pačių puolikų, got taipjau daug 
nekaltų civilinių gyventojų, kai 
granatos ir kulipkos ėmė šau
dyti į visas puses.

Austrija gena lau
kan Vokiečių pučis

tą Pabstą
VIENA, Austrija, birž. 16. - 

Austrijos vyriausybė įsake ži
nomam vokiečių pučistui, maj. 
Waldemarui Paibstui, išsikrau
styti iš Austrijos.

Maj. 'Pabstas savo laiku pa
sižymėjo kaip žinomo Kappo 
pučo (sukilimo) Vokietijoje or- 
ganizuotojas. Kappo pučui ne
pavykus, maj. Pabst pabėgo į 
Austriją. Būdamas Austrijoje 
jis taip pat nenurimo: jis orga
nizavo kareiviškas austrų fašis
tų Hciirmvehro bandas ir joms 
vadovavo įvairiuose smurto žy
giuose prieš socialdemokratus.

Smarkus žemės drebėjimas 
buvo jaustas kai kuriose Per
sijos dalyse.

kai teisiama idėja. Idėjų gyve
nimas lal?ai komplikuotas ir ne
galima daryti skubių išvadų.

Kai žmonės dirbo katakom
bose, juos taip pat žudė. Prieš 
tūkstantį metų, per kryžiaus 
karus nugalėtieji irgi buvo žu
domi. Taip buvo senovėj, šian
dien Europoj į idėjų kova jau 
kitaip žiūrima. Kai aš buvau 
tų metų, sako prof. Leonas, 
kaip šiandie susodintieji j kal
tinamųjų suolą, už savo idėjos 
paskelbimą grūdo į kalėjimus, 
į Sibirą. Mat, tos idėjos taip 
buvo pavojingos tada buvusiai 
tvarkai.

Atėjo 1905 metų revoliuci
jos audra. Paskui rinkome dū
mą. Ir toj durnoj radosi viso
kių srovių socialistų. Vadina
si, nei kalėjimas, nei Sibiras 
idėjų neužgniaužė, /nenuslopi
no. Taigi, į gyvenimą reikia 
žiūrėt giliau, viską analizuot, 
nečiupinėt viską geležinėmis 
rankomis.

Kalbėdamas (Jei šios bylos 
konkrečiai, prof. (Leonas sako, 
kad čia vien tik pasakos, gan
dai, išmislai, bet’jokių faktų, 
jokių davinių, kuriais remian
tis teisiamuosius butų galima 
apkaltinti.

Klastausko rolė — 30 gra
šių darbas.

Teisiamuosius prašo išteisin
ti.

Purėnienė
stelbiąs i, kad esdekai ką suma
nę daryt, tuoj bėga pas Klas- 
taiuską spaviedotis. Nenatūralu. 
Ir bendrai, šioj byloj priešta
ravimų prigri ozeliui a. Teismas 
gandais negalįs remtis ir dėl 
to teisiamuosius turįs išteisin
ti.

Stankevičius 
pirmiausia išaiškina, kad agen
tų žinios teismui neturinčios 
(reikšmės. Sekliai turį praneš
ti tik policijai, o policija Sįau 
patiekia teismui konkretų nu
sikaltimą, pav., literatūrą, gin
klą ctc.

Kalbėdamas apie Klastauską 
prof. Stankevičius jį patriotu 
nepripažįsta. Tai esąs papras
tas provokatorius. Tokio žmo
gaus niekas negerbiąs.

Teisiamuosius prašo išteisin
ti.

Paskutinis žodis 
teisiamųjų buvo karštas ir jau
trus. Stud. Bigelis, stud. Jaku- 
benas ir stud. Gučas katego
riškai neigia jiems prikišamus 
kaltinimus, kaltinamąją medžia
gą varlina fabrikatais.

Prašo išteisinti.
Tą patį pasakė ir kiti tei

siamieji.
Verdiktas.

Lygiai 12 vai. vak. suskam
bėjo skambutis ir teismas pa
skelbė sprendimą: v*si kaltina
mieji išteisinti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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SLA. 36-tas Seimas
Rašo S. Bakams

Chicago, III., Lietuvai Audi
torija, pirmadienis, birželio 16 
d., 9:30. a. m.

Truputį įspūdžių apie 
Bridgeporta

šį rytą mes pasivėlavome 
apie 30 miliutų pribūti i Brid- 
geportą, į Lietuvių Auditoriją, 
kur yra laukiama SLA. Seimą 
prasidedant.

Bridgeportas gražiausiai pasi
puošęs. Per 7 blokus visos biz
nio įstaigos turi iškabinusios 
lietuviškas ir amerikoniškas 
vėliavas, ir pribūvanti delegatai 
jaučiasi, kad tikrai, čia yra pri
siruošta didelėms SLA* Seimo 
iškilmėms. Ir, matomai, Seimo 
Rengimo Komisija ir Chicagos 
veikėjai yra pridėję daug ener
gingo darbo, kad atvykę j Chi- 
cagą iš plačiosios Amerikos 
SLA. Seimo delegatai tikrai 
jaustųsi kaip didžiausiose lie
tuviškose iškilmėse ir jaustų 
didelį chicagiečių nuoširdumą.

Pribuvę į Lietuvių Auditori
ją radome Auditoriją jau pilną 
delegatų ir svečių. Delegatai už
ima sėdynes, o svečiai užima 
galeriją. Ir vis dar pribuna 
naujų delegatų ir svečių ir ma
ne baimė ima, kad kartais di
džiulė Chicagos Lietuvių 
torija nebūtų per maža 
SLA. Seimo didžiulėms 
mėms...

Jspudis Auditorijoj
Nors jau apie 10 valanda, 

bet Seimas da vis nepradeda
mas. Susirinkę Seimo delega
tai visi sėdi ir gražiai užsilai-

triukšmą kelti savo reikalavi
mais, kad tuoj butų seimas ati
darytas ir statė kitokius viso
kius “progresyviškus reikalavi
mus”.

Šiandien da kol kas nieko 
panašaus nėra. Butų gerai, 
kad ir laike vi^ SLA. Seimo 
mus “progresyviai” užsilaikytų 
geriau, negu Baltimorėj.

Seimo atidarymas
Seimo Rengimo Komisijos 

pirmininkas Jurgis Stungis ati
darė Seimą 10:14 valandą iš 
ryto, pranešdamas, kad pagal 
SLA. įsigyvenusias tradicijas 
tūry s garbės atidaryti šį SLA. 
Seimą ir sveikina Seimo delega
tus varde SLA. 6-to Apskričio 
ir varde SLA. kuopų, kurios 
yra prisidėjusios prie Surengi
mo šio Seimo. Jis pirmiausia 
pakvietė Seimo delegatus sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nus, vadovaujant Juozavito- 
Petruševičiaus orkestrui.

Amerikos himną giedant su
stojo visi delegatai, neišskiriant 
nė “progresyvius”, o Lietuvos 
himną giedant “progresyviai” 
delegatai sau ramiai sėdėjo. 
Matyt, mus “progresyviai” čė 
dino savo kojas tolesniam lai
kui- Bet jei spręsti pagal sė
dinčius, tai mus “progresyviai”

Sugiedojus himnus, Seimo 
Rengimo Komisijos pirminin
kas p. Jurgis Stungis pakviečia 
Chicagos miesto majoro atstovą 
p. Selthill, kuris pasveikino 
Seimo delegatus savo gražioje 
ir jausmingoje kalboje, kuriai 
delegatai karštai plojo.

Audi- yra mažumoj, 
toms! 
iškil

imas Jurgis Stungis, kaipo 
Seimo Rengimo Komisijos’ pir
mininkas, paveda Seimo vedi
mą SLA. prezidentui/ p. St. Ge
gužiui. Vos p. Stungis suminė
jo gerb. Gegužio vardą, dele
gatai karštai ploja, reikšdami 
savo pritarimą gerb. SLA. pre
zidentui. Gerb Gegužis paačia- 
vo Seimo rengimo komisijai už 
surengimą šio iškilmingo Sei
mo, paačravo, angliškoje kalbo
je. varde šio SLA. Seimo, Chi
cagos miesto majoro atstovui 
p- Selithillui už gražią, kalbą ir 
nuoširdų sveikinimą Seimo de
legatų. Pakviečia S.IV.A. Cen
tro sekretorę p-lę Jurgeliutę 
šaukti delegatus vardais. Iš
šaukti delegatai priduoda man
datus.

Iššaukus delegatus ir jiems 
sudėjus mandatus Centro sekre
torė p-lė P. Jurgeliui ė prane
ša, kad ant sekančių iššauktų 
kuopų yra paduoti skundai: 10 

■ kp., 57 kp., 03 kp., 74 kp., 03 
kp., 74 kp., 115 kp., 115 kp., 
170 k p., 275 kp., 89 kp., 221 
kp., 304 kp., 245 kp. Ant virš- 
minėtų kp. paduoti skundai tik 
prieš patį Seimą ir Pildomoji 
Taryba jau nesuspėjo jokių ty
rinėjimų įdaryti apie skundų 
teisingumą ar neteisingumą ir 
tik Seimas galės išspręsti šių 
kuopų skundus. S. L. A. prezi
dentas S. Gegužis paskyrė man
ijai ų komisiją iš K. Strumskio 
'38 kp. nario, Brooklyn, N. Y., 
J. Griniaus, 185 kp. iwio iš 

. Philadelphia, Pa. ir advokato 
Uviko, nario 352 kp., iš Dc- 
broit, Mich.

Vos p. Gegužis pranešė apie 
paskyrimą mandatų komisijos, 
tuoj visi “progresyviai” susto
jo ant kojų daug geriau negu 
Himnus giedant ir sukėlė bai
siausi lermą-triukšmą, reikalau

dami, kad mandatų komisija 
butų skiriama nuo srovių. Jie 
nuo savo srovės reikalauja, kad 
Bacevičius butų paskirtas i 
mandatų komisiją.

S.L.A. prezidentas S. Gegu
žis pastebi, kad jis S.L.A, ne
skirsto j jokias sroves ir, pa
sak Gegužio, S.L.A. niekados 
to ir nebuvo ir dabar neturėtų 
butii. Dėlei rimtos S.L.A. prezi
dento pastabos “progresyviai” 
pradėjo baubti “bu, bu, oo”, 
o vadai pasistoję ant kėdžių 
pradėjo rėkti visokiais balsais: 
“nepasiduosim, Bacevičius tur 
Luti man<|a.tų komisijoj”, ir 
taip toliau ir taiip toliau. Trinks- 
mas. Prezidentas kviečia triukš
madarius prie tvarkos, beit 
triukšmadariai neklauso ir 
triukšmas vis tęsiasi.

Prezidentas uždaręs sesiją 
pietums nuo 12:20 iki 2 va
landai su vilčia, kad gal karš
tosios galvos kiek atvės.

Iš SLA. Seimo 
Ruimų

Bašo Nemunas
Well, šiandie, birželio 10 d., 

truputį po 10 valandai .prasi
dėjo, taip sakant, 'S.L.A. Sei
mas. Chicagieoiai šilo ypatingo 
Seimo laukė — kasgi nelauks 
cirko. Retai yra įgalima rasti 
žmogų, kuris nemylėtų “fun”. 
Tikra tiesai, juk ir daktarai sa
ko, kad juokas duoda stipry
bę plaučiams, mažiau Iprogų 
džiovos bakterijoms. Rodosi, 
apie S. iL. A. Seimą neprideiė- 
lų taip ironiškai kalbėti, bet, 
deja, čia nemano kaičia, kad 
telks keistas įspūdis susidarė. 
Gyvenime viskas daleis t i na 
lošiant komediją išeina trage
dija, o iš dramos — komedija.

Yra dar keistenių nuotikių, kad 
dramą lošiant publika juokia
si, o juokus krečiant — pu
blika verkia, šiame S.L.A. Sei
me mes irgi turėsime panašių 
nuottikių. Man rašant šiuos žod
žius, komedijos jam lošiama, 
delegatai — bent jų didesnė 
dalis — jaučiasi linksmame upe. 
Bet dar tiktai veikalo pradžia, 
dar tiktai antras aktas. Akto
riai surinkti pastebėtinai geri, 
savo roles atkalba kaip tėve 
musų poteriuose. Čia sufleris 
visai nereikalingas.

šaukia — “vardan broliškumo, 
vardan teisybės, vardan žmo
niškumo — mes norime, kad 
draugas Bacevičia butų man
datų komisijos narys”.

XXX

Seimo prezidentas Gegužis 
ramina įkaitusius delegatus: 
“Bukime žmonės, bukime* džen
telmenai, nekelkime triukšmo, 
pusi rodykime susirinkusiai pu
blikai, kad mes esam kultūriš
ki žmonės”, čia viena stora mo
teriškė klyki nčiu balsu surė

ktai: “Pirmininke, ką tu čia kal
ių apie kultūrą, kalbėk apie 
Bacevičių, mes norime Bacevi
čiaus”. Visuose Auditorijos 
kampuose prasidėjo šaukimai: 
“Bacevičiaus, Bacevičiaus, Ba
cevičiaus, Bacevičiaus, Bacevi
čiaus”.

Pirmininkas, matydamas, kad 
su įkaitusiais žmonėmi^ sunkiai 
bus galima susikalbėti per
traukia sesiją. Reiškia, davė vi
siems įkaitusioms delegatams 

progą aplankyti bufetą.

ko. Bolševikai da kol kas gra
žiai užsilaiko ir nestato pirmi
ninkui reikalavimo pradėti 
Seimą, kaip kad darė pereitam 
Seime, Baltimorėj. Ten dar 
pirm Seimo 'atidarymo musų 
“progresyviai” jau pradėję

TINKA K O V O T I
ar TINKA

Vienas skambiu balsu akto
rius, pasilipęs ant krėslo šau
kia, klykia: “Šalin diktatūra, 
mums nereikia diktatūros, ša
lin Gegužis su savo diktatū
ra”! Publika ploja. Kitas iš ša
lies pastebi: “Na, brolyčiai, o 
kaip su Rusijos diktatūra?” Pa
sidaro iramu. Reiškia, Rusijos 
diktatūra gera, na, o Gegužio 
diktatūra — fe, koki ji bloga. 
Vėl publikoj juokas. Kili vėl 
labai rimtai susimąsto kaip tai 
gali būt, kad Rusijos diktatū
ra — bolševikams “Allright”, 
na, o Gegužio diktatūra “No 
Good”.

XXX

Raudoni delegatai vėl lipa 
ant krėslų, vėl “spyčiai”. “Var
dan teisybės, vardĮau žmonišku
mo, vardan tikro broliškumo 
mes reikalaujam, kad drg. Ba
cevičius butų mandatų komi
sijos narys” — rėkia raudo
nas delegatas. Kitas delegatas 
vėl pastebiu — “Koks čia su 
jumis velnio broliškumas gali 
būt, kad jus savo ‘Vilnyje’ ra
šote, kad mes praeitą naktį no
rėjom! iš jūsų ofiso (dokumen
tus išvogti”.

Vėl juokas, vėl klcgėsis. Bet 
raudonas delegatas dar vis

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKA1 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

ApMa j
Ligoj ir su- 
sižeidime

Ligoj moka pašelpos i 
savaitę nuo .$15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta i savaite už tų pa
tį mokesnį. ■

Mažas menesiais ii 
mokestis

*Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota 
Kompanija

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei- 
dinie, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės j 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų

I atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas. jk u. /J

Kai isbandet perdėjimus

UŽSUK- Lucky 
Strike Šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir šeš
tadienį vakarais. 

N.B.C. tinklą.

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, 
net ir rūkydamas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą 
modernišką, visada jauną figūrą. "Jų, vietoj 
— užsirūkyk Lucky”.

gerklę.

Lucky Strike, puikiausi ciga- 
retai, kokius jus kada rukėt, I 
pagaminti iš puikiausių ta
bakų — iš Smetonos viso ta
bakų Derliaus—“JIE SPRA
GINTI’’. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo procesą. 
Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin”

'Tt’s toasted".
Jrj5L9 Gark’o; Apsauga —Prieš k n ’to gi m m s—prieš kosulį.
• — ■— — ■ ■— i ■» ■ i - -į-----  - - ---- rr-.t —^^»^*"^**<***»** ** 1

*'‘Nuo9«ilru*rt man zcucr, yr.i pirmas ir didelis reikalavimas bet kuriam gydyme kuri galėtumėt pavadint galutinai patenkinančiu, sako 
Dr. Bevcr -y Rcb.nson, Nciv 1 cnt Medikai Ziurnale. Mes nctvirtinoni, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar 
sumažins kūną. Mes :kclbia:n, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoi-užsitūkykit I ųųky”. Tuo jte Bvengri. perdėjimų daly. ( 

Icuc3, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, issilaikysit modernišką, gražią figūrą. t<)3o. The American Tobacco Co.. Mtr«.

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
. . . •' BE PEILIO# t • * ,

Akli išsikišantys HEtyORROlDAI, Fistula, Fissure ir visos Koktumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSU GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDLSIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykitc šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p.

R E K T U M () DEPĄ RTAMENTA S

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Danį e n Avenue, Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tol. Crawford 5573

dcattfi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 11902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.
flfcAYHi -p "v -i

Ar Norite Daryti’Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl basc- 
mento, kalkes (vapnąL plastcrj ir viską kitą..
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai gali pas mus gauti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th S t. & Western Avė.

S. L. A. 36-to Seimo 
DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA 
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki 

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)
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Bolševikų Cirkas/ 
Susivienijimo Seime

(Antroji sesija)
Antra valanda po pietų. Grei

tai prasidės antroji sesija. Bol
ševikiškas “Boro“ lyderis, An
driulis, jau savo vietoje, arti 
estrados. l*rie jo keletas iš ta
vorščių generalio štabo. Jie sto
vi tokioj vietoj, kad visa ta
vorščių armija galėtų juos ma
tyti.

Andriulis susirūpinęs. Jo vi
sa išvaizda, kaip Jėzaus Kris
taus muka.

Vienas tavorščių atneša ko
misarų “piragų” — savo ga- 
zieta.

Prezidentas Gegužis kalba

Jis pareiškia, kad atidarąs 
antrąją sesiją. Prašo visus už
silaikyti ramiai. Pastebi, kad 
ne tik iš delegatų tarpo, bet 
ir iš svečių, balkone, kai ku
rie ardę tvarką. įspėja, ypač 
svečius, būti ramiads, idant ne
reikėtų prašyti juos išeiti.

— O dabar — sako Gegu
žis — kolei mandatų komisija 
suspės patikrinti mandatus, aš

.Jus vargina nerviškumas 
ir prastas apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi Nuga-Tone 
už geresnę sveikata ir padidėjusias spėkas. 
Jie turėjo virškinimo pakrikimus ir prastą 
apetitą. Nuga-Tono padidino jų norą val
gyti. ką jie valgė 1 Ar odė skanesniu ir jų 
pilvas Kalėjo pilnai nuvirAkinti viską RUVnl- 

Tuo kūno itivirIcti 1 ai . nervai
ir organai liko sustiprinti ir atgaivinti, ir 
abelną sveikata gymiai pagerėjo.

Nuia-Tone pagelbės, jums atgauti geresnę 
sveikatą. Jis Švelniai išvalo kūną nuo silp
ninančiai nuodų, nugali konstipaciją. paleng
vina gasus ar išpūtimą pilvo ar vdiurių, 
inkstų ar pūslės įdegimų ir panašias ligas, 
paeinančias delei abelno nusilpnėjimo, pasi- 
darinsio delei konstipacijos ir jos sveikatą 
naikinančių nuodų. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinė
jami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

f 1 1

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA 
RAKANDU 
KRAUTUVE

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 
SETAI

PEČIAI 
KAURAI IR 
R A mos

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 
S. Halsted St.

paprašysiu vieną-kitą iš susi
rinkusių pakalbėti.

Kacenjameris
Staiga pasigirsta balsas:
— Bei juk mandatų komisi

jos nėra!
Balsas pagimdo kaip kokią 

eksplioziją salėje. Keletas ta- 
varščių pašoka ant kėdžių, Ta- 
vorščiai ir tavorškos sustoja. 
Tavorščių vadai kokie penki 
rėkia kartu, baliniai tavoršciai 
varo sitorai. žodžių negirdėti. 
Bet riksme jaučiama tam tik
ras ritmas, panašus —

Ham — ham... ham, ham, 
ha m!

Tavorškos įplonesniais balsais 
pritaria vyrams —

Via>u, viau, viau!
Veltui pirmininkas Gegužis 

barškina kuju j staliuką. Ir 
pats pirmininkas pamato, kad 
sulaikyti tavorščius 'tuo mo
mentu sunku.

Taigi jis ramiai sėdi ir lei
džia bolševikiškam štymui iš
eiti.

Bolševikiška armija stati. 
Vyrai, moterys ir merginos 
stovi — laukia signalo arba 
vėl paleisti gerkles j darbą, ar
ba sėstis. Ypač moterys atro
do Įdomios. Kai kurios rames
nės, kitos tgi nerimsta, nervuo- 
jasi. Viena mama, matyti, ne- 
bepąjėgia suval<lyti veido, k n- 
riame reiškiasi konvulsijų. Jos 
burna ir žiotys išduota garsų, 
panašų į tokį:

— Kąsiu, kasiu!
Prie reporterių stalo, kur sė

di adv. Bagočius, susirenka 
Andriulis ir keletas jo fren- 
tų. Bagočius juos ramina:

— Vyrai, nusiraminkite, vis
kas bus gerai.

Ir keistai: Bagočiaus žodžiai 
kažin kodėl suramina bolševi
kus, susirinkusius prie jo. Kiti 
tavoršciai, pamatę, kad jų vir
šilos lig aprimo, ir ima aptil
ti.

Palieja taukų Į liepsną
Prezidentas Gegužis vėl Įspė

jai komunistus:
Kurie keliate triukšmą, 

kurie darote obstrukcijas, taii 
žinokite, kad jūsų elgęsis ne
daro garbės nė Susivienijimui, 
nė jums patiems.

Andriulis reikalauja balso. 
Gegužis leidžia kalbėti.

Andriulis reikalauja, kad 
prez. Gegužis paskirtų Baccvi- 
vičių į mandatų komisiją.

Pašoka dar vienas-kitas. Bet 
ką jie kalba, jau nebegirdėti. 
Biksmas, delnų plojimas, kojų 
trypimas.

Ir vėl jomarkas
Komunistai, o ypač komuni

stes, kurių ne vienai batukai, 
tur būt, spaudžia kojas, maty
ti, norėtų atsisėsti. x

Ir kad juos ir j?s palaikyti 
slcvi’iičiiis, vienas iš tavoirščių 
vėl sušunka:

— Ponas pirmininke, ar iš
pildysi musų reikalavimą?

■Prezidentas Gegužis atsako: 
Ne.

Vėl šauksmas, vėl kliksmas, 
vėl visi bolševikai ir bolševi
kus uži.% trypia.

Kažin kas pastebi vienam iš 
tavorščių lyderių:

— Ką jus čia dabar lermuo- 
jato?,

— O ar nežinai, kad per dve
jus metus neturėjome progos. 
Tai dabar išliesime viską, kas 
prisikopė — atšauja tavorščius.

Mamos balsas iškįla virš ki
tų:

Mes reikalaujame, reika
laujame, reikalaujame.

Bet, matyti, ji itaip sujudusi, 
kad nebepajegia arba nebenu- 
»ivokia, ko ji reikalauja. Mote
ris užsikosėja, lig paspringsta, 
parausta ir nutyla. Ji atsisėda, 
sakytumei, visai išeikvojusi sa
vo jėgas.
Šalaviejus ir mėgina kalbėti

Bolševikas šalaviejus pašoka, 
kalba ką tai, bet jo negirdėti. 
Nes tuo pačiu laiku rėkia jo 
draugas, žablokas, kitoj pusė
je. Žaldbko balsas tiesiog už
trenkia šalaviejų.

Kaip pasodinti bolševikus
Bolševikai ir bolševikus, sn- 

stoję, vis dar tcbelermuoja.
Staiga reporteriai nugirsta 

Dvarecko įnešimą. O tas įne
šimas toks: “Reikia sugiedoti 
“Lietuva Tėvyne IMusų“ ir bol
ševikai atsisės.

Gegužis “sumonkina” 
tavorščius

Tavoršciai nesėda. Reporte
riams dalykų padėtis atrodo 
daug-maž tokia: kas greičiau 
pabaigs — bolševikai ar prez.

Gegužis.
Bet ve Gegužis pakyla ir nu-, 

lipa nuo estrados.
Kai kurių tavorščių veidai 

nušvinta. Jie tur būt mano, 
kad jau Gegužis .pavargo. O 
jis išėjo ir nebegrįžta.

Tavo račiai vis dar tebeler- 
muoja. Bet jau matosi jų vei-. 
duose abejone: ko dabar jie čia 
kankinasi, jeigu posėdžio nė
ra? Vargšai, jie čia salėje ske- 
rečiojasi gal kokią 15 minu
čių, kuomet prez. Gegužis ilsisi.

[Muzika suramina ne tik kro- 
kodilius, bet ir bolševikus
Staiga pasigirsta muzika pa

rūpinta, rodosi, Budrike krau
tuvės. Bolševil^i iš lėto, vie
nas po kito susėda.

Stebėtina, kaip muzika vei
kia raminančiai į juos. Gird
žiu, vienas delegatų .aiškina tą 
reiškinį:

— Matote, v gera muzika su
ramina ne tik krokodilius, bot 
bolševikus.

“Lietuva Tėvyne Musų“ paso
dina bolševikus

Sugrįžta Į estradą prez. Ge
gužis. Palaukia dar. Atsistoja 
ir praneša, kad mandatų ko
misija prisirengusi išduoti ra
portą.

Ir vėl tavoršciai ir tavorš
kos stati. Vėl kliksmas, trypi
mas, šauksmas. Vėl ža blokas 
ant kėdės ir vėl jo balsas va
dovauja.

Ir taip, sustoję, bolševikai 
lermauja gal dešimtį miliutų, 
gal ilgesnį laiką.

Tik. staiga p a s i rs t n rekor
do gaida “Lietuva Tėvyne Mu
sų“.

Andriulis, sakytumei nusigan

dęs, tik klest ir atsisėdo. Sku
biai susėdo kiti tavoršciai.

— iHa, ha! — juokiasi de
legatai. — Surasta būdas paso
dinti tavorščius.

Bolševikai išsigando

Mandatų komisijos narys, p. 
Strumskis, eina prie prez. Ge
gužio ką tai jam pasakyti.

O bolševikai pamano, kad jis 
nori eiti raportą išduoti. Akies 
mirksnyje jie visi stati.

Audra, žodžių negirdėti. Rė
kia, šaukia; aršiausios rųšies 
kačių koncertas arba bolševi
kų jomarkas.

Uždaroma antroji sesija

Jau pusė penktos valandos 
po pietų. \

Visą dieną bolševikų obstruk
cijos neleido Seimui dirbti to 
darbo, kuriam jis susirinko.

Pagalios prez. Gegužis pa
skelbia, kad sesija uždaroma.

Report.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/V Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didelę alga. 
/VAJM Jus galite išmokti šio ge- 

imFUKi rn* apsimokančio užsiė- 
ihTaM mimo i trumpa laika. Di- 
WH plomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos
MASTER COLLEGE 
Jos. F, Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

r .......................... >
PUIKIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS
RESTAURANTAS

S. L. A. SEIMO DELEGATAMS
ŠVIEŽI IR SKANUS LIETUVIŠKI VALGIAI. 

Mandagus patarnavimas.
W. B. JUČUS RESTAURANT

3239-41-43 So. Halsted St.
Tek Victory 1991-2168

SLA. Seimas

Padaužų Buletinas

“Velta.“ — Birž. 16.
Seimas atsidarė be padaužų 

pagelbos ir be rusko gimno. 
Mes dar nesuradom, kodėl ne
buvo nė rakalių koro, nė pa
daužų gimno niekas nedainavo.

Frakcija užgimė tame laike, 
kai Amerikos gimnas jau buvo 
atgiedotas, arba kitaip šnekant 
giedant Lietuvos' himną.

Padaužos gavo progos užpa- 
tentuot itin svarbų išradimą, 
kuris be jokių fiziškų ir polic- 
moniškų sylų bolševikus susta
to ir susodina. Išradėjas brolis 
padauža.

Verkimo, rėkimo, kniaukime, 
cypimo, ūžimo, dantų griežimo 
ir ant krėslų lipimo buvo apš-
čiai, ale ašarų nei publikoje, nei . No. 13 neapsijovino.

gaiiorkoje neteko matyt. Girdė
jom gan vykusių pamėgzdžioji- 
mų vilkų kaukiančių ir kitokių 
zoologišk ų sutveri mų.

Daug žmonių prakaitavo, ale 
nutarimai palikti šiai dienai 
tiems patiems žmonėms ir žmo
noms-

Frakcijas pagimdė brolis, Mi- 
zara vienu atsistojimu. Brolis 
Andriulis buvo kūmas, o Mile
ris milkmonas atpoteriavo ko
mi nternišką maldelę ant krės
lo užsirioglinęs, ale nobažnai.

Padaužų astuoni stenograln: 
nespėjo kalbų užrašyt, nes’ bol
ševikai kalbėjo ir šnekėjo in 
corpore.

Užkimo gerklės rėkiančių ir 
seimas apie 5 vai. be didelio 
kraujo praliejimo užsidarė.

P. S. Bytoj pranešimas apie 
sukoliečytus.

RADIOS
BUDRIKO MUZIKOS KRAUTUVĖJE

Pamatykite naujus 1931 Modelius radio:

General Motors, Atwater Kent, Brunswick, 
Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. BU
DRIKO milžiniškas pirkimas padaro galimu 
parduoti už daug pigesnes kainas kaip kitur

“KANADOS LIETUVIS”
Pirmas ir Vienintelis Kanados 

Lietuvių Laikraštis

Eina kas menuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo
maus ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
sitraipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”, 
su iliustracijomis.

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.’’, toks 
laikraštukas, kurį kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata: Kanadoje, Amer. J. V. ir Pietų Amerikoje 
$1.25. Lietuvoje ir kitur $1.50. Laikraštis šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 
Kanados lietuviams jisai patinka, tad ir jums patiks.

Redakcijos ir Administracijos adresas:

“Kanados Lietuvis”,
12 Givens St., Toronto, Ontario, Canada

RAMOVOS

PIKNIKAS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

3501-18

— Pradedant —

Birželio 15 iki 21
BUS RODOMAS KASDIE VISA SAVAITE

Naujienų Pikniko paveikslai yra labai puikus. 
Nueikite ir pamatykite save krutamuose 

paveiksluose Ramovos Teatre.

Victrola ir Radio krūvoje, 9 
tūbų, AC visa elektrikos už 
RCA. Radiola su 
viskuo
Philco 8 tūbų Dynamic

Sparton 9 tūbų Dynamic

Zenith 1930 Model už

S95.00
S38.00
$48.00
$78.00
S98.00

Šitas gražus Dynamic Radio, 9 tūbų, 2 metų garantacija su tū
bomis ir su viskuo tik $88.00

* Tik 10 doleriu tereikia įmokėti.

Lengvus Išmokėjimai

Nepamirškite Lietuvių Programas
Duodamus J. F. Budrik Krautuves
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L. 
970K, Kas ketvergę iš Stoties W.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 

valandos vakare.

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVES:

Jos. F. Sudrik, Ine
3417-21

Tel.
REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted Street

So. Halsted Street 
Boulevard 4705
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ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO DIENA

Jungtinėse Valstijose priskaitoma nuo keturių iki 
penkių milionų bedarbių. Meksikoj randasi maždaug 
700,000 bedarbių, Kuboj — 300,000 ir Argentinoj apie 
500,000. Jei pažvelgsime į Europą, tai pamatysime, kad 
ten dalykų padėtis nei kiek nėra geresnė. Vokietijoj 
bedarbių skaičius nuolat didėja; toks pat reiškinys pa- 

stebiama ir Anglijoj.
Kodėl taip yra? Kur nedarbo priežastys?
Viena svarbiausių priežasčių, be abejonės, yra iš

radimas vis naujų ir naujų mašinų ir tobulinimas ga
mybinės technikos. įvedimas naujos mašinos beveik vi
suomet reiškia sumažinimą darbininkų skaičiaus.

Yra, žinoma, ir kitos nedarbo priežastys, kaip tai: 
moksliškas darbo organizavimas, teilorizmas, augimas 
moterų darbininkių skaičiaus pramonėj ir t. t. Tačiau 
ir vėl tenka pakartoti, kad mašinos lošia svarbiausią 
rolę. Tatai mes tuoj pamatysime iš paduodamos lente
lės, kuri parodo, kaip darbininkų skaičius mažėjo, o 
produkcija kilo. 1919 m. Amerikos pramonė samdė apie 
9,000,000 darbininkų. Del parankumo mes imame 100 
kaipo tų metų gamybos indeksą. Tokiame atvėjyj mes 
gauname sekamą lentelę:

Gamybos
Metai indeksas ' Darbininkai

1919 100 9,000,000
1923 120 8,778,000
1925 125 8,384,000 .
1928 131.1 7,866,000
Iš tos lentelės kiekvienam pasirodys aiškų, kad 

Amerikos gamybos indeksas žymiai padidėjo, o tuo 
tarpu darbininkų skaičius gerokai sumažėjo. Sakysime, 
1928 m. pramonėj dirbo 7,866,000 darbininkų, bet jų 
produkcija (gamybos indeksas) buvo 31.1% didesnis 
nei 1919 m., kada dirbo 9,000,000 darbininkų.

Statistikos duomenys rodo, kad per paskutinius 
ketverius metus produkcija Vokietijoj padidėjo dviem 
dešimtim nuošimčių, o darbininkų skaičius per tą pat 
laiką padidėjo tik penkiais nuošimčiais.

Aišku, kad ateityj mašinos išstums iš fabrikų dar 
didesnį darbininkų skaičių. Vadinasi, nedarbas turės 
pasireikšti dar aštresnėj formoj, negu jis yra dabar. 
Kad to neatsitiktų, pastaruoju laiku prasidėjo judėji
mas, kuris siekiasi sutrumpinti darbo valandas, — įves
ti šešių valandų darbo dieną.

Prie dabartinių aplinkybių sumažinti kiek žymiau 
nedarbą galima tik sutrumpinimu darbo dienos. s Kai 
tai bus padaryta, tai iš modernizavimo gamybos turės 
naudos ne tik pramonininkai, bet dalinai ir darbininkai.

Apžvalga
SMETONA RUOŠIA KELIĄ 

“DIDELIAM LIETUVOS 
VADUI”

Lietuvos valdžios organas, 
tai yra paties Smetonos ofi
ciozas, geg. 30 d. numery deda 
per visą puslapį didžiausi di
li rombą apie Smetoną, pavadin
tą “Tautos prisirišimas prie sa
vo vado”.

Visos tos per du dienraščio 
puslapius 'tirados priežastis ta, 
kad ponas Smetona pervažiavo 
per keletą Žemaitijos miestelių, 
kuriuose senuoju caro gadynės 
papročiu vietos činauninkai su
ruošia sutikimus su “duona- 
druska”.

Bet svarba ne' tuose sutiki
muose, kaip tų sutikimų apra
šyme ir tendencijoj, kur link 
visa sakoma. Valdišką algą 
gaunantis oficiozo koresponden
tas štai kaip graudenasi:

“Musų tautiečių pilietine ir 
valstybine sąmone kasmet au
ga, stiprėja ir vis gražiau ima 
pasireikšti. Tai itin gerai gali
ma pastebėti, kada buv» progos 
pareikšti ypatingą prisirišimą 
ir pagarbą aukščiausiai musų

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams ____ __ *___$8.0(
Pusei metu .....................-__ < 4.®(
Trims mėnesiams ------- 2.0(
Dviem mėnesiam ............ -.....  1.5(
Vienam mėnesiui . ............._.........75

Chicagoj per išnešiotojusi
Viena kopija -----_----------- 8c
Savaitei -.... ................ — 18c
Mėnesiui----------- ——75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams   —.--------- ——. (7.00
Pusei metu ..........  •■■■■M 8.50
Trims mėnesiams ------------— 1.75
Dviems mėnesiams ~.............. — 1*25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  --------------- —. (8.00
Pusei metu ..............................
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

valstybės valdžiai, kada mųsų 
! Tautos Vadas p. Antanas Sme
tona susiduria su žmonėmis 
vienoje ar kitoje Lietuvos vie
toje... Sunku yra žodžiais iš
reikšti tie gyvi jausmai, kurie 
užsidega širdyse, kada jie gau
na pamatyti aukščiausią savo 
šalies Vadą...”

Tie caro laikų reporterio “ni- 
žaišije poklony” (žemiausi 
nusilenkimai )yra ne tautos’ ir 
ne “žmonių širdyse užsidegę 
jausmai”, bet apmokamo) činau- 
nikėlio saldliežuvavimas žmo
nių vardu.

Kitas reikšmingas pavyzdys 
kaip Lietuvoj fušeriuoja visuo
menę, yra tautininkų partiju- 
kės Tauragės grupės^ organiza
toriaus miškų urėdo Viliušio 
kalba, pasakyta Tauragėj Sme
tonos priimtuvių bankiete:

“Kodėl taurągiečiai taip 
džiaugiasi? Todėl, kad jų mies
tą aplinkė Vadas visos Tautos. . 
Tautų istoriją kuria daugiau ne 
mases, bet vadai, kurie mases 
pažįsta, kurie savo krašto vi
suomenę supranta. Musų tauta 
turėjo aukščiau ar žemiau iški
lusį ne vieną- Tačiau tik tik
rąjį Tautos Vadą Antaną Sme- 

| toną tauta iškristalizavo kaip 
brangiausią kristalą. Lietuva 

| šiuo atžvilgiu yra laiminga ir 
įgali pasididžiuoti prieš kitas

Pabaltijo valstybes, nes ji viena 
teturi visos tautos pripažįsta
mą Vadą, panašiai kaip čekoslo- 
vakai turi savo Prezidentą Ma- 
saryką. Tauragės tautiškos vi
suomenės vardu linkiu, kad 
musų Tautos Vadas pasiliktų 
prie valstybės vairo tol. kol 
bus gyvas, kol fizinės jėgos 
jam tai leis. Todėl mes prašo
me jo neišleisti valstybės vairo 
iš savo rankų. Musų pasitikė
jimas Tautos Vadu yra pilnas..”

Tai vaizdelis kas Lietuvoje 
“pasitikėjimus” reiškia ir “pra
šo” Smetoną “neleisti valsty
bės vairo iši savo rankų”. Kaip 
kiti svečiai bankiete reagavo j 
tuos činauninko “viernopodda- 
nieišije” pareiškimus', net pats 
korespondentas sako, kad 
“šventa tylia viešpatavo salė
je”...

Bet dar įdomiau ką pats 
Smetona pasakė savo kalboj. 
Štai ištrauka:

“ Vytautas Didysis vadinosi 
Magnus Dux, —didysis vadas. 
A.S e«u tik mažas vadas, kulis 
nori praskinti kelią dideliam 

Lietuvos viadui’”.
Tai yra ne čekoslovakų pre

zidento Masaryko žodžiai, bet 
Vengrijos regento Horthy, ku
ris skina kelią Habsburgams 
surgįžti į Vengrijos sostą. Ar 
tik ne a. a. Urachas yra tas 
“didelis Lietuvos vadas”, ku
riam Smetona nori praskinti 
kelią!?”

PAVOJINGI SIMPTOMAI LIE
TUVOS TAUTININKŲ JAU

NUOMENĖJE 
“Jaunoji Lietuva.”—“tik mora

liški lavonai”!
Oficiozas “Liet. Aidas” išėjo 

su editorialu pavadintu “Pavo
jingi simptomai”. Tame edito- 
riale pakelta tikras riksmas 
prieš pačių tautininkų išperėtą 
jaunuomenės organizaciją “Jau
noji Lietuva”. Priežastis ta, 
kad jų gemalas “Jaunoji Lie
tuva” pavirtusi voldema- 
riška. Voldemarą girianti, o 
kitus “aukštus asmenis” šmei
žianti. Štai ištrauka:

Vienas Kauno dienarštis 
praneša, kad Šiaulių mokyto
jų seminarijoj vienas moki
nys įteikęs savo mokytojui 
šafirografuotą lapelį, kuriame 
esą šmeižiami aukšti asme
nys. Mokinių pareiškimu, 
tokius lapelius esąs gavęs 
seminarijos “Jaunosios Lie
tuvos” būrelio pirmininkas, 
kad jis juos išplatintų. Lape
liuose esąs giriamas, tik prof. 
Voldemaras.

Jeigu tai tiesa, kas viena
me Kauno dienrašty buvo 
pranešta, tai labai liūdna. 
Liūdna pirmiausia dėl 
to, kad Lietuvoje at
siranda tokių lapelių — 
šmeižtų gamintojų. Liūdna 
dėl to, kad šlykštaus šlamšto 
gamintojai randa savo “ku
riniams” “rinkos” “Jaunosios 
Lietuvos” būrely. Visų liūd
niausia, kad lapelius gavęs 
platinti “Jaunosios Lietuvos” 
būrelio pirmininkas, mokyto
jų seminarijos mokinys’, kan
didatas į mokytojus.

Šmeižto lapelius tegali pro- 
duktuoti tik tokie • žmonės, 
kurie moraliai jau yra mirę. 
Tokie morališki lavonai turė
tų būti susekti ir iš sveikos 
visuomenės tarpo išskirti. 
Dar neapkrėstas tautos or
ganizmas turi būti saugoja
mas nuo morališkos gangre
nos mikrobų. Nuo jų kuo 
skubiausiai turėtų apsivalyti 

* “Jaunoji Lietuva”, jeigu jos 
tarpe pasirodytų, stropiai iš
tyrus, tokių morališkų puvė
sių esant. O ir mokykla, 
ypatingai mokytojų seminari
ja, turėtų kuo veikiausiai ap
sivalyti nuo morališkai suge
dusių mokinių, visai neats’i- 
žiurėdama į tai, kokiai jau
nimo organizacijai morališ
kas puvėsys priklauso.

Norime būti optimistais. 
Norime manyti, kad iš pri
gimties idealingasis jauni
mas nustelbs negarbingus sa
vo narius, šąšlavyną pamėgu

HA.ŲJIEN0S, Chicago, HL

sius. Nustelbdamas sugedu
sius savo narius, juos viešai 
savo organuose pasmerkda
mas, idealusis jaunimas' at
liks didelės svarbos darbą. 
Jis morališkai sudraus į pur
vą puolusius ir ne vieną ge- 
ros valios jaunuolį grąžins į 
tikrą padorumo ir idealumo 
kelią. Jis apsaugos dar svei: 
ką musų visuomenės dalį nuo 
jai gresiančios morališkos 
gangrenos. Jis, morališkai 
pakrikusius jaunuolius su- 
drausdamas, pasmerks puvė
sių gamintojus ir tų gamin
tojų įkvėpėjus.

Raulo Kelionė į Chicagos Sovietą
Bridžporterį nutariau 

susovietinti

Aš esu Raulas Pėstauska's iš 
Pittstono, turbut žinote, o jei 
dar nežinote tai jrreit sužinosi
te. Malonu susipažinti. Esu bol- 
ševikas, tai jau matote iš ma
no nosies. Bet aš esu ne koks 
nors bolševikas, esu taip sa
kant, vyras" iš stuomens ir iš 
liemens, ir esu didelis kairys. 
Tai atsitiko, kada dar tik gi
miau. Mano bobute paėmė ma
ne ant rankų ir prispaudė kai
riuoju šonu prie savo šono, tai 
nuo to laiko esu kairys bolše
vikas. Visi bolševikai-yra kai
riai- Tai galite persitikrinti lai
ke balsavimų kai keliame ran
kas. Dešinę kelia visi menševi
kai, o visi bolševikai be to dar 
kelia ir po kairę. Tai išeina po 
dvi kiekvienas.

Kodėl aš ėjau pėščias’ j Chi- 
cagą? Dėlto, kad kelpinigius 
reikėjo atiduoti komisarui ne
paprastoms išlaidoms, o visai 
ne dėlto, kad nenorėjau važiuo
ti viename, autobuse su kitais 
bolševikais, kaip jūsų reporte
ris paraše vakarykštėj menše
vikų naujienoj. Pas mus rek
vizicija ir disciplina, ir sykį 
bolševiku gimęs', turi klausyti. 
Piščit da liezet!

Bridžporterį pasiekiau tuo 
laiku, kai buržujai gulti ėjo. 
Nutariau ties raudondvario du
rimis pasidžiauti kojas, ir be
džiovinant atėjo į galvą didelė 
idėja. Chicagą nutariau pava
dinti Leningradu. Lyg tai sun
ku? Kodėl Petrogradą nebuvo 
sunku? Kitas dalykas nutariau 
sudisciplinuoti Chicagos komi
sarus. Visas Olstrytis nukabi
nėtas lietuviškomis ir ameriko
niškomis vėliavomis, o nė vie
nos bolševikiškos nesimato!’ 
Kas mane labiausia nustebino, 
tai kad net “Vilnis” raudonos 
vėliavos’ neturi. Ar tai tam mes 
bončių komisarų Chicagoj pa
laikome ir šeriame, kad jie ko
kosus valgytų, o. sovietska tvar
ka nesirūpintų ? Reikalinga 
čistka. Ypač klius velnių drau
gui Pruseikai, kurs vietoj so
vietais rūpintis, buržuikas kibi
nėjai

Kitas liūdnas įspūdis buvo 
tai nesutvarkymas Stockyardų. 
Skaičiau vieno buržujaus, ro
dos, Fordo pareiškimą, kad 
Stockyarduose viską išnaudoja, 
tik dar nemoka išnaudoti dvie
jų dalykų: smarvės ir žviegi
mo. Tikėkite, draugai, kapita
listai buržujai niekuomet tų 
dviejų dalykų neišnaudos, nes 
tai ne jų ir dalykas. Tai yra 
musų pareiga. Tai bolševizmo 
Amerikoj pasisekimo raktas!

Niagara Falls į parą palei
džia pakalnėn po kelioliką mi
lijonų tonų vandens, o Chica
gos Stockyardai išleidžia į vie
ną parą bilijonus kubiškų pė
dų dujų (lietuviškai sako, 
smarvės). Tas dujas reikia pa
versti bolševikiška dvasia, o tą 
žviegimą reikia nukreipti į sei
mo salę. Tikėkite man, pasise
kimas užtikrintas! Dabar ką tu 
padarysi su viena savo burna 
ir dvasia: visų musų komisarų 
ir Strazdo, ir Andriulio, ir Bim
bos, ir paties Pruseikos, ir visų 
musų “progresyvių” delegatų 
dvasia' ir balsas to nepadarys, 
ką gali padaryt tinkamai iš

Atminkite, kad čia kalbama 
išimtinai apie pačių tautininkų 
“tautos žiedus”, kurie jau iš
vadinti morališkais lavonais, 
gangresnos mikrobais, morališ
ku puvėsiu, sąšlavynu!..

Tai pusketvirto meto “tautos 
vadų” auklėtojų, puvėsių ga
mintojų ir tų gamintojų įkvėpė
jų darbo vaisiai! Pradėjo šie
nauti ką pasisėjo! žinoma, 
gangreną galima pradėti gydy
ti pirma apvalius kūną nuo 
puvėsių, o tie puvėsiai yra da
bartinė “tautos vadų” tvarka. 
Gerai apie save pasisakė.

naudoti Stockyardų elementai: 
kvapas ir žviegimas. Štai kur 
musų pasisekimo paslaptis! Ir 
štai delko Bridžporterį jau va
dinu Leningradu. Tuos suma
nymus tuoj užsirašiau i savo 
narystės knygelę, ir žadu jneš- 

ti pasiūlymų, kad draugai ir 
draugės bolševikai Chicagos 
Soviete pravestų ir įvesty į po
sėdžius. Su tais sumanymais 
nuvykau į Meldažio svetainę, 
kaip buvo įsakyta, kokosų gau
ti.

Asilų Sovietas Meldažio 
svetainėj

Pas mus disciplina kur k-a'š 
smarkesnė kaip bandoje. Tai 
lygiai kaip Sovietuose. Sykį 
užgimei bolševiku, tai nuo lais
vės, to menševikų išmonio, at
sisakyk amžinai. Amen laisvei; 
bet už tatai mus gano kaip avi
nus, ir nereikia rūpintis, kur 
eiti, kas veikti, kas kalbėti, kas 
manyti. Viskas mums yra nu
statyta ir įsakyta- Tam ir ko
misarai kad valdytų.

Mus visus suvarė į pono 
draugo Meldažio svetainę, ir 
pasakė, kad čia bus visas So
vietas, o Auditorijoj ant Bridž- 
porterio bus tik SLA. Seimas. 
Musų dalykas' klausyti ką. ko
misarai sako, ( bet nežiūrėti ką 
daro.

Pirmiausia mus sustatė į uo
degą (chvost, pro-chvost, chvo- 
stist). Uodegų yra dvejopų. 
Vienos yra, kurias nešioja asi
lai ir kitoki nesusipratę sutvė
rimai. kitos yra sovietiškos 
uodegos, tai tokios, į kurias Ru
pijoj stato žmones, kada nori 
gauti valgyti, išeiti lauk, nusi
pirkti cigaretą, ženytis ir ten 
toliau. Vadinas, sustojome į 
uodegą. Tuojau pasijuto tikra 
sovietiška atmosfera. ,

Draugai komisarai tuojau iš
šaukė vardais, patikrino pavar
des, sukomandavo ir sušuko 
“smirno!” (ramiai). Sustojome 
ramiai. Disciplina, mat. Išsirėk
ti 'turėsime dar laiko ir progų, 
kai Bridžporterį imsime- Komi
sarai tuojau atėmė iš musų 
vardus, ir jų vietoj davė nume
rius, ir mes dabar nebe Jonas, 
Baltras, bet nr. 1, nr. 2, ir taip 
toliau. Man paskyrė nr. 13. Tai 
dabar laike viso Chicagos So
vieto mane žinokite kaip nr. 13.

Vienas dalykas man nepati
ko. tai kad jokio žodžio nelei
džia sakyti. Komisarai visiems 
delegatams prisakė: “Jūsų rei
kalas tik klausyti įsakymų ir 
nerazsuždat (negalvoti). Yra 
kas už jus galvoja. Tam yra 
komisarai. Kai paduos ženklą, 
visi bukit kaip kareiviai: sykiu 
stoti, sykiu lipti ant kėdžių ir 
sykiu rėkti: booo-booo-booo!

Tą mankštinimą turėjome 
pakartoti labai daug kartų, kol 
visi išmokome sykiu, stoti, lipti, 
rėkti ir booo-booo staugti. Mus 
dar pamokino kai kurių kariš
kų dalykų, tai yra kaip himną 
giedant priaugti užpakaliais 
prie sėdynių, kaip kalbant pa
silipti ant muilo dėžių, kurias 
kiekvienas bolševikas privalo su 
savim neštis į posėdį, kaip kal
bant atsisukti nugara į prezi
diumą ir kaip nuduoti kurčius, 
kada ne bolševikai kalba- Kada 
ne bolševikas, kalba, mes visi 
bolševikai turime rėkti “negir
džiu, negirdžiu!” Tas darbas 

atrodo bus labai lengvas, tu
rint ilgas' ausis kaip musų kad 
yra. Tuo pirmoji Asilų Sovieto 
sesija' Meldažio svetainėj ir pa
sibaigė.

Po sesijos buvo vakarienė: 
valgėme kokosus' ir keptą ko- 
misarienę. Po to mums liepė 
eiti gulti, ir rytą metą anksti 
pakartojus repeticijas traukti 
maršu į Bridžporterį. Aš gavau 
pačią kairiausią lovą, ir miego
jau kaip tikras Lenino saldo- 
tas.

Pirmas Jerichono puolimas
Rytą metą atsikėlę su gai

džiais visi vėl buvom surikiuo
ti į ilgas bolševikiškas uodegas, 
pakartojome tai, ką vakar mus 
išmokino, be to komisarai įpum
pavo kokios tai dvasios ir dai
nuodami ištraukėme Bridžpor- 
terio imti. Eidami dainavom:

Halsted strytas brukavotas. 
Komisarų išvagotas.
Muškit, muškit tą vabalą, 
Gausit po iždo gabalą.
1 strytij. užkariavom,
Visas leides užbučiavom..

Auditorijos salėj atmosfera 
pasirodė kitokia kaip pono 
draugo Meldažio svetainėj, čia

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vert* Emile Skujenieks

(Tąsa)
“Bet matei Tamsta', kokias 

jiems ovacijas tauta rengia? 
Kitas tegu verčiaus burnos ne
praveria.”

“Tauta! Ką Tamsta kalbi! 
Tai minia, ne tauta'. Turgaus 
prekiautojos, pieno krautuvių 
savininkai, obuolių perkupčiai, 
gelžkelių meistrai, smulkus val
dininkėliai. Aš ją įsižiūrėjau, 
tą tautą. Alas'uoti jie moka, bet 
ne logiškai galvoti. Kam skam
besnis balsas ir daugiau aki
plėšiškumo, tą jie garbins. Pa
tys ne — bet kad yra kas rė
kauja pryšaky ir sužavi. Jus 
ir patys kalti. Kodėl nebuvote 
organizaVę savo šalininkus?”

Neikė jaudinosi.
“Tamsta norėjai sakyti: mes 

patys' turėjome kalbėti ir pa
tys sau ploti? Dėkui. Tiek že
mai mes dar nesėdime.”

“Dabar jus sėdite dar žemiau. 
Moralė - geras dalykas, tik 
nereikia ją paversti dogma. Jei 
jūsų priešininkas turi rankoje 
lazdą, tai Tamsta nebegali pa
silikti tuščiomis rankomis.”

' Neikė nežinojo, ką besakyti, 
bet Žiemelis jam pritarė.

“Tiesa. Mes davėmės išsilup
ti lyg piemenys.”

Neikė vėl atsiduso.
“Dabar jau vėlu spręsti. Mes 

jau esame žuvę.”
Dzintarnieks atsistojo dar 

arčiau.
“Ponai, kamgi taip nuliūsti? 

Delei tos minios, kuri ten taip 
alasavo? Bet toji jau šiandien 
bėga paskui vieno, o rytoj bėgs 
paskui kito. Dar yra' tauta ir 
kur nors' kitur. Tie uzurpato
riai nėra neįveikiami.”

“Tamsta manai?”
“Aš žinau! Argi aš juos ne

pažįstu? Juk aš ką-tik einu iš 
jų... Pone Nelke, ar pas Tams
tą redakcijoje nepasitaikytų 
liuosa vieta?”

Neikei iš pradžių atrodė, kad 
jis netikrai nugirdęs.

“ “Demokrato” redakcijoje? 
Bet Tamsta juk ateini iš “Tau
tos Širdies Balso”?”

“Aš jau sakiau: aš iš ten iš
stojau. Delei principinių nesan
taikų. Aš norėčiau pasakyti, 
delei to paties' už ką jus šįva
kar kovojote. Tiek ilgai laikiau
si, kol mane norėjo priversti 
nusidėti prieš mano sąžinę. 
Niekšu, skarmalu jie ten nori 
žmogų paversti. Kaip aš juos 
dabar pažįstu išilgai ir sker
sai!-.. J’onai, aš manau, dabar
tinėje situacijoje aš galėčiau 
būti jums naudinga jėga, labai 
naudinga.”

Bet Neikė buvo paskendęs į 
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beprasidedąs SLA- Seimas. Mes 
įtraukcm į pat salės vidurį. 
Pradžioj manėme, kad mums 
bus leista pasilikti uodegoj 
kaip buvom atėję, ir nesimai- 
šyti su menševikais. Bet tuo
jau gavom įsakymą “ne razsuž- 
dat!” Paliepė maišytis, ir žiū
rėti ką komisarai darys. Pada
rėme kaip buvo liepta. Prasi
dėjo pirmoji SLA. sesija. Lau
kėme ženklo, kada čia pradė
sim eksersa'izus, bet musų ko
misarai daug progų pražiopso
jo. Mes jau norėjome surikti 
booo-booo vos tik įėję, bet ne
buvo progos, nes ant steičiaus 
pasilipęs kalbėjo miesto majoro 
atstovas ir pasieniais stovėjo 
stori tvarkdariai. Kiek vėliau 
mums leido du kartu pasilipti 
ant kėdžių ir kelis kartus su
šukti booo-booo. Padarė gero 
įspūdžio! Visa salė juokėsi, ir 
sakė, kad iš musų linksmi ko
mediantai.

Jei tvarkdariai mums tik leis, 
mes žadame toliau daugiau štu- 
kų parodyti. Vėliau žadame ei
ti aplink Auditoi’iją. ir triubyti 

kaip žydai prie Jerichono-
Vėliau, jei komisarai leis, pa

rašysiu dar.
Pėstkauskas N r. 13.

gilų pesimizmą.
“Musų dabartinė situacija — 

tai finis...”
Žiemeliui atsirado kitas pa

jautimas ir kitos mintys.
“Aš jau Tamstai į tai nuro

džiau, ,pone Nelke. Tamsta la
bai nervuotas ir neapsverian- 
tis. Tamsta užsidegi lyg degtu
kas ir tiek pat greit gęsti. Aš 
Tamstai jau sakiau, pone Nei
kė. Pirmučiausiai turime jiems 
iš po kojų išmušti ekonominius 
pamatus, o tuomet ir politinius. 
Bet Tamsta su savo idėjomis 
ir morale... Tad Tamstos nuo
mone, pone Dzintarnieke, mes 
dar galime tęsti?”

“Būtinai privalote, tęsti. Eko
nominė politika ir politinė eko
nomija — tai yra svarbiausiai 
ir pirmučiausiai. Tad tos idė
jos savaime pačios atsiranda.”

Neikė nutraukė skrybėlę ant 
akių.

“Nesuprantu aš šiuos žmones 
ir šią gadynę.”

“Ten jau ir yra toji nelaime. 
Tą aš visuomet sakau.. Eime, 
pone Dzintarniek. Tamstai pa
keliui? Tai gerai. Tamsta man 
galėsi šj-tą papasakoti. O rytoj 
ateik Tamsta į redakciją.”

Jie atsisveikino su Nelke ir 
besikalbėdami nusukę Vainių 
gatve Parako bokšto link.

Ant Kalkių gatvės kampo 
Neikę laukė Roza Meija. šeimy
niškai įlenkė ranką jo alkunėn 
ir bandė juokauti.

“Mes' paukščiai vienodo liki
mo ir vienas mums kelias...”

Bet pastebėjusi, kad Neikė 
net nenusišypso, ir pati surim
tėjo.

“Aš tik norėjau sakyti: Ter- 
batos gatve, 'lamstai iki Ro
manovo kampo, o man iki Mo
tiejaus gatvės.”

Neikė ėjo susikrimtęs ir ne
rangus. Alkunėn įsikabinusi 
moteriškė ardė jo žingsnių rit
mą. Tik perėjus tiltą jo burna 
prasivėrė:

“Mes einame lyg į laidotuves. 
Ar ne tiesa: mes ką tik pašar
vojome savo demokratinius 
idealus.”

Ji sulaikė jį, atsistojo prie
šais ir giliai pažvelgė akysna.

“Pone Nelke! Po-ne Nel-ke! 
Ar tai vyro kalba? Nuo pirmo 
pokštelėjimo Tamsta nori mes
ti šautuvą į krumus? Tai ko
kiems gi galams Tamstai iš vi
so reikėjo pradėti? Visos katės 
juoksis iš Tamstos.”

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.



Antradienis, birž. 17, 1930 JJAUJTET'nr m 5

SLA. 36-to Seimo Delegatų Sąrašas
Pild. Taryba

1. S. Gegužis,
2. V. Kamarauskas,
3. P. Jurgeliutė,
4. K. Gugis,
5. Dr. E. G. Klimas,
6. j. M. Danielius,
7. M. A. Raginskas.

1 kp., Edvmrdsville, Pa.

8. P. Rėkus.
9. j. Kisieliauskas,
10. P. Pajaujis,
11. M. Žekonis,
12. Dr. A. Valibus

2 kp., Forest City, Pa.
13. A. Navalinskas,
11. J. Navalinskienū-

3 kp., Elizabeth, N. J.
15. S. Baltutis,
16. B. Makutčnienė.

61. Dr. M. Palevičius,
62. U. Litvinienė,
63. O. Greblikienė.

23 kp., Shenandoah, Pu.
64- P. W. Birštonas,
65. A. šaukėvičius,
66. P. Tamulionis,
67. J. Mikalauskiene,
68. J. Barauskas,
69. A. Bauža,
70. V- Staniulionis,
71. E. Čeikauskiene,
72. M. Pakutka.

25 kp., Stoughton, Mass-.
73. K. Valentukevičius.

29 kp-, VVestville, III.
77. J. Norkus,
78. J. Sabaliauskas,
79. A. Šimulis,
80. P. Guntorius,
81. J. Melenis.

(Bus daugiau)

16581—B. Choromauskui 
1142—Stanislavai Navakienei 
25620—-Fransiškui Moliui 
25625—M. Paplauskienei 
25632—Onai Venskienei 
25634 - Juozui Dau jotui 
25G12—P. D atara Valskienei 
56794—Onai Delkicnci 
56795—Petrui Dirsei
Hitill Simonui Kuzmanskiui 
25355 M. Ežeriu kai 
24615—E. Chodosevičienei 
24619—iM. Daukantienei 
16608—P. Neverauskienei 
16609—Antanui Stankevičiui 
1147—K. Frank
25649—jU:ršu lei Pa re i k icnci 
25653—iMateušui Žilevičiui 
25655—Julijonai šerpitienei 
25657—A m ii i jai Tu tkienei 
25659—Antanui Skirgailai 
25660—K. Rimkevičienei 
25665—Juozui Kiaiveckiui 
56796—Jurgiui Maskoliūnui 
56797—Petrui Stakoniui 
56800—.Juozui Jakševičiui 
56802-—E. Juknevičienei 
56804 Vladui Zakarevičiui

Lietuvės AkuSčrčs____
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai

4 kp., Sioux City, la-
17. V. Valeika.

6 kp., Plymouth, Pa.
19. J. Katilius.

7 kp-, Pittston, Pa.
20. K. A. Karsokas.
21. K. Samuolis,
22. A. Kižis,
23. A. Miliauskas,
24. O. Vasiliauskiutė-

IŠMOKĖTI F1NIGAI Per 
NAUJIENAS

16532—Julijonai Krasniekienei 
16563—Petrui Tarvydovičienei 
16572—Antanui Ta mulev iči u i

MADOS
9 kp., Divernon, III.

25. K. Malakauskas.
10 kp., Philadelphia, Pa.

26. V. Dijokienė-
11 kp., Wiaterbury, Cona.

27. J. Tareila,
28. J. Žemantauskas.

12 kp., Nanticoke, Pa.
29. V. Buozalie,
30. A. Kazlauskas.

13 kp-, Minersville, Pa.
31. J. Ručinskas,
32. V. Šmulkštys.

į .į kp., Clevelmnd, Ohio
33- A. Baltrukonienū,
34. A. Grigiene,
35. V. P- Banionis,
36. L. Banionienė,
37. K. S. Karpavičius,
38. K- Petraitis,
39. A. A. Žukas,
40. A. Šmigelskis,
41. A. Zdanis,
42. F. Dagilaičiutū,
43. V- Andersonas.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kyldt pas mano. Mano pilnas išegzaminavl- 
maa atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imuiu jut, gydyti, sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas juma yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS

16 kp., Harrisburg, III.
44. A. Kunickis.

17 kp., Brockton, Mass.
45, J. štukas.

18 kp., VVestville, UI.
46. P. Mosteikiene.
47. E. Endzeliene,
48. O. Aleknienė.

21 kp., Detroit, Mich-
49. P. Jočionis,
50. O. Baroniene,
51. O. Šulinskienč,
52. S. Ūsaitis,
53. V. Geraltauskas,
54. J. Malinauskas,
55. L. Jonikas,
56. O. Demskienė,
57. A. Kišonas,
58. P. S tak vilione,
59. K. Terziene,
60. U- Palevičienė,

Mažutei panelei lengva svečiuosna 
eiti suknelė. Tinka iš bite šilkines 

I arba kitokios lengvos materijos. Su
kirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metu.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
tlalsted St., Chicago, III.

' NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, Iii. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .........——
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau
giausi ir geriau
si žinomi meto
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtelis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy
kai.

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT

METU PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što — Kambarys 506 dėl vyrų, 
Kambarys 508 dėl moterų.

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties lig-ų, inkstų, pūsles, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialis gy
dymas dėl vyru, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; pagedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.
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Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo. duodu 
massage. electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graborlai 
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai* 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue*
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46lh St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonai
Cicero 8724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589----- o-----

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai. i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Britnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas reėtal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS I

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki II
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas CanaJ 0464

----- o-----
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

---------O---------

■O---------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dabs žmonių supranta api'* jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedboriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Ofiao Telefoną* Virtdnia 00.30 
Bea. Tel. Van Bure* SRBR

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
VaUHdoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
fl 11d 8 vakaro. Medėliom nuo 10 iki 12 die

ną. Mamų ofisM North Blda 
3413 Franklin Blvd.

▼alaadoa 8:30 1H 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 31 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avo.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė, 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

—o—
DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akiu Specialistas
Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenne
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd' Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maj>lewood Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Rast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto ild 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.
m umaumr irum i * v, ’ .-Aj#

L J?yjy ^()

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta

Nedūboj pagal sutarti

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomią ir šventad. 10—12 dieną

■ —■ — ■RfiM >1

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
z 3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki • vak.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaro 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼,

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Art.

Tek Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatoruia

Komitetas iš įvairių tautų atstovų, kurie gelbsti surengti militarinį 
turnamentą. Sėdintys (iš kairės i dešinę): Dr. M. Siemens, ukrainietis; 
y L. James atstovaujas asiriečius; Yeisaburo Tsuzuki, japonietis; Ernest 
Kruetgen — vokietis. Stovintieji: Foli.x J. Streyckmans — belgas; Her- 
bert R. Heman — švedas; teisėjas Weliko Grablachof — bulgaras, Jo- 
. cph J. Elias — lietuvis; George Petroni — rumunas; John R. Polandech 
__pietų slavas; Scatt H. Peters — indėnas amerikonas; Elnier A. Forsberg 
— Suomijos konsulas.

ši paroda rengiama Chicagoje, Kareivių Aikštėje (Soldiers Field). 
Ji bus nuo 21 iki 29 dienos birželio.

zh Į
ROZALIJA MEŠKINIENĖ 

no tėvais Šimkaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 dieną, 4:05 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukus 28 
metų amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Kvėdarnos parap., Ca- 
piškių kaime. Amerikoj išgy
veno 10 metų. Paliko didelia
me nubudime vyrą Juozapą, 
sūnų Petrą, 7 metų, dukterį 
Aleną, 3 metų, tėvą Ignacą 
Šimkų ir pamotę, 2 broliu —< 
Juozapą ir Petrą ir brolienes, 
seserį Antaniną Wištarticnę, 
švogerį Petrą ir 2 švogerius —• 
Kostantą ir Joną Meškinius 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Juzefą. Kūnas pašarvotas 
randasi 922 W. 35th l’lacc.

Laidotuvės įvyks seredoj, I 
birželio 18 dieną, 8 vai. ryte E 
iš namų i šv. Jurgio parapijos K 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- ■ 
lingos • pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Meški- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Tėvai, 
Broliai, Brolienes, Sesuo, 
svogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138,

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: *
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvck 3201

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rcz. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėboj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Rando!ph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aahland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvay 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenie 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rcz. Telephone Plaza 8202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

VTW. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Rown 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Rezidencijos Tek Midway 5512
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tek Canal 1718-6241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergai* 

8 iki 8 vak vak. Utaminkaia ir 
Pėtnyčionais 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, Ilk 
X-Ray ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. ė iki 6;
S u bato j 1 iki 6. Tel. Canal 2553

JOŠEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Ros. 6515 So. Rockwcll St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Pirmadienis; 16 birželio, 9 
valanda ryto. Jau artinantis prie 
Lietuvių Auditorijos matyti, 
kad šiaip ramioj rytmečiais 'Lie
tuvių Auditorijoj šiandie nera
mu.

Viduje, pirmame aukšte, ko
ridoriuje bruzdėjimas. Antra
me aukšte jau1, pilna žmonių taip 
prie durų, kaip salėje.

Bet publika dar renkasi. Prie 
salės durų dažniausias klausi
mas toks: “Tamsta, dclegatas- 
tė, ar ne?”

Jei delegatas-tė, tai, reiškia, 
eik į salę, o jei ne, tai lipk j 
balkoną. Ten publikai vieta.

Prie pat durų, salėje, p. Strum- 
skis (brooklynietis) visa galva 
aukštesnis už kitus. Dairaus ar 
nepamatysiu kur adv. Kl. Jur- 
gelionio. Juodu sudarytu ytin 
aukštą tymą. Jurgelionio tečiau 
nematyti. Bet ve trys kita ad
vokatai : tai Olis ir Bagdžiunas; 
adv. Bagočius praslenka pro šą
li-

Muzika groja. Triukšmo ne
daro, švelni.

* ♦ ♦
Einu pasieniu platformos link. 

Ir štai trys brooklynietės ar 
nesvyorkietes: p-lės Draugeliu- 
tė ir Aušriutė ir p-nia Vitai- 
tienė. Manau: New Yorkas šau
niai reprezentuotas seime!

O ve vvestvillietis p. Mela
ms. Su juo turėjau progos su
sipažinti neseniai ir tik trum
pam laikui, bet galiu pasakyti, 
kad jis yra puikus Amerikos 
lietuvių jaunosios kartos pa-

NAUJIENOS, Chicago, UI
----- -  4. ■ ...... .......................... .. --------------------------- --------------- - ----- -------------- ---- .......................... .. .m, Ij.,1 „„-A..... įF.....................

ti Susivienijimą Lietuvių Ame- aukščiau nurodytu keliu. Da- daug Lietuvoje ir negalės būti 
rikoje į Maskvą. Tikrai sunki bokite nurodymus ženklus, ant 
našia, ir gal todėl jis trupu- kurių bus pažymėta: LS.M.R. 
tį susikuprojęs. Kviečiame visus, senus ir jau-

“Dratugas” Valonis atrodo nūs, rėmėjus ir pritarėjus da- 
lengviau liimąs savo užduotį j lyvauti šiiame metiniame bes- 
širdį. o keit piknike.

Prisėda ir “draugas” Miziara. Boselando Lietuvių Scenos 
Jo imaginacija skrieja palube- Mylėtojų Komisija, 
mis, kaip komp. Šimkaus sikrie- Antanas Jocius,
jo padangėmis, kuomet jis kure 1257 Kast 115 St., Chicago, 111. 
muzikalius veikalus. Dar pora 
komunistų reporterių, kurių ne
pažįstu.

Kairėje pusėje — “koalici
jos” reporterių stalas.

Beporterių yra nemažai. Štai 
jų vardai: Bajoras — Tėvynes; 
Mickevičius, Lapaitis ir ____
— Naujienų; Bagoeius — Ke
leivio; Biekša — Sandaros; S. 
Baik anas 
laitis — Vienybės; Mizara — 
Laisves, 
Vilnies; 
inies ar 
Liutkus 
naitis.

Antradienis, birž. 17, 1930

Naujienų, J. Va

“Margutis” jau ga 
tavas

Šiandie baigiamas
Poškaiti.,.ir tl‘°'.,5'hicTj> 

vehausis Margučio
Jame telpa karikatūrų ir apie 
SLA. 'Seimą, tad numeris bus 
įdomus ir Seimo delegatams.

spausdin- 
pasi rodys 
numeris.

Pruseika ir Valonis — 
Mažeika — irgi Vil- 
Laisvės. Pasirodo dar 
— Margučio ir Bukš-

Balkonas pilnas. Publika jau 
vietoje. Žymi dalis balkone — 
moters. Melsva drošiu spalva 
dominuoja.

Delegatai ir delegatės. Jie 
laukia Seimą prasėdėsiant. Prieš 
juos rimti darbai stovi.

P-nas Kriaučiūnas, 
Lietuvos operos dai
nininkas, Chicagoje

XXX
Prie platformas — reporte

rių vieta.
Komunistų reporterių štabas 

jau vietoje. Pruscika susimąs
tęs. Ir ne stebėtina; juk prieš 
jį stovi sunki užduotis nuves-

Estradoje sėdi Gegužis, p-le 
Jurgeliute ir Viitaitis. P-le Jur- 
geliute ir Vitaitis ką tai rašo. 
Gegužis žiuri į delegatus — 
gal mąsto, kaip čia jiems vi
siems teks “vajevotis”.

x x 6
6-to Apskričio pirmininkas 

Stungis skaito pasveikinimą de
legatams. Tylu, ramu. Skaito 
kuopų svei'kinin^us Seimui.

Perstatoma kalbėti p. Sal
tiel, mero Thompsono įgalioti
nis, kuris, sveikindamas Sei

liną mero vardu pasako, gra
žią kalbą.

XXX
Susivienijimo prezidentas Ge

gužis užima vietą. Padėkoja p. 
Saltiel už gražius linkėjimus. 
Pareiškia, kad 36 Susivienijimo 
seimas atidarytas.

riebumų.

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne
dali n g a s, 
moksliš k a s, 
tijcslus ir pil
niausia užti
ki mas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininkų. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TfSEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninkų!

Ir Seimo pradžioje, nors ra
mu ir tylu, bet jau pasirodo 
ženklai busimų “audrų”. Ka
da giedama Amerikos himnas, 
tai visi sustoja. Ir draugai ko
munistai sustoja kartu.

Bet kada užgirdoma Lietu
vos himnas — Lietuva Tėvynė 
Musų — tai emalis delegatų (ko
munistai) sėdi.

Giedant “Lietuva Tėvynė 
Musų” pasirodo kaip ir koks 
pirmas balsų pasiskirstymas.

XXX
Delegatai pakviečiama pa

duoti mandatus.
Reporteris.

Chicago-Roseland
Pranešimas Roselando ir apie- 

linkės lietuviams

PRANEŠIMAS
SLA. 36 kuopos tarp kitų man 
skirtu mandatu, birželio 16, 17, 18 
ir 19 dienomis dalyvausiu SLA. 
Seime rūpintis organizacijos ge
rove; iš tos priežasties ofise bu
siu tik minėtų dienų vakarais 
nuo 7tos iki 9 vai.

Dr. K. Drangelis
2417 W. 63rd St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Republic 2266

nariai, rėmėjai ir prita- 
dalyvauti šiame išvažia- 
Bus gera muzika, o ir 

labai puiki: šokiam plat-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia linksmą išvažia
vimą į Julijono Dambrausko 
farmą, Willow Springs, Illinois, 
birželio 22 dieną.

Nuoširdžiai kviečiami visi Ra
telio 
rėjai 
vime. 
vieta
formė, stalai, suolai, visas sod
nas puikus; didelė upė visai ar
ti, galima žuvauti, ir tit.

Šis Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelio besket piknikas bus 
metinis.

Ratelis 
visus 
rame 
kartu 
ką.

Ketvirtadieni atlankė. “Nau- Į >
jienas” Lietuvos operos daini
ninkas, p-nas Kriaučiūnas.
Amerikiečiams jis yra žinomas, 
kadangi pradžia jo karjeros
dainoje buvo Amerikoje.

Jausdamasi turįs gerą balsą, 
p. Kriaučiūnas' sumanė jį tobu
linti. Iš karto mokinosi dai
nuoti pas privačius mokytojus 
Amerikoje, paskiau išvyko Ita
lijon, buvo sugrįžęs pora atve
jų Amerikon, ir po sunkios ko
vos su neturtu, pasiirė pirmyn 
tiek, kad praėjusius metus bu
vo priimtas Lietuvos operon.

Kaip senas amerikietis, p. 
Kriaučiūnas neužmiršta' Ameri
kos ir vėl atvyko jon apie ket
vertą savaičių atgal. Kurį laiką 
jis pabuvojo New Yorke, kur 
Įdainavo, kelioliką rekordų (re
gis, 16) O-Keh ir Victor kom- 
ponijoms. Jo įdainuotos dai
nos pasirodys krautuvėse arti
moj ateityje. Manau, jog ame
rikiečiams bus įdomu jas iš
girsti—tuo labiau, kad p. 
Kriaučiūnas, kaip dainininkas, 
galima sakyti, “augo” jų akyse.

Šiuo gi laiku p. Krialičiunas 
Chicagoje apsistojo pas savo 
brolį p. Antaną Kriaučiūną, ad
resu 266.5 Pershing- road. Jis 
mano pabūti Chicagoj koki mė
nesį laiko, o rudeniop, ar grei
čiau, ketina vėl grįžti Europon.

Teko kalbėtis su p. Kriau
čiūnu ir apie Lietuvą, žinote,, 
yra sakoma, kad girioje gimęs, 
į girią ir žiuri: taip ir mus, 
Amerikos lietuvius, Lietuva į- 
domina labiau, nei kuri kita ša
lis.

Ką papasakojo p. Kriaučiū
nas' apie Lietuvą?

Visų pirma, kad Lietuvos sos
tinė, Kaunas, gražėja. Ir gra
žėja sparčiai. Gatvės taisoma, 
ypač svarbesnės, o su jomis ir 
trobesiai. Buvusių laikų lau
žai verčiama, o jų vietoj sta
toma nauji namai. Statyba 
yra žymi—per metus' gal pa
statoma po trejetą arba ket
vertą Šimų namų. Iš statomų 
namų žymi dalis yra tokių, ku
rie turi modernius įrengimus: 
elektrą, vonias ir kitokius pa- 
rankumus.

Moderniškesniuose namuose 
rendos butams reikią mokėti 
daug-maž po 100 litų mėnesiui. 
Senesniuose namuose, už butą 
rendos' tenka mokėti po 40 ar
ba 50 litų mėnesiui.

Butų stoka, kurią
Kaunas jautęs, dabartiniu laiku 
atrodo žymiai, sumažinta.

Pavienis asmuo, turįs pajamų 
apie, 300 litų mėnesiui, gali gan 
gražiai Kaune gyventi. Štai 
puošniajame Kauno viešbutyje, 
Metropolyje, galima papietauti 
už du litu ir 50 centų; papras
tesnės vietose—už pusantro li
to. Taigi gyventi net Kaune 
nėra brangu. O provincijoj, ži
noma, gyvenimas dar pigesnis'.

P-nui KriaUčiunui atrodo, kad* 
jau dabar Lietuva pradeda 
jausti inteligencijos perteklių, 
jeigu žiūrėti į inteligenciją, 
kaip į marketo (rinkos) tavorą. 
O jeigu žiūrėti į ją, kaip į kul
tūrines šalies pajėgas, tai, ži
noma, inteligencijos nėra per-

Kauno gyvenimas... Darbas— 
tai pamatas gyvenimo, kaip ir 
kitur. Pasilsis ir pramogos: 
rengiama baliai, išvažiavimai, 
gegužinės., vasaros laiku eks
kursijos, šiaip po darbo, pasi
vaikščiojimai; valstybė operos 
ir dramos teatro vaidinimai; 
parengimai tame pačiame Met
ropolyje; ne mažai publikos va
karais, ypač jaunuomenės, ka
vinėse. Ir naujoms' kavinėms, 
ypač gražiau įrengtoms, Kaune 
dar yra pakankamai vietos ir 
biznio, žymią vietą pasilsio ar
ba pramogos laiku užima kino 
arba krutamieji paveikslai.

Bendrai imant, p. Kriaučiū
nui Lietuvoje gyventi patiko. 
Jautėsi jis smagiau, nei Ame
rikoje. Nors kai kurie lietu
viai, parvažiavusieji iš Ameri
kos, esti nepatenkinti Lietuva, 
bet šį nepasitenkinimą tur būt 
reikia aiškinti nesugebėjimu 
prisitaikyti vietinėms gyveni
mo sąlygoms.

Kalbant apie meno, ypač te
atro, jėgas, tenka pasakyti, kad 
jų yra Lietuvoje. ;Kai kurie 
tų menininkų turi didelių ga
bumų. Vienas valstybės teat
ras samdo gan didelį darbinin
kų štabą—tur būt apie 350. 
Į tą skaičių įeina visi ir visos, 
kurie tuo ar kitu budu dirba 
ryšyje su teatru. Lietuvos 
opera solistų turinti apie, 50, 
jos choras susidedąs iš kokių 
60 asmenų; baletas priskaitąs 
apie 30.

Pagirtinas reiškinys esąs tas, 
kad jaunuomenė, moksleiviai, 
kurie visgi yra, palyginti, ne
turtingi, gali gyventi pigiau. 
Jie ir kambarius susiranda že
mesne kaina, ir valgį; be to, 
valstybes teatra'n įeiti jie gali 
mokėdami pigiau už bilietus, 
nei kiti; važiuoti autobusais

jiems taipgi pigiau nei kitiems.
Atrodo, kad Lietuvoje žmo

nės moka gyventi linksmiau, 
nei Amerikoje,— tur būt todėl, 
kad jie neskubina taip, kaip 
šioj pusėj Atlantiko.

Lietuvos' ūkis tobulėja'. Dir
vos gerinama. Keliai taisoma. 
Progresas galima pastebėti net 
i taip trumpą laiką, kaip į tre
jetą ar ketvertą metų.—Report.

CLASSIFIED ADS
........... ..............................................

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina: 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai 
kų.

šu kiekvienu šimtu vištų-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimai*

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visų darbų galima padaryti su
įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoidte

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1321. 

Vakarais Capitol 1442. 
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

$5

seniau

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scręe

“Ladies of Leisure”
dalyvaujant 

Ralph Lowell, Barbara Graves, 
Sheriuąn Stanwyck

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai k , ,, ,, ..... . ,,, J

Populiariškas Radio 
Linksmintojas

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

tu- 
ku- 
mo-

Chester J. Gruber jaunystėje 
rėjo ypatingus palinkimus, delei 
rių jam neretai teko tupėti po 
tykios. Tečiaus dabar tie jo palin
kimai padarė ji vienų iš labiausia 
populiariškų radio linksmintojų. 
Tūkstančiai Gruberį žino kaipo Tony 
Cabooch “viena žmogaus radio šio” 
turis pildo Anheuser Bosch radio 
irogramą kiekvienų utarninko vaka

rų visu Cohimbia jBroadcasting Co. 
radio tinklu.

Tas Gruberio ^palinkimas, kuris 
;aip vargino mokytojus, buvo palin- 
timas imituoti. Mokytojai tūžo de- 
ei jo imitavimų kačių riksmo, šunų 
kautynių, gaidžio giedojimo, vištos 
tvakšėjimo, liūtų staugimo, garvežių 
švilpimo ir įvairių muzikalių in
strumentų griežimo; nepatiko jiems 
ir jo italų, vokiečių ar airių dialek
tų imitavimas.

Bet nors tai nepatiko mokytojams, 
;ečiaus radio publikų visai kitaip 

!. tai atsineša.
Jis taip moka imituoti, kad retai 

tada jam būna reikalingi pagelbi- 
ninkai pildant programą. Negi ne- 
išrodo, kad vienas ir tas pats žmo
gus kalbėtų, kada jis pereino nuo 
vieno dialekto prie kito. Būna at
sitikimų, kad Tony Cabooch į vie
nų vakarų duoda 12 skirtingų cha
rakterių.

Pirm negu jis pateko į radio, jis 
turėjo didelio patyrimu vaidinime, 
nes per 18 metų buvo vodevilių ak
torių, vaidines netik Amerikoj, bet 
ir daugely Europos šalių, 
jradėjo 

, is per 
aiškų.

Visus 
,is pats 
rinys 
Shop”, 
utarninkų. 9 vai. vakare, 
Standard Time, Columbia 
du.

Jo programas prasideda daina 
“Under the Anheuser Busch”, kurią 
dainuoja Vagabonds. Tą dainą pa
rašė Harry von Tilzer 28 metai at
gal, kai desetkai tūkstančių žmonių 
iš visų pasaulio kraštų aplankė St. 
x)uis laike Louisiana pirkimo paro

dos. Tų daina buvo pasidariusi 
;iek populiarė, kad milionai kopijų 
,os išparduota. Bet ir dabar nepa- 
iaujama jos reikalaut.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojanie, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stora Darbas. Grei
tai taisome storas visokios rųšies, 
)ile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba miestą.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468
Kai jis 

duoti programas per radio, 
14 savaičių susilaukė 42,000

veikalus, kokius jis vaidina, 
yra parašęs. Jo paties ku- 
yra ir “Talkless 
kurį jis duoda

Barber 
kiekvieną 

Central 
radio tin-

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 05th PI. Tel. Republic 4189

Į CLASSIFIED APS. ]
Automobiles

nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti ir linksmai ty- 
ore, prie įgeros muzikos, 
draugiškai praleista

Kaip važiuoti

lai-

Springs kelias 
gatve ties Santa 
Palikti j pietus 
ir čia bus Julijono

pa- 
Fe
po-

Willow 
siekia 83 
gelžkeliu. 
rą blokų
'Dambrausko [farma.

Iš Chicagos ir aipielinkės ga
lima pasiekti reikiamą vietą 
taip:, važiuoti Archer avenue 
iki WiHow Springs kelio, ir

f

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama i vienų dienų 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas. be 
kvapsnio iV patosrus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, kru 
mu ir žolynų.
PARSIDUODA PAS VISUS 
NINKUS IR SEKLIU 

(ZEKKF/S)

New Plant Life« ■

KVIETKI-
SANKROVOSE

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

$800

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Garsinkitės ‘N-nose’

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs”

Telephone Annitage 1199

2231

24

Financial 
Finansai-Pnskoloa

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mtnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiHua ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava. 
—O------

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000 

-------0-------

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-inų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Grovebill 1038

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dlrbtuvfis už nutauplmą mažiausia

> 50% caeh pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0467, MR. WELL9 dėl platesnių žinių.

FEDERAL elektrikine skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

ICE BAXSAI parsiduoda vartoti 
vieną metą, mokėta 40 dol., dabar 
$10 dol, įdėjau elektrikinius, 6227 
Ellis Avė. Phone Dorchester 1919.

Personai 
Asmenų Ieško

DORA pasiturinti moteriškė ieš
ko draugo gyvenimui. Vaikiną arba 
našlį. Atsišaukite laišku. 9333 So. 
Cottage Grove Avė.

- - - — - u »- -- - —•---------- 1—

PAIEŠKAU kaimynų Jono ir 
Juozo Liutinskų; kaimo Andįri- 
javo, Punsko parapijos. Malo
nėkite aitsiliepti iki birželio 20 
d. į Naujienų skyrių, 3210 So. 
Halsted St.. Petras Kupstis.

PAIĘŠKAU brolio Liudviko 
Mikalausko. Paeina iš Lietu
vos, Tūbinio miestelio, Šilalės 
vals., Tauragės apskr. Prieš 19 
metų gyveno Chicagoj, Bridge- 
pontp apielinkej. Atsiliepkite iki 
birželio 20 d. arba žinantis pra
neškite į Naujienų skyrių, 3210 
S. Halsted St. Brolis P. Mika
lauskas.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo, arba galiu vaikus prižiū
rėti. Mrs. A. Stakenienė, 861 W. 
87th PI.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris su bis- 
kiu pinigų, išvystyti naują išradi
mą dėl sudeginimo durnų. šis iš
radimas yra labai naudingas ir pi
giai atseina padaryti.

JOHN CBRDAR,
5536 So. Fairfield Avė.

Rep. 0362
šaukite prieš 9 vai. rvto.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA virėja ar virė
jas.

Tel. Roosevelt 2725

REIKALINGAS patyręs vyrėjas 
— vyrėja. Kreipkitės 5248 South 
Ashland Avė.

Furnished Rooms
lietuvių Kotelis

šviesus, švarus kambariai su visais 
parankumais, renduojasi ant savai
tės ir nakvinės už $1.00. Geriau
sia transportacija.

GEO. JOKUBONIS
2318 Washington blvd.

For Rent
RENDON 2 flatai po 4 kambarius 

$15 flatui ir flatas 5 kambarių ren
da $18. 4908 So. Wentworth Avė. 
Tel. Yards 3490. Petrauskas.

- - - - - - - - . . <

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

1930
1930
1929
1929
1929
1929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roadflter v^liauslH .............
Standard Coupe vėliausia .............

Town Sedan iAvaž. 2100 mylių 
Standard Coupe nepaprasta verte 
Tudor, nauji tairai, ifiv. 2700 m. 
Roadster, tilt AVindshield, spotlight 

Visi karai turi 90 dienų raAtiAką 
garantiją. $20 iki jmokėti. 

M. J. KELLY. 
4445 West Madison St.

PARDUODU 
automobilių 1928 
totas, už labai 
Kriščiūnas, 3139 
augštas iš užpakalio.

$495 
$495 
$4 05 
$295 
$375 
$375

Pontiac išdirbystės 
metų. Mažai var
žomų kainų. Jieva 
S. Normai Avė., 2

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PIGIAI parsiduoda greitu laiku 
fruit Storas. A. Plungis, 10728 So. 
Michigan Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernes 
fixtures, kartu arba skyrium, P. Šla
jus , So. Halsted ir 157 St., Harvey, 
Illinois.

PARDAVIMUI barbemė, vieta iš
dirbta per daug metų, arti kitos nė
ra. Renda pigi, su trimis pragyve
nimui kambariais. Priežastis, turiu 
du bizniu. 4422 So. Wood St.
, - - ------- II - -------- -

PARDUODU labai pigiai kriau
čių šapą. Senas, išdirbtas biznis. 
Darbo yra užtektinai. Priežastį pa
tirsite vietoj. 3404 S. Halsted St.

PARSIDUODA dvieju krėslų bar- 
berne, nėra kompeticijos, gera vie
ta. Jeigu reikalinga, yra visi įran
kiai dar dėl vieno krėslo. Taipgi 
geri fixturiai. Du kambariai už
pakaly, 2423 W. Pratt Avė.

PARSIDUODA BUčERNĖ IR 
GROSERNĖ

Gera ir pelninga vieta, per daug 
metų išdirbta. Pirkęs tą vietą ne
sigailės.

S. SAKALAUSKAS, 
60G4 S. State St., Chicago 

Tel. Englewood 7601

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO du namai, vienas na

mas 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, su 2 karų garadžiuini, kai
na $9,500. Antras namas — 4-5 
kambariai, kaina $5,500. Abudu na
mai ant išmainymo: mainysiu į bu- 
čemę, lotą, automobilių ar didesnį 
namą.

F. G. LUCAS AND CO. 
4108 Archer Avė. Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žernč Pardavimui_____

$300 ĮMOKĖJUS paimsit mano 
5 kambarių murinę bungalow, su 2 
karų garažu. Randasi 5G13 South 
Mozart St. Fumasu šildoma; gat
vės ir elės ištaisytos; didelis lotas. 
Noriu skubiai parduoti. Savininkas 
tel. Merrimac 4773.

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. Lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI 2 flatų 5—6 kam
barių namas, pečiais šildomas, pir
mos klesos stovyje. Rendos neša 
$90 į mėnesį. $3,500 už eąuity. 
Randasi

5627 S. Justine St. 
Kreipkitės prie savininko 7840 S. 
Lincoln Avė., tel. Stewart 5538.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatve. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

5 kambariu bunralow, fumasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, miegamieji porčiai, 

vandeniu Šildoma. 50 pėdų 
$9,500.
J. H. SCHAFFER 

Ridge Avė., Willmette, III.
Tel. Willmette 364

karštu 
lotas.

808

RENDON 3 kambariai 
šildami ant antrų lubų, 
mados įrengimai. Renda 
nėšiui, 385G Archer Avė. 
Lafayette 6195.

garu ap-
vėliausios
$30 mS-

Telefonas

REZIDENCIJA 8 kambariu medi
nis namas, lotas ir pusė. Parduo
siu už $5,500 iš priežasties mirties. 
8858 So. Winchester Avė. Telefonas 
Beverly 6963.

PARDAVIMUI medinis namas ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar
ba farmos. 4422 So. Wood St.


