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Bolševikai Apskundė SLA. Pildoma Taryba
Desperatiškas “progresy
vių” žinksnis prieš SLA.

Reikalauja “indžonkšeno” ir atiduot 
milioną dolerių

ŠIANDIE PRASIDEDA BOLŠEVIKŲ BYLA 
PRIEŠ SLA.

šeštadienį, priešpaskutinės SLA. seimo sesijos me
tu, tik ką išrinktoji SLA. Pildomoji Taryba — S. Ge
gužis, A. Mikalauskas, P. Jurgeliutė, K. Gugis, M. Ra- 
ginskas, J. Januškevičius ir E. G. Klimas — gavo pa
kvietimą (“summons”) ateiti į Cook kauntės Apygar
dos teismą (Circuit Court) Chicagoje birželio 23 d. at
sakyti į skundą, kurį įteikė teismui bolševikai.

Tuoj popiet paaiškėjo, ko “darbininkiški” triukš
madariai nori. Jie reikalauja nei daugiaus, nei mažiaus 
— tik, kad Pildomoji Taryba užleistų savo vietas “pro- 
gresyviško” sąrašo kandidatams — “draugams” Bace
vičiui, Petroniui, Jeskevičiutei, Salaveičikui, Palevičiui, 
iDominikui Jusiui ir Jorieikiui ir atiduotų miliono su 
viršum dolerių turtą, kuris priklauso Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje.

Šitą savo kuklų reikalavimą jie remia tuo, kad 
“progresyviški” delegatai ir jų draugai, kurie buvo už 
triukšmo kėlimą pašalinti iš Lietuvių Auditorijos, susi
rinko Meldažio svetainėje ir nutarė, kad jie, “progre
syviai”, esą tikras seimas, ir kad Bacevičius su drau
gais esą tikri SLA. viršininkai, nes jie, girdi, atstovau
ją “daugumai”.

Savo skunde bolševikai prašo, kad teismas uždraus
tų (duotų “indžonkšeną) SLA. iždininkui K. Gugiui in
vestuoti Susivienijimo pinigus, kurie yra jo žinioje. 
(Skundo sutrauka įdėta kitam šio “Naujienų” nume
rio puslapyje).

Užsimojimas suardyt Susivienijimą
Šis desperatiškas bolševikų žinksnis nenustebins nei 

vieno, kuris seka jų veikimą. “Naujienos” jau seniai 
buvo įspėjusios SLA. narius ir visuomenę, kad bolševi
kai prie to rengiasi. Dar prieš Seimą, birželio 11 d.5 
“Naujienose” buvo įdėtas šitoks, iš vieno komunistų 
draugo gautas laiškas:

“Turiu jums pranešti, kad jau komunistai laiko 
slaptus susirinkimus kaslink busimojo SLA. Seimo. 
Delegatų jau yra iš tolimų miestų dėl apsvarstymo 

iš anksto. t '
“Svarbiausias jų tikslas tai — jeigu nesudarys 

didžiumos Seime delegatų, tai nutarta išardyti Sei
mą, pamatuodami, kad daugelis delegatų yra iš
rinkti nelegališkai. Ir trauks j teismą, kad neeik
votų iždo. i

“Bus išimtas indžonkšenas panašiai, kaip len
kai darė.”
šis įspėjimas, pasirodo, buvo*teisingas. Bolševikai 

pagal tą planą ir elgiasi.
Nori užgrobt — arba suardyt!

Pralaimėję visuotinuose SLA. viršininkų rinkimuo
se ir paskui pralaimėję Seime, komunistai bei jų talki
ninkai dabar daro ataką per teismą.

Jų nusistatymas yra: pasigrobt Susivienijimą į 
savo rankas, o jei negalima pasigrobt, tai — ardyt.

Bet jie apsiriks. Milžiniška SLA. narių dauguma 
pasipiktins tokiu jų elgesiu ir padės Pildomajai Tarybai 
atsiginti nuo užpuolikų.

$100 pensijos žmogui, 
kurį prohibicijos 

agentas pašovė
\VASHINGTONAS, birž. 22. 

— Atstovų butas priėmė tari
fą, kad valdžia mokėtų $100 
pensijos mėnesy, kol gyvas, 
Geonfe’ul Walthersui iš Under- 
wood. Wa°»h., kuris 1923 me
tais buvo federalinio prohibi
cijos agento pašautas ir nuo 
to pašo*tapo suparaližuo 
tas.

Rado Erie ežere 6 pri
gėrusių kunus; dar 

dviejų pasigenda
TOLEDO, Ohio, birž. 22. — 

Prapuolusių astuonių žmonių, 
kurie birželio 14 dienų buvo 
reisine valčia išplaukę į Pelee 
salų ir nebegrįžo, šešis jau su
rado puigėrusius Erie ežere. 
Dviejų dar pasigendama. Jų 
valtis buvo rasta trečių dienų 
ipo išvykimo plūduriuojanti 
vandeny.

Maskva patvirtina 
žinias apie sukilimus 

Kaukazijoje
Raudonoji armija ir “čekes” 

būriai jau per šešis mėne
sius veda kovų su gruzinų 
ir kazokų sukilimais

RYGA, birž. 22. — .Maskvos 
laikraštis Pravda praneša, kad 
raudonoji armija kaitų su bau
džiamais “čekos” būriais per 
pastarus šešis menesius veda 
kovą su gruzinų ir mahome
tonų kazokų sukilimais šiauri
niame Kaukaze. Sukilėliai dau
žo traukinius, užpuldinėja mie
stus miestelius ir galabija so
vietų valdininkus. Pilietinis ka
tras siaučia visame krašte tarp 
Dono upės ir Kaspijos juros, 
sako Pravda, ir delei kilusio 
dėl to bado tūkstančiai gyven
tojų, jų tarpe vokiečių ir žy
dų kolonistai, bando pabėgti į 
Persiją, kurios pasienį stipriai 
sergi raudonosios armijos ka
reiviai.

Apie rimtus neramumus pra
neša taip pat iš Sibiro, bet Mas
kvos spauda labai mažai apie 
tai rašo. Sibiro laikraščiai, ku
rie pirmiau ateidavo į Ryga, 
dabar jau nebeateina.

Miestuose žmonės iš bado 
miršta gatvėse

Maskvos laikraščiai kasdien 
praneša žinių apie tai, kad Ma
skvoj, Leningrade, Charkove ir 
kituose sovietijos miestuose 
randama gatvėse badu miru
sių žmonių.

Maisto porcijos Rusijoj vis 
labiau mažinamos, bet sovietų 
valdžia tikisi, kad vasaros ga
le porcijos bus galima padi
dinti. Sovietai yra dabar įvedę 
20 bemėsių dienų mėnesy.

Austrai reikalauja 
susivienijimo su

Vokietija
VIENA, Austrija, birž. 22.— 

Klagenfurte įvyko didelės de
monstracijos už susijungimų- 
Austrijos su Vokietija. Užmir
šę tai valandai savo priešin
gumus, demonstracijose daly
vavo ir austrų socialistai ir fa
šistai.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
Dr. Karlas Renner, pirmas Au
strijos kancleris, kuris pasakė, 
kad Austrijos susivienijimo su 
Vokietija trokštą visi Austrų 
žmones.

[Austrijos susivienijimas su 
Vokietija yra santarvės valsty
bių užgintas.]

Derėsis dėl angliakasių 
algų sutarties

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
22. — John L. Lewis, interna
cionalinis angliakasių United 
Mine Workers unijos preziden
tas, , pranešė, kad birželio 30 
dieną New Yorke prasidės de
rybos su kietosios anglies (an
tracito) kasyklų savininkais dėl 
naujos algų sutarties.

Jaunas lakūnas žuvo
•BEN'D, Ore., birž. 22. — Jo 

aeroplanui nukritus žemėn ne
toli nuo čia, užsimušė jaunas 
aviatorius Burton Davis.

I Pači f io and Atlantic Photo]

Chicago. — Calvin F. Combs, 
keliauninkas, kuris gegužės 28 
d. nusižudė Congress viešbuty j. 
Jis buvo gimęs Argentinoj.

Pamišėlis nustūmė 
nuo 400 pėdų uo

los 5 asmenis

Užmušęs tuo bildu savo šeimą, 
pats šoko žemyn ir užsimušė

NEW, 1IAVEN, Coiin., birž. 
22. — Raymond Spang iš An- 
sonia, Conn., vakar užsivedė 
savo žmoną ir ketvertą vaikų, 
amžiaus nuo 4 iki 12 metų, j 
viršūnę stataus uolų kalno 
Wcst 'Rock parke, ir, pirmiau
siai žmona, o paskui vaikus, 
vieną paskui, kitą, nublaškė 400 
pėdų žemyn į uolos pakalnę. 
Visi jie krisdami užsimušė. Tai 
padaręs Spang ir pats šoko že
myn. ir taip pat užsimušė.

Tą baisų įvykį matė dauge
lis buvusių apačioj žmonių, bet 
pagalbos niekas negalėjo su
teikti.

Pasirodė, kad Spang vos tik 
dienų prieš tai buvo paleistai 
iš pamišėlių namų Brooklyne, 
kur jis buvo laikomas per 9 
savaites. Jis buvo 35 metų am
žiaus.

Bolivijos komunistų pu
čistai išvyti

LA PAZ, Bolivija, birž. 22. 
— Bolivijos komunistai, kurie, 
Roberto Hinojosos vadovauja
mi, buvo pagrobę Villazono 
miestukų palei Argentinos sie
nų, tapo kareivių išvyti. Pučis
tai, išskiriant vienų leitenantą, 
kuris tapo suimtas, pabėgo, iš
sinešdami $36,000 pasigrobtų 
iš muitines pinigų.
& .......................... . - . ..3

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies dėbesiuota; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; lengvi ir vidutiniai 
mainųsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 830 F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. IM'ėnuo teka 2:39 
ryto.

Rumanija nori gaut 
100 milioną paskolos 

dideliam laivynui
Kreipėsi i Anglijos finansinin

kus, bet darbiečių valdžia 
paskolai ginklams nepritaria

LONDONAS, birž. 22. — Rū
mam jos vyriausybė kreipėsi į 
Anglijos vyriausybę ir finan
sininkus, prašydama 100 mili
jonų dolerių paskolos. Tais pi
nigais Rumanija nori pasista
tyti stiprų laivyną Juodojoj ju
roj.

Anglijos industrijalistai, ypa
čiai ginklų firma Armstrong 
& Vickers, labai tam pritaria, 
nes tikisi gauti didelių užsa
kymų, tačiau darbiečių vyriau
sybė davė žinot privatiniams 
bankininkams, kad ji lokiai pa
skolai nepritaria.

Rumanija nori įsitaisyt dide
lį laivyną, kad galėtų atsispir
ti prieš Rusijos laivyną Juo
dojoj juroj.

Vokiečių lakūnas žuvo
DOERBEllG,, Vokietija, birž. 

22. — Jo bemotoriam lėktu
vui nukritus žemėn iš 200 pė
dų augštumos, užsimušė vokie
čių lakūnas Ernst Elbe.

Egipte paskelbta 
diktatūra

KAIRAS, Egiptas, birž. 22. 
—- iPer ateinančius penkis mė
nesius Egiptas bus be parla
mento. Kraštų diktatoriškai val
dys karaliaus Fuado paskirtas 
naujas premjeras Ismail Sidky 
paša.

Situacija labai įtempta, žmo
nių nepasitenkinimas didelis. 
Buvo dagi grūmojimų karaliui.

15 žmonių prigėrė 
laivui sudužus

MELBURNAS, Australija, birž. 
22. — Vandenyne ties Papua 
sala per smarkių audrą sudu
žo ir paskendo motorinis lai
vas Vaiviri. Katastrofoj pen
kiolika asmenų žuvo, jų tarpe 
ir laivo kapitonas.

Trylika kitų buvo išgelbėti.

Bulgarijos karalius Bo
risas siunčia piršlį į 

Skandinaviją
SOFIJA, Bulgarija, birž. 22. 

— Nelaimėjęs Italijos kara
liaus dukters Giovannos, nei 
Rumunijos princesės Ileanos, 
Bulgarijos karalius Borisas da
bar siunčia savo premjerą 
Liapčevą į Skandinaviją pauo
styti: pas švedų kronprincų, 
kuris turi 18 metų dukterį In
gridą, ir pas Danijos karaliaus 
brolį Haraldą, kurs turi dvi (luk
teri, Matiklę, 18, ir Teodorų, 
20 metų amžiaus.

Aeroplanu iš New Yor- 
ko į Meksikos Miestą 

per 16*/2 valandos
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

22. — Pulk. Roberto Fierro, 
Meksikos lakūnas, laimingai pa
baigė savo skridimą, be susto
jimo, iš New Yorko į Meksikos 
Miestą. 2,200 mylių kelionę jis 
perskrido per 16 valandų ir 
35 minutes.

Du asmenys užmušti 
automobilių kolizijoj
DELTON, iMičh., birž. 22.— 

Automobilių kolizijoj netoli nuo 
Prairieville buvo užmušti Geo. 
Collins ir Miss Jeanette Ken- 
dall, 19, abudu iš Highlahd 
Par’k, III. Kiti du asmenys bu
vo sužaloti.

500 žmonių sužeista 
per indų demonstra

ciją Bombėjuje
BOMBĖJUS, Indija, birž. 22*. 

—Policijai puolus vakar indų 
nacionalistų demonstraciją Es- 
planade Maidane, daugiau kaip 
500 asmenų buvo sužeista, ku
rių apie 350 teko gabenti į li
gonines. Tarpe sužeistų buvo 
keletas moterų.

Del šito įvykio nacionalinio 
Indų kongreso karo taryba pa 
skelbė 30 dienų protesto strei
kų.

Vorošilovas sako e- 
sąs susitaikęs su 

Stalinu
RYGA, birž. 22. — Karo ko

misaras Vorošilovas pranešė 
viename susirinkime Maskvoj, 
kad jis susitaikęs su diktato
rium Stalinu.

Del to manoma, kad visuo
tinis komunistų partijos kon
gresas, kuris turi prasidėti bir
želio 25 dienų, nebebus atidė
tas. ,

Delegatams bus įsakyta pa
smerkti dešinį partijos sparną, 
kuris stoja už geresnes algas 
darbininkams, už geresnes gy
venimo sąlygas ir už pakeiti
mų penkerių metų krašto in- 
dustrijalizacijos plano.

Bendrai atrodo, kad kongre
sas daugumoj parems diktato
riaus Stalino politiką.

Maskvos propagan
da troptais plaukė 

į Latviją
RYGA, birž. 22. — Latvių 

policija susekė kelią, kuriuo bu
vo gausiai išmugeliuojama bol
ševikų literatūra iš Rusijos į 
I^atviją. Padarius ieškojimą 
troptuose, plukdomuose Dau

guvos upe į Rygos lentpiuves, 
ji surado gerai apsaugotus nuo 
vandens pundus su bolševikų 
propagandos literatūra. Kele
tas suimtų troptininkų pasiro
dė esą komunistų agentai.

Nužudė invalidą sūnų 
ir pats nusišovė s  \

JAfcKSONVILLE, Fla., birž. 
22. — Louis Weis, turtingas 
realestatininkas, paskandino sa
vo 14 metų invalidų sūnų, pa
skui pats nusišovė. Vaikas nuo 
gimimo buvo paraližuotas.

Pasisaugokite netikrų 
$10 banknotų

WAlSHIN)GTONAS, birž. 22- 
— Vyriausybe įspėja žmonetf 
(pasisaugoti gerai padirbtų ne
tikrų $10 notų neva Kansas 
City Federal Reserve banko 
1928 metų leidimo. Nota turi 
žymes raidę “J”, priešakinės 
plokštes No. 2, užpakalines No. 
29. Turi Hamiltono atvaizdų.

LIETUVOS ŽINIOS
Ant laužo susprogdino 

vokiečių karo šovinį
ŠET'A. — Gaižunų km. gy

ventojai rado Laukesos upely
je nesprogusį vokiškų armotų 
šovini.,

Kaipo abejotinos vertės daik
tų ir pavojingų visuomenės ra
mybei radini nutarė sudeginti 
ant laužo.

Atstume trijų šimtų metrų 
nuo kaimo padėjo šovinį, su
krovė laužų ir padegę žmonės 
kiek kojos neša pasislėpė tro
bų pastogėse. Po kokių 10 min. 
šovinys sprogo, rodydamas sa
vo galių išsklaidė laužų, o ske
veldros triukšmingai skrisda
mos oru pasiekė net kaimą tik 
laimei nieko nesužalojo.

Ulanų pulke mėtė ko
munistų proklamacijas

KAUNAS. — Pernai pavasa
rį Ulonų pulke Alytuje buvo 
rasta primėtyta komunistinių 
proklamacijų.

Kriminalinei policijai tuojau 
kilo įt?.irimas ar lik čia nebus 
Alytaus gyventojo Šaitano dar
bas, nes jis buvo atsižymėjęs 
komunistas. Ir tikrai, padarius 
kratų, jMilicija pas Šaitanų ra
do ir daugiau komunistų atsi
šaukimų ir Tilžėj leidžiamo 
“Balso”.

Išvažiuojamoji Kariuomenės 
teismo sesija Alytuje šiomis 
dienomis SaHonų nubaudė 6 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Krikščionys laimingai 
derasi su tautininkais

KAUNAS. — Yra gandų, kad 
krikščionių demokratų derylx>s 
su tautininkais einančios lai
mingai iir šiomis dienomis bu
siančios baigtos. Derybų įkvė
pėjai esą dešinieji krikščionys, 
jau senai nepatenkinti partijos 
opozicija valdančiai grupei.

KLAIPĖDA. — Iš Kretingos 
pranešama, kad gegužes 26 d. 
iš darbų pabėgo keturi kali
niai: žilenskas (nuteistas 8 me
tams), Albrechtas (nuteistas 
71/2 me.), Anušis (nuteistas 
11/2 mit.) ir Jagutis (nuteistas 
3 metams ir 9 mėnesiams).

Lenkai protestuoja
VARDUVA, birž. 22. — Len- 

ikų užsienio reikalų ddparta- 
mentas vakar įteikė Vokietijos 
ministeriui Varšuvoj protestų 
pastaruosius šaudymus lenkų- 
vokiečių sienoj.

LINCO TEISMAS

UNION, S. C., birž. 22. — 
Tūkstančio vyrų minia sugavo 
čia negrų Danų Jenkinsų pri
rišo prie medžio ir visų kulip- 
komis suvarstė.

Negras buvo įtartas dėl dvie* 
jų baltų moterų užpuolimo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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APŽVALGA

Sportas yni stambus Amerikos 
biznis

Sportas yra vienas stambiau
siųjų Amerikos biznių. Pereitą 
rudeni vien tik iš futbolo Yale 
universitetas padarė $543,084.- 
76 gryno pelno, 
universitetas 
daugiau nei 
Apskaitoma, 
ir kolegijos
futbolo lošimų 
$50,000,000. Na, o 
beisbolas, kumštynės, 
ir kitos sporto šakos?

Sportui amerikiečiai išleidžia 
daug milijonų dolerių.

Valdžios išlaidos

Viso įplaukų 
iš futbolo turėjo 
milijoną, dolerių, 
kad universitetai 
pereitų rudenį iš 

surinko apie 
kur dar 
ristynės

Jungtinių Valstijų federalės 
valdžios išlaidos šiais fiskališ- 
kais metais sieks beveik ketu
ris bilionus dolerių ($3,830,445,- 
231).

Pirmoji Washingtono valdžia 
išleido tik $4,269,000. Lincolno 
administracija 1865 m., 
siautė civilis karas, išleido 
$1,297,000,000—mažiau nei 
na trečdalį to. kas dabar 
išleidžiama.

kai 
tik 
vie- 
yra

asaros biznis

yra

varo. Kitaip sa- 
tas biznis apsi-

Pasirodo, kad 
biznis visai ne- 
Buvo atsiklaus-

Vasaros laiku prie kelių 
daugybė palapinių (stands), 
kur pardavinėjama senvičiai ir 
minkšti gėrimai. įdomu tad 
patirti, kaip 'tie palapinių savi
ninkai biznį
kant, ar jiems 
moka, ar ne. 
ka ik u riems tas 
blogai sekasi.
ta 103 palapinių savininkų, kiek 
kurie jų per pereitą vasarą pa
darė biznio- Penki iš jų padarė 
biznio už daugiau, negu $10.- 
000; septyni už daugiau nei 
$.5,000; keturi tarp keturių ir 
penkių tūkstančių dolerių, ir 
septyniolika tarp dviejų ir tri
jų tūkstančių dolerių. Likusių
jų biznis įvairavo tarp $500 ir 
$2,000. Tyrinėjimas parodė, 
kad geriausi vieta palapinei 
yra kryžkelė ir kelio užsisuki
mas.

Mineralinis aliejus

Maišias pinga
Retai! maisto kainos vis eina 

žemyn, nors ir laabi pamaži. 
Paskelbto^ skaitlinės Bureau of 
Labpr rodo, kad maisto kainos 
sumažėjo 22% valgomiems

13. Principles of Advertišing.
Mr. Joseph Husband of Hus- 

band and. Thomas, Advertišing 
Agents of New York.

15. Impont Trade Technicali- 
ties: Mr. W. D. Davis, Vice 
President of Davis, Turner and

B) Puspiečių posėdis “Governor 
Clinton Motei”

< * Z

23. Score of activities of a 
local Chamber of Commerce.

Mr. Oscar G. Mareli, Gene
ral Manager of Swedish Ame
rican Chamber of Commerce of

Automobilių pramonę
Kovo mėnesyj buvo pagamin

ta 401,000 automobilių. Palygi
nus su pereitaisi metais, tai žy
mus nusmukimas. Pereitų me
tų kovo mėnesyj automobilių 
buvo pagaminta 581,000.
A. and P. grandinės apyvarta

Pereitais metais A. and P. 
(Atlantic ir Pacific) maisto 
krautuvių grandinė padarė apy
vartos $1,050,000,000. Gryno 
pelno ji turėjo $26,200,000.

Cukrus vėl atpigo
Cukraus pramonė pergyvena 

krizj. Kaina vėl nusmuko. 
Birožoj cukraus svarui moka
ma tik- 134 cento. Tai žemiau
sia kaina, kokia kada nors buvo 
mokama cukrui.

daiktams. Kopūstai atpigę net 
26 nuošimčiais, šiek tiek atpigo 
pork čapas, kiaušiniai, miltai, ir 
neavy beans. Orenčiai, svogū
nai ir bulvės šiek tiek pabran
go

Pirmoji Lietuvių 
Ekonominė konfe

rencija .

ap-
ša-
sa- 
iki

Elektros jėga
Jungtinės Valstijos pagamina 

daugiausia elektros jėgos. į 
elektros gaminimo įmones Ame
rika turi investavusi vienuoli
ka bilijonų dolerių, visos kitos 
pasaulio šalys —keturioliką bi
lijonų. Nuošimčiais skaitant, 
Amerikoj pagaminama 41 nuo
šimtis visos elektros jėgos, o 
Vokietijoj, kuri užima antrą 
vietą, 11 nuošimčių.

1929 m. visame pasaulyj bu
vo pagaminta 300,000,000.000 
kilovatų elektro valandų- Apie 
75% Amerikos pramonės yra 
elektrifikuota, Vokietijoj 70%, 

Anglijoj—50%.
Užburtas raitas

Nedarbas yra savo rųšies 
burtas ratas. Skaudžiausia
žinoma, paliečia darbininkus. 
Bet nedaro jis malonumo biz
nieriams bei pramonininkams. 
Ir štai kodėl: kai darbininkas 
turi pastovų darbą, jis daugiau 
perka visokių daiktų. Bet kuo
met jis nebetenka darbo, tai 
tąsyk stengiasi kiek galima ma
žiau išleisti pinigų. Tai tiesio
giniai paliečia krautuvninką, 
kurs nebegali parduot savo pre
kių. Pramonininkas irgi nu
kenčia, kadangi jo dirbiniams 
susiaurėja rinka. Vadinasi, ne
darbo botagas plaka visus, — 
tik vienus mažiau, kitus dauT 
giau.

Ir 
visi 
gaiš 
nis,
neteko darbo 

I Įima pigiau 
mažiau beišleidžia pinigų dra- 

i bužiams, rakandams ir net' val
giui. *O tai reiškia, kad krau- 

is ase pumą tuvnįnkaį mažiau begali par
duoti savo prekių. Pramoninin
kai irgi sumažina produkciją, 
nes žymiai sumažėjo paklausa 
jų dirbiniams, žodžiu, visi at
sidūrė užburtame rate, iš 
rio nežino, kaip išeiti.

uz-

Kiekvienas žino, kad nafta 
(mineralinis aliejus) lošia labai 
svarbią rolę. U naftos yra ga
minamas gazolinas. O gazoli
nas yra būtinai reikalingas au- ’ 
tomobiliams.

Naftos pramonė Amerikoj , 
prasidėjo nuo 1859 m., kai pul- • 
kininkas Drake i“* 
šulinį. Iki pereitų metų pabai
gos viso iš žemės tapo išimta 
12.248,747,(100 bačkų minerali
nio aliejaus. Kas metai aliejaus 
produkcija didėja. Pavyzdžiui, 
1927 m. buvo gauta 901,129,- 
000 bačkų aliejaus, o jau 1929 
m.—1,005,598,000-

tai aišku, 
biznieriai 
laikais? : 
kadangi

Kodėl šiandien 
skundžiasi blo- 

Sumažėjo jų biz- 
daugelis žmonių 

ir bando kaip ga- 
pragyventi. Jie

darbiai pasirodo menki, tai jos 
sumažina dividendus; kitos vi
sai neskelbė dividendų. Antra 
priežastis, tai menkas aplamo 
biznio pagerėjimas. Jau bai
giasi pirmoji pusė šių metų, te- 
čiaus jau galima dabar spėti, 
kad nebus galima susilaukti to
kio biznio pagerėjimo, kokio 
buvo tikėtasi. Nėra didelių vil
čių biznio pagerėjmui nei trum
poj ateityų. Tiesa, kai kurie 
pranašauja, kad vėlai rudenį tai 
tikrai bznis pagerės. Bet tai tik 
gražios viltys. Trečia priežas
tis, tai plieno produkcijos silp
nėjimas. Dar visai neseniai 
lama plieno produkcija visoj 
ly siekė 69%, o praėjusios 
vaitos produkcija, sumažėjo
65%. “Iron Age sako, kad 
liepos mėnesį, sumažinus plieno 
paklausimą automobiliams, plie
no aplama produkcija gali su
mažėti iki 50%. Nedžiuginan
čios žinios ateina ir iš vario in
dustrijos. Vario kainos netaip 
jau seniai buvo 18 centų svarui. 
Po to, tapo numušta iki 14 
centų. Vėliau iki 13, paskui 
12 centų, o šiomis dienomis 
varis buvo parduodamas po 11- 
%» cento svarui.

Bene svarbiausia priežastis 
stako kritimo bus—pravedimas 
naujo aukšto tarifo šioj šaly.

Kokios bus pasėkos naujo ta
rifo kol kas sunku pasakyti. 
Dabar vieni aiškina, kad nau
jas tarifas prisidės prie šalies 
gerbūvio, kiti mano, kad jis 
gali duoti labai blogų rezultatų 
exporto srity- Bet jau dabar 
kitos šalys matyda'mos, kad 
jų įvežamiems produktams ta
rifas tapo pakeltas, rengiasi 
tuo pačiu atsilyginti Suv. Vals
tijoms. Jeigu kitos šalys už
dės aukštus muitus' Suv. Vals
tijų produktams, tai be abejo
nės, tas turės labai žymiai atsi
liepti ant šios šalies exporto.

šie faktoriai ir neaiški ryto
jaus biznio padėtis ir prisidėjo 
prie to, kad stakas šiomis' die
nomis pradėjo smarkiai krisiti.

Atrodo, kad dabar yra “bar- 
genų” ant “stock exchange”. 
Bet tie “bargenai” dažnai pasi
rodo brangiais pirkiniais. Pasi
taiko ir tokių, kurie “bargenų” 
beieškodami visus savo pinigus 
praranda.—R-s.

Ekonominės Konferencijos 
Rengimo Centras pasiūlė že
miau sekančių programą ir pla
ną 10 ir 11 birželio sesijom:

1 sesija—18 d. birželio 1930 
m. Vieta: Lietuvos Generali
niam Kosųlate, 15 Park Row, 
New York, N. Y.

A) Pirmas posėdis iki 
puspiečių (1 vaL)

1. Ekonominės Konferencijos 
atidarymo kalba: P. žadeikis, 
Lietuvos Generalinis Konsulas.

2. Pirm. Amer. Liet. Ekono
minės Konferencijos prezidiju- 
mo išrinkimas.

Ekonomines Konferencijos 
Rengimo Centras siūlo: parink
ti 5 asmenis, kurie patys pasi
skirsto pareigomis: pirmininko. 
2 vice pirm, ir 2 se.kr.

3. Konferencijos Pirmininko 
žodis.

4. Ekonominės Konferencijos 
dalyvių trumpi pareiškimai.

5. Ekonomines Konferencijos 
darbų ir programos priėmimas.

6. Amerikos Lietuvių ekono
minio organizavimosi pastangos 
(statymo ir skolinimo bendro
vės—pašaipiuos organizacijos) 
ir Vaizbos Butų reikšme ir ro
lė Amerikoje.

P. žadeikis—A. Kalvaitis —- 
St. Vitaitis.

7. Ekonominės Konferencijos 
Rengimo Centro pasiūlymas dėl 
Amerikos Lietuvių Ekonominio 
Centro 
do.

Co. of New York.
' 16. Marketing methods of 
imported goods (food pro- 
duets). By Representative of 
the Natinal Council of Ameri
can Importers and Traders, Ine.

Mr. J. J.Roman, President oi 
the Lithuanian Importing Co. 
of Boston.

16. Importers’ financial cal- 
culalions; finansų elementas 
importo prekyboje.

Mr. Paul Fitzpatrick, Vice 
President of Buch Service Corp. 
of New York.

Dr. M. J. Vinikas.
Sesija, 11 birželio, 1930

U. S. A.
24. Amerikos muitai.
P. žadeikis.
26. Čikagos 100 metų1 progre

so paroda ir lietuviai.
Konsulas A. Kalvaitis,

Pirmadienis, birž, 23, 1930

J. P. Varkala.
26. Ekonominės progos' Ame

rikos lietuviams Klaipėdos 
krašte.

M. Jankus.
27. Pirmas Amerikos Lietu

vių Ekonominės Konferencijos 
šaukimo ir jos darbų aprašymo 
išleidimo sumanymas.

Adv; R. J. Jurevičius iš New 
Yorko.

28. Ekonominės Konferenci
jos uždarymas.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

II m.

A) Rytmetinis posėdis 
K-te)
Lietuvių Eko- 
narių pasitari- 

pasidalini-

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

B) Po

(Council) sudarymo bu-

17. Amerikos 
nominio Centro 
ma's ir pareigomis 
mas.

19. Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro pirmininko žo
dis.

19. Lietuvos Ministerio svei
kinimas: J. M., ponas B. K. Ba
lutis. >

20. Lietuvos prekių kainos, 
jų savybes Amerikos rinkos at
žvilgiu ir Amerikos lietuvių im- 
portininkų praktika.

P. Daužvardis.
J. J. Romanas,
J. Ambraziejus ir kiti.
21. Lietuvos ir Amerikos pre

kyba statistikos faktų šviesoje.
P. žadeikis.
22. Pirmosios Amerikos Lie

tuvių Ekonomines Konferencv 
jos atminimų dovanų įteikimas.

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd SU

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

Tel. Republic 8899 Tol. Prospect 3140

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

J. N. Zewert & Co
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims

Periodiškas kentėjimas

■K p

Tel. Virginia 0117 Yards 0145

Galvos 
skaudėjimas 

Neuralgija- 
. < -Nėuritis 
K" štai tikras 

palengvi- 
Lk’ nimas!

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
f*

Fordas paskyrė įvai 
riems darbams
• $30,000,000

.Uždarys dirbtuves 2 savaitėms

ku-

Valdžios periodiniai 
leidiniai

Šlakas vėl smarkiai 
nukrito

Kas Amerikoj yra stambiau
sias periodinių leidinių leidė
jas? Daugelis pasakys. kadjStock Exchange ir kitose bir- 
VVilliam Kandolph Hearst arba ‘žos* šiomis dienomis vėl smar- 
Cyrus H. K. Curtis, kurie dau- kiai pradėjo kristi žemyn. Kri- 
gelyj miestų leidžia laikraščius.11° žemyn ne bile kokių kom- 
Tačiau faktai rodo, kad stam- paniją stakas, bet pirmos rųšies 
blausias leidėjas yra Amerikos kompanijų, pavyzdžiui: United 
vyriausybe. Amerikos valdžia States Steel. American Tele- 
leidžia apie 70 įvairių periodi-! phone and Telegraph, American 
nių leidinių, kur gvildenama j Gan ir kilų. Kai kurių kom- 
farmerių ir pramonės bei biznio panių stakas šiuo kartu nupuo- 
problemos.

Konkurencija tarp laivų 
kompanijų

VVhite Star ir Cunard laivų 
linijos rengiasi sudaryti bend^ 
rą frontą prieš North (ierman- 
Lloyd laivų liniją. Mat, vokie-J . .
čiai pastaruoju laiku pasidarė beitainį pasirodė daug mažesni, 
rimti konkurentai tiek ameri- į negu pereitais metais per tą 
Riečiams, tiek anglams. Ypač j laiką. Nenumatoma perdaug 
po to, kai jie pastatė du grei-1 optimištakas ir šis bertąinis, 
čiausiu laivu —“Bremen 

■“Europa”.

Stakas-šėrai ant New York

Į lė žemiau, negu jis buvo nu
puolęs pereitą rudeni. Rezul
tate didelio stako kritimo bi- 
lionai dolerių žuvo.

To didelio urmu stako kriti
mo priežasčių yra keletas. Vie
na tų priežasčių esanti ta, kad 
uždarbiai kopmanijų už pereitą

Padidinimui vietines dirbtu
vės, praplėtimui pagelbinių 
dirbtuvių kituose miestuose, pa
statymui naujų ir šiaip viso
kiems pagerinimams Fordas 
paskyrė $30,000,000. Darbas, 
kuris atsieis $24,000,000 jau 
pradėtas. Iš aukščiau minėtos 
sumos $3,000,000 bus išleista 
iškasimui vandens tunelio ir 
pastatymui pompavimo van
dens stoties Dearborne, Mich. 
Sakoma busiąs didžiausias savo 
rųšies tunelis pasauly. Jis bus 
dviejų mylių ilgumo ir galės 
teikti 1.000,000,000 galionų 
vandens per dieną.

Birželio 19 dieną. Fordas pa
skelbė, jog jis' uždarysiąs visas 
savo dirbtuves ir ofisus dviem 
savaitėms laiko pradedant lie
pos 12 diena. Pranešimas sa
ko, jog dirbtuvės uždaromos 
todėl, kad duoti progos visiems 
darbininkams kartu imti ato
stogas. Tuo pačiu laiku bus 
padaryta dirbtuvių ir mašinų 
inventorius. Dauguma kitų au
tomobilių išdirbysčių Detroite 
taipgi planuoja liepos ir rug
pjūčio mėnesiuose uždaryti savo 
dirbtuves dėl padarymo inven
toriaus.—K-s.

puspiečių (Liet. Gen. 
KoiLsulate)

Fotografavimosi
8. Amerikos Lietuvių Ekono

minio Centro sudarymas.
9. Amerikos Lietuvių Vaizbos 

Butų ir Amerikos Lietuvių 
Ekonominiio Centro rolė preky
bos ir bendrai ekonom. santy
kiuose. su Lietuva,

P. žadeikis, J. P. Varkala ir 
kiti.

10. Kaip padidinti Lietuvos 
eksportą Amerikon.
* Konsulas A. Kalvaitis', J. J. 
Romanas, 
kiti.
C) Laike
dinaviian

Dr. M. J. Vinikas, ir

vakarienės ant Scan- 
American Line laiVo 

S. S. “United States” (pradžia 
lygiai 7:30)

11. Amęrikos Lietuvių Vaiz
bos Butų santykiavimas su Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 
Rūmais.

J. P. Varkala. ' l x
12. Amerikiečių turizmas Lie

tuvoje.
P. žadeikis.

KA) galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 

jums neleidžia išeiti i pasimatymus 
— atminkit Bayer Aspirin. Paban
dykit šias piliukes, ir jus busit dė
kinga už jų suteiktą palengvinimą 
Jos palengvina taip daug visokių 
skausmų ir tuoj. Nėra jokios ne
laimės jas naudoti. Aspirinas ne
gali jums kenkti! Gydytojai jums 
pasakys, kad jie neslogina širdies. 
Tatyrimas milijonų žmonių kalba jų 
naudaį. Bereikalingai nekęskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šalti, paleng
vins galvos skausmą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piliukiy bonkųtę ir taupiukit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN

Garsinkites ‘N-nose’

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti j vairius valgiai.

RAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokyiąai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

, vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................:.................

šioje 735 puslapiu knygo je telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto,

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas, kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00 ,

ir kuris užsibaigs su birželio 3f)
i diena. Kadajigri kompanijų už-

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

193 Grand Street Brooklyn-, N. N,

BE PETITO- •'*’'—**•’*'*• -
Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rcktumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi būsite 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.

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damcn Avenue, Chicago, III.

Kapitonas
Specialistas iš

MSSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSĮOS 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. Nedaliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Te). Crawford 5573

neinant tiMtm’ni trr

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseyelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. 1LL.

v- lpli‘ k

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną\, plasterj ir viską kitą..
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Western Avė.

f Bridgeportiečiams 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. 31 st Street
(Prie pat Halsted Street)
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Pirmadienis, birž. 23, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

SLA. 36-tas Seimas
Rašo S. Bakanas

prezi-

(Tęsinys)
Sesija 10-to

Sesiją 10-tą atidaro 
dentas Gegužis ant 2 vai. po
pietų. Po delegatų vardošau- 
kio P. Grigaitis duoda įnešimą, 
kad naujos konstitucijos pri
ėmimas butų atidėtas tolesniam 
laikui, o butų rinkimas Pildo
mosios Tarybos, pastoviųjų ko
misijų ir kiti svarbus Seimo rei
kalai kad butų apsvarstyti. 
Įnešimas priimtas vienbalsiai.

Pildomosios Tarybos ir Komi
sijų rinkimai

Einama prie rinkimų Pildo
mosios Tarybos. Prezidentas 
Gegužis pakviečia poną Biršto
ną pirmininkauti ir prasideda 
rinkimai. Balsavimo pasekmės 
sekamos:

Į prezidentus St. Gegužis 255 
balsų. Bacevičius negavo nie
ko.

Į vice-prezi(|entus A. Mika
lauskas gavo 248 balsus. Pet
ronis gavo 1 balsą.

Į sekretorius P. Juirgeliute 
278 balsus. Jaškevičiutė gavo 
1 balsą.

Į iždininkus advokatas Gu- 
gis 217 balsų. Salaveičikas ga
vo vieną balsą, Tareila gavo 
22 balsus.

Į iždo globėjus Raginskas 222 
balsus. Januškevičius 234 
sus. Jusius nieko negavo, 
neikis gavo 2 balsus.

Į daktarus-kvotėjus 
mas gavo 238 balsus, 
levičius 1 balsą.

Apšvietus komisija 
mininką P. Grigaitį paskelbia 
nominacijas “Tėvynės” Redak
toriaus. Balsuojant S*. E. Vi- 
taitis gavo 241 balsą.

Po Redaktoriaus rinkimų ei
nama prie skundų ir apelia
cijų komisijos raportų. Skun
dų ir apeliaicijų komisijos pir-.

komisija —
•Drangelis ir

komisija

Dr

Dr.

bal-

Dr.
Dr.

per

Kli-

pir-

misija, bet rezoliucijų komisi
ja neturėjo rezoliucijų.

Sesija uždaryta.
Sesija 11-ta

Chicago, III., Lietuvių Audito
rija, birželio 21 d.

Sesiją 11-tą atidaro vice-pirm. 
V. Kamarauskas 9:30 vai. ry
to.

Delegatų vardošaukis. Po de
legatų vąrdošaukio skaitoma 
vakarykščių sesijų protokolą 
ir priimama kaip skaityta, su 
mažais paaiškinimais.

Už Apeliacijų ir Skundų ko
misiją, p. Birštonas raportuo
ja, kad yra paduotas skundas, 
per Seimo delegatus, prieš tuos 
S. L. A. narius, ir ne narius, 
kurie dar nebodami Seimo dc- 
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legatais, kėlė triukšmą Seime 
— kad reikėjo juos su poli
cijos pagelba prašalinti iš Sei
mo, idant galima buvo Seimą 
suorganizuoti.

Skundų ir Apeliacijų komi
sija rekomenduoja šį skundą 
pavesti pastovajai Skundų ir 
Apeliacijų Komisijai.

Einama prie kuopų įnešimų, 
kurie neliečia konstitucijos. Įne
šimus sikaito Įstatų komisijos 
pirmininkas, advokatas Jurge
lionis. Tarp kitų įnešimų, pri
einama prie kuopų įnešimo, ku
ris reikalauja, kad S. L. 'A. Cen
tras hutų perkeltas iš. New 
Yorko į Pittsburghą ar į Wilkcs 
Barre, Pa. Įstatų komisija re
komenduoja centro kėlimo klau
simą atidėti ilki bus čarterio pa
taisymas atliktas. Komisijos re
komendacija priimta.

Prieinama prie Kuopų įneši
mų, kur kalbama apie Centro 
organizatoriaus urėdą. Įnešimų 
komisija rekomenduoja organi
zatoriaus reikalą palikti po se
novei, Pildomosios Tarybos nuo-

Statosi namusPolicininku parodanariui. Advokatų komisijos ra
portas priimtas po gana įdomių 
diskusijų. Vienuolikta sesija už
sidaro iki 2 vai. po piet.

Sesija 12-ta
Sesiją 12-tą atidarė preziden

tas St. Gegužis 2:15 po pietų.
Delegatų vardošaukis. Po de

legatų vardošaukio prezidentas 
Gegužis praneša, kad jis turįs 
ką tokio pranešti, ir praneša, 
jogei SLA. yra apsųkstas teis
mui ir yra reikalaujama in- 
džionkšeno ant SLA. turto.

Pasirodę, kad musų “progre- 
sistai”, kurie buvo prašalinti 
iš SLA. Seimo už triukšmo kė
limą ir mitingavo Meldažio sve
tainėje ir pasivadino “SLA. di
džiumos teisotu ir legaliu sei
mu”, yra padavę skundą teis
mui.

Delegatai klausia prezidentą 
Gegužį, ar jis negalėtų paaiš
kinti to skundo turinį. SLA. 
iždininkas, acjvokatas Gugis, 
praneša, kad jis turįs minėto 
skundo sutrauką ir trumpai pa
aiškina minėto skundo esmę. 
Iš skundo pasirodo, kad mu
sų “progresistai”, savo skunde, 
reikalauja, idant jų mitinge iš
rinktai taip vadinamai “Pildo
majam Tarybai” — būtent Ba
cevičiui, Petroniu!, Ješkavičiu- 
tei ir Salavcičikui — butų per
duotas visas SLA. turtas ir 
pripažinta, jogei jie iskaitytų- 
si legaliais SLA. viršininkais; 
skunde, be to, reikalaujama, 
idant išmokėjimai butų sustab
dyti, išskiriant pašalpą ir po
mirtinę, ir kad pirmadienį, bir
želio 23 d., Pildomoji Taryba 
turės duoti atsakymą į minė
tą skundą.

Delegatai duoda įnešimą, ku
ris įgalioja Pildomoją Tarybą 
vesti bylą, ir gintis nuo užpuo
likų. Įnešimas priimta vienbal
siai, atsistojimu. Rezoliucijos 
komisijos pirmininkas, P. Gri
gaitis, skaito rezoliuciją. Rezo
liucija priimta vienbalsiai.

Naujos konstitucijos projek
tą galutinas priėmimas atidėta 
iki sekamo Seimo.

Pildomosios Tarybos algų pa
kėlimas. Algos palikta po se
novei.

iMorgičių komisijos, suside
dančios iš advokatų, raportas 
ir rekomendacijos, patiektos ad
vokato Olio, priimta ir nutar
ta, kad Finansų Komisija pa
skirtų komisiją ištirimui tųlų 
nvestmentų.

J. Rauktytės patiektas 
šaukimas, varde Jaunuolių 
mo delegatų, priimtas, ii
rus tuos sakinius, kur kalba
ma apie pripažinimą garbės na-

Įima sėkmingai atremti visas 
atakas, kurios yra kreipiamos 
prieš SLA.

Seimas uždaroma, Lietuvos 
himnu ir pakilusiu upu, 5:15 
vai. vakaro.

Delegatai, atsisveikindami vie
nas su antru, skirstosi.

S. Bakanas.

šiuo laiku pardavinėjama bi
letai policininkų parodai, kuri 
rengiama Soldiers Field aikštė
je ir kuri bus rugpiučio 16 ir 
17 dienomis. Pelnas, gautas iš 
parodos, eis našlėms ir našlai
čiams tų policininkų, kurie žu
vo savo pareigas eidami.

Statybos naujiems namams 
suteiktas leidimas 12 warde 
lietuviui Adomui Patujunui, 
3026 W. 44th St. (Rear Add) 
ir J. Valeiskai, 3904 W. 47th St.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas teatras 
atsidaro

Kareiviu paroda

Soldiers Field aikštėje šiuo 
laiku yra laikoma kariuomenes 
paroda. Kareiviai 
skyrių — duoda įdomius pa
žiūrėti programus, kurių tarpe 
orlaivininkų išpildomi numeriai 
atrodo ypatingai įdomus.

įvairių

PAILSĘS?
fcsorka Suteikia Naują 

Gyvenimui Prasmę!
Jelru jūsų virBkininib si r to

mą tinkamai veikia, jus galite 
daug žaisti, daug dirbti ir pil
nai džiaugtis gyvenimu. Var
tokite Esorka, laiko įrodyta 
toniką, kad palaikyti normalų 
virškinimą, palengvinti pilvo 
pakrikimus ir pašalinti konsti- 
paciją. Klausk savo aptieki- 
ninko. 17

SeverA’s 
cSORKa

Publix-Balaban & Katz tea
trų grandinys atidaro dar vie
ną teatrą, būtent prie Milvvau- 
kee ir Latvrence avės., birže
lio 27 dieną. Tą dieną, kaip 
atidarymo dieną, rengiama spe- 
cialis programas.

mini n kas advokatas Borden ra
portuoja ir komisijos rekomen
dacija tampa priimta.

Seka raportas komisijų ko
misijos. Raportuoja komisijos 
pirmininkas Dr. Drangelis se
kančiai:

Įstatų komisija — Birštonas, 
advokatas įBorden ir advokatas 
Lapatto.

Finansų komisija — advoka
tas Olis, Geo. Stungis ir K. 
Mačiukas.

Labdarybės komisija — p-ni 
Kirienė, p-lė Juze Rauktytė ir 
P. Jurgeliutė.

Apšvietus 
Vi ni kus, Dr. 
l^nckus.

Sveikatos
įMont vidas, Dr. Jonikaitis ir Dr. 
Karalius.

Tautiškų centų paskirstymo 
komisijos pirmininkos Čeka
nauskas skaito raportą, bet p-lė 
P. Jurgeliutė pastebi, kad iš 
Tautiškų centų nieko nėra ski
riama SLA. Moksleivių Fondui, 
ir komisijos raportas grąžina
ma komisijai atgal.

Paimta keletas kitų dalykų 
prie apsvarstymo.

Komisija dalinimui tautiškų 
centų vėl išeina su raportu. Pi
nigai paskirstomi sekančiai:

SLA. Jaunuolių švietimo 
Fondui $1,400; Vilniaus Kultu- 
ros Draugijai—$900; Našlių ir 
Našlaičių Fondui—$600; žibu
rėliui—$400; Pieno Lašui $400; 
Knygnešiui Stoškui, kuris ran
dasi Chicagoje — $100; šerno j 
paminklui—$150; Varpo moks
leivių Draugijai— $100; SLA. 
Moksleivių Fondui—$634.

Kįla karštos diskusijos. Pa
sako karštas kalbas* advokatas f j liraj jc; bus reikalas, tai Pil- 
Bagočius, Jonas Grinius, P. domoji Taryba pasielgs kuo- 
Dargis, V. Čekanauskas, ir po geriausiai. Dr. Drangelis duo- 
karštų debatų viršminėta komi- (]a įnešimą, kad komisijos re- 
sijos rekomendacija padalinime komendacija butų priimta. Kij- 
tautiškų centų priimta*. la karštos diskusijos. Po dis-

Buvo iššaukta rezoliucijų ko- kusi jų einama prie balsavimo.
Už komisijos rekomendaciją pa
duodama 150 balsų, o prieš —
III balsų. Tokiu budu komisi
jos rekomen(Racija priimta.

Einama prie kuopų įnešimų, 
kur reikalaujama, kad kuopų 
organizatoriams butų pakeltas 
atlyginimas už prirašinėjimą 
[naujų narių. Įstatų komisijos 
pirmininkas, advokatas Jurge
lionis, kviečia Centro sekreto
rių P. Jurgeliutę, kaip geniau
siai susipažinusią su organiza
cijos reikalais, kad ji padary
tų savo rekomendacijas — kiek 
galima butų mokėti kuopų or
ganizatoriams, kad nenukentė
tų Lėšų Fondas.

P. Jurgeliutė rekomenduoja 
sekančiai: apmokėti kp. orga
nizatoriams ant I skyriaus — 
75 centus; ant II skyriaus — 
$1.00; III skyriaus — $1.50;
IV skyriaus — $2.00. O iki šiol 
buvo .atlyginama kuopų orga
nizatoriams sekančiai: I sky
riaus — 50 centų; II skyriaus 
— 75 centai; III skyriaus —. 
$1.00, o IV skyriaus — $1.25. 
Centro sekretoriaus, P. Jurge- 
liutčs, rekomendacija priimta 
didžiuma balsų.

Seka keleto kitų įnešimų— 
mažesnės svarbos, ir vis priima 
komisijos rekomendacijos. Ir 
tuo kuopų įnešimai baigėsi, ku
rie nebuvo surišti su nauja kon-

Nauji Golumbia
Lietuviški Rekordai

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis 
kiekvieno Lietuvio namuose; nes yra žino
ma, gera muzika mums daug gero duoda, o 
ypatingai musų Lietuvių muzika.

Klausykite Lietuvių programus kas 
nedėldienj

iš W. C. F. L. Radio Stoties, nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas 
ketvertą iš W. H. F. C. nuo 7 iki 8 valandos vakare.

16168
16164
16170
16143
16133
16147

16158
16161

16166

16165
16172

16171

INGRAITI MACHANOJAUS ORKESTROS
Sharkio kumštynės — 2 dalys.
Močiutė Mazurka ir Kariška Daina
Jievutės Polka ir šiaučiaus Polka
Petro ^Polka ir Vestuvės
Kariška Polka ir Žydelio Judelio Polka
Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

MENKELIUNIUTfiS ir STANKUNO-DII1STAI
Šia Naktelę ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą
Valio Dalgelis ir Geismai Svajonės

NAUJAS MIKO PETRAUSKO
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birute

WORCESTERIO ORKESTROS
Dvieju žodžių Polka ir Lietuvos Kvietkos 
Lietuvių Kareivių šokis ir Einik Polka

JUOZO ANTONELIO
Svajone ir Meilė ir Sudiev Sesutės

Kainos rekordų: 75c. vienas Rekordas.
Siunčiame į kitus miestus.

Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tiktai yra Lietuvių kalboje.

Katalogas dykai.

Jos.F.Budrik,,IIC
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III 

Tel. Boulevard 4705

Paima apsvarstymui Riki 
sios Tarybos paduot 
pataisymui senos konstitucijos, 
kuriuo norima įvesti apdrau- 
dos aukštesnius skyrius iki 
$5,000. Tuomi butų pakeltos 
mokės tys naujiems nariams į 
apdraudos skyrius. Įstatų ko
misijos pirmininkas kviečia p- 
lę Jurgeliutė paaiškinti plačiau 
šitą klausimą. P-lė Jurgeliutė 
aiškina apie būtiną reikalingu
mą priimti naujų mokesčių len- 

| telę. P-nas Tareila duoda įne- 
Išimą, kad mokesčių kėlimo klau
simas butų atidėtas iki seka
mo seimo. Didžiuma balsų įne
šimas priimtas, kad atidėti iki 
sekamam seimui.

Advokatų komisijos raportą 
pateikia adv. Olis. Raportuoja 
apie išduotus mortgečius p. Ma- 
kaveckui, P. Deveniui ir J. Užu-

o- 
ojektą

atsi-
Sei-

Laiškų Skaitymo ir Finan
sų komisijos pirmininkė prane
šė, kad su pasveikinimais įplau
kė $808.37.

P-lei P. Jurgeliutei įteikia
ma gražus laikrodėlis, kaip at
minčiai 10 metų sukaktuvių 
P. Jurgeliutės ėjimo SLA. Cen
tro sekretoriaus pareigų. Dova
ną įteikė ir pasakė gražią pra- 
talbėlę, varde Seimo delegatų, 
advokatas šalnienė.

Sekantis Seimas laikyti, di
džiuma balsų nutarta, Pitts-

Pagerbimui mirusių SLA. na
rių prezidentas Gegužis pakvie
čia Seimo delegatus atsistoti. 
Delegatai atsistojo 
2 minutes.

Uždarant Seimą,
S. Gegužis pasakė
<albą, kviesdamas Seimo dele
gatus, sugrįžus į 'kuopas, ener
gingai darbuotis, kad butų ga-

ir stovėjo

prezidentas 
gražią pra-

NETURĖJO APETITO 
“Chicago, III., May 1. — Viską ban
džiau nuo savo vidurių trubelių, bet 
veltui.
:ių kvapo koktu darydavosi, 
'’rinerio Kartaus Vyną ir kad jus 
pamatytumėt mane valgant dabar!

Mrs. Kat. Klindera.” 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra natūralūs tonikas, jis gelbsti vir
škinimui, valo vidurius ir stiprina 
visą kūną. Bandyk jj, gausi bile ap- 
tiekoje. Sempeliai dykai iš Jos. Tri- 
ner Co\ 1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, 111.

Neturėjau apetito, o nuo val
iniu

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St.,
. CHICAGO, ILL.

___________________ ____________ ■ ■ ■

Dentistų pagelba 
vaikams

Hamline klinika, kuri randa
si prie 47 ir Bishop gatvių, 
nuo sausio menesio 1929 metų 
iki gegužes mėnesio 1930 me
tų, suteikė pagelbos 11,571 vai
kams, turėjusiems tokias ar ki
tokias dantų ydas.

Kalbama klinika aptarnauja 
11 wardą (kurion įeina ir 
Bridgeportas) ir 12 wardą (ku
rion įeina ir Brighton (Park). 
Kaip minėta aukščiau, patarna
vimas čia veltui, t. y. suteikia
ma miesto lėšomis.

Dailės institute
Goodman teatras žada duo

ti ypatingai puikų repertuarą 
ateinantį sezoną. Tarpe akto
rių busimą sezoną dalyvaus ir 
svečiai aktoriai (profesionalai), 
kad veikalus vaidinti kuo ge
riausia. Jau dabar parduodama 
biletai kalbamam sezonui. Kas 
nori įsigyti sezoninius biletus, 
tai .gali gauti juos mokėdami 
po $14 ir po $10 už seriją.

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu.

Del smulkmenų rašykit
Herb Medicine Co.

Maywood, Iii.

Geriausi Salotai Negali 
Užaugti Dirvone 

Geriausio pieno negali būti be pastangų 
tjrupųs, švieži 

salotai. Kaip 
gera į juos pa
žiūrėti ! Kaip 
skanus jie val
gyti ! Extra 
rupes-tingumas 
buvo reikalin
gas, kad pa

tiekti jums tą gerumėlį — extra rūpestin
gumas darže ir extra rūpestingumas gabe
nant juos į jūsų apielinkės sankrovą.
Geras pienas turi turėti dar rūpestingesnę 
priežiūrą. Bowman’o Pienas, pavyzdžiui, 
yra melžiamas tik iš karvių, kurios yra 
maitinamos ir prižiūrimos sulig griežtų 
Bowman’o taisyklių. Taigi, Bowman’o Pie
nas yra extra geras jau pačioje pradžioje. 
Ir gerai išlavinti inspektoriai stovi ant sar
gybos ant kiekvieno žingsnio prižiūrėdami, 
kad tas extra gerumas niekad ne.butų 
žudytas! 
Ne stebėtina, kad Bowman’o Pienas 
yra pagarsėjęs delei savo pilno Sme
tonos riebumo, 'savo šviežumu ir ne
palyginamai geresniu skoniu! Ne 
stebėtina, kad jis yra populiari'š- 
kiausias pienas Chicagoje ir prie
miesčiuose! ‘ "

Bowman
DAIKYCOMPANY

MILK

pra-

9

rar W TelefonasMILJKL . sup<-™r68°“ _
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varške

15 dienų
nuošimčiai dykai

Visi taupimo depozitai padaryti prieš ar 15 dieną 
kiekvieno mėnesio neš nuošimčius nuo 1 dienos.

Taupimo Sąskaita
duos jums užtikrinimą ir prasmę nepriklauso
mybės.

Atidarykite Sąskaitą čia
kur taupiniai daugiau kaip 40,000 depozitorių
buvo saugomi ir apginami nuo 1905 metų.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $1,600,000.00

West6ide savinIBank 
cli\etBankofSafety'and Friendlų Šeiriai' [ 

RoosevčirRoad*al ilalslccl*Sb'cčtr Chicačb 
______ --- ---- - -----  O
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PAVYZDINGAS MIESTAS

ŠALIS, KURI TURI TIK 28 POLICMONUS

Šį mėnesį Islandija apvaikščioja nepaprastas su
kaktuves. Prieš tūkstantį metų toj tolimoj šalyj buvo 
sukurtas pirmas pasaulyj parlamentas. Tas istoriškas 
įvykis šį mėnesį ir bus iškilmingai paminėtas.

Islandija turi tik apie 100,000 gyventojų, šiuo lai
ku, kai beveik visame pasaulyj siaučia nedarbas, Islan
dija nuo to blogumo yra liuosa. Ji liuo&a yra ir nuo

Prieš dešimti metų socialistai pradėjo valdyti Aus
trijos sostinę Vieną. Padėtis tuo laiku Austrijoj buvo 
tiesiog pasibaisėtina. Ypač skurdo Vienos gyventojai. 
Skurdo ir darbininkai, ir profesionalai, ir valdininkai. 
Jie neturėjo nei drabužių, nei maisto: gyveno pusba
džiu ir kūną dengė visokiais skarmalais.

Praėjo dešimtį metų. Ir ką mes matome?
Kas tik neaplanko Vieną, tas negali atsigerėti to 

miesto tvarka. Viena dabar kreipia viso pasaulio dėme
sį. Paėmę valdžią j savo rankas, socialistai pirmiausia 
pasiryžo aprūpinti biednuomenę tinkamais butais. Va
dinasi, panaikinti nešvarias ir nesanitarines lindynes, 
kuriose buvo priversti gyventi darbininkai. Tuo tikslu 
miesto valdžia pradėjo statyti darbininkams aparta- 
mentinius namus. Padarinyj šiandien apie 50,000 šeimy
nų gyvena tuose moderniškuose trobesiuose. Trumpoj 
ateityj bus užbaigtas naujas apartamentinis namas, kur 
galės gyventi 2,000 šeimų.

Reikia pasakyti, kad tie apartamentiniai namai yra 
labai moderniškai įrengti. Jie turi įvairių parankumų, 
— salių, skaityklų, skalbyklų ir net savo krautuves. 
Prie kiekvieno namo randasi didelis kiemas, kur vaiku
čiai gali liuosai žaisti. Kadangi tie namai pastatyti ne 
pelnui, tai kambarių nuomos yra labai pigios: mokant 
dolerį per mėnesį galima gauti gana didelį ir švarų 
kambarį.

Tačiau Vienos socialistiškos valdžios nuopelnai tuo 
dar neišsisemia. 1920 m. vaikų mirtingumas buvo tie
siog pasibaisėtinas. Iš kiekvieno šimto gimusių vaikų 
30 Nuošimčių mirdavo nesulaukę nei vienų metų am
žiaus. Šiandien tas nuošimtis nukrito iki 8. Tokių ste
bėtinų rezultatų tapo atsiekta ačiū tam, kad medicina 
ten tapo dalinai socializuota. Vienoj apie 70 nuošimčių 
visti gyventojų gali naudotis nemokamai klinikomis ir 
geriausių daktarų patarimais. Sveikatos reikalams 
miestas išleidžia pusėtinai dideles sumas pinigų. Rūpi
namasi ne tik sergančiais žmonėmis, bet dedama visos 
pastangos, kad apsaugoti sveikuosius nuo ligų. Tuo 
tikslu rengiama įvairios paskaitos ir lekcijos, kurių pa
galba žymus daktarai supažindina žmones su visokiais 
sveikatos reikalais.

Žmonių sveikata rūpinasi prof. Julius Tandler, Jo 
žinioj esanti įstaiga įvairiais budais patarnauja žmo
nėms. Sakysime, sunkiai suserga koks nors darbininkas. 
Jis būtinai yra reikalingas operacijos. Bet operacija ga
na brangiai kainuoja, o pinigij nėra. Praneša Tandlero 
įstaigai, kuri tuoj pasiunčia tyrinėtoją. Jei pasirodo, 
kad ligonis yra neturtingas ir jam reikalinga padaryti 
operaciją, tai be jokių vilkinimų jis tuoj tampa nuga
bentas i ligoninę.

Viena yra padalinta į 21 distriktą. Kiekviename 
distrikte prof. Tandler įsteigė vaikų gerovės skyrių. 
Tie skyriai rūpinasi vaikais iki keturiolikos metų am
žiaus. Gerovės skyriai prižiūri vaikų sveikatą ir sutei
kia medikalę pagalbą. Kas vasarą apie 35,000 nesvei- 
kaujančių vaikų yra siunčiama penkioms ar šešioms 
savaitėms atostogų. Visas išlaidas padengia miestas. Ir 
štai dabar Vienoj vaikų mirtingumas yra žemesnis, ne
gu Amerikos miestuose.

Neužmirštama ir motinos. Kiekviena nėščia mote
ris gali kreiptis į atitinkamas klinikas, kur jai suteikia
ma reikalingos informacijos, kaip užsilaikyti. Patari
mai duodama veltui. Daugiau to: šešias savaites prieš 
gimdymą ir šešias savaites po gimdymo motina gauna 
pilną priežiūrą.

Dr. Ralph Arthur Reynolds, kuris praleido Vienoj 
apie pusantrų metų, sako, kad tas miestas yra vienas 
pavyzdingiausių pasaulyj. Vienos socialistiška admi
nistracija parodė pasauliui, kad dirbant ir nelabai pa
lankiose sąlygose galima nuveikti milžiniškus darbus.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu;

Metams ------------------ ---------- $8.i
Pusei metu ....................................4.00
Trims mėnesiams ____________2.0(
Dviem mėnesiam ______  1.5(
Vienam mėnesiui ____________  .75

Čhicagoj per išnešiotojusi
Viena kopija______________ . 8c
Savaitei__________ _________ . 18c
Mėnesiui------------ - t. r _____75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
vaitu;

Metams ............ - - $7.00
Pusei metu ...........  8.60
Trims mėnesiams .................— 1.75
Dviems mėnesiams.............  1,25
Vienam mėnesiui _................. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .-------------- --- ------ —. $8.00
Pusei metų..........................  4.01
Trinas mėnesiams _______ __  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kriminalistų bei butlegerių, todėl policijai nėra kas 
veikti.

Su kitomis šalimis jokių - nesusipratimų jb neturi, d 
todėl jai nereikia arrriijos. Visa Islandijos ginkluota 
'jėga susideda iš’28 į policinonų, kurie palaiko tvarką so
stinėj Reykjavik. Tas miestas turi 25>000 gyventojų.

Kadangi Islandijai nereikia nei armijos, nei skait
lingos policijos užlaikyti, tai vyriausybės išlaidos yra 
gana mažos. , j ' I j į ?

Pravartu dar pridurti, kad tos šalies premjeru yra 
Tryggvi Thorshallsson, kuris prieš kiek laiko buvo; Lie
tuvoj pasiuntiniu.

(Priimtas vienbalsiai 12 sesijoj)
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 36-to Seimo metu musų 
organizacijos istorijoje įvyko 
dar negirdėtas dalykas: kuopų 
atstovų dalis, atvykusi i šį Sei
mų, ažuot padėjus kitiems Sei
mo delegatams dirbti paskirtus 
Seimo darbus', posėdžių salėje 
kėlė tokį stipriausiai suorgani
zuotą triukšmą ir suirutę, kad 
Seimo Rengimo Komisijai vi
sai nebuvo galima palaikyti jo
kios tvarkos ir ją tegalėjo at- 
steigti tiktai griežta policijos 
akcija.

Vos atsidarius Seimui, kada 
dar nebuvo nė patikrinti dele
gatų mandatai, tie kuopų at
stovai, atėję į svetainę kartu 
su skaitlingu buriu savo talki
ninkų. neturėjusių jokios tei
sės dalyvauti Seime, ėmė gar
siai sukauti, nepamatuotus rei
kalavimus statyti Seimo pir
mininkui, trepsėti ir ant kėdžių 
lipti. Visos SLA. Prezidento 
pastangos nuraminti triukšma
darius, visi jo prašymai, kad 
jie leistų Seimui pradėti savo 
darbą, buvo bergždi. Užimąs, 
klyksmas ir užgauliojantys at
siliepimai pirmininkaujančio 
viršininko adresu kartojosi nuo
latos per pirmą, antrą ir trečią 
sesijas.

Galų gale, penkiems šimtams 
suvažiavusių į Seimą delegatų 
sugaišus be naudos' pusantros 
dienos brangaus laiko ir nete
kus bet kokios vilties taikiu ke
liu prieiti prie tvarkos — 
triukšmadariai buvo pašalinti 
iš Seimo posėdžio. Liūdnas ir 
nedarąs garbės musų organiza
cijai įvykis.

Seimas susitvarkė; nors' pra
sišalinusioji mažumos grupė 
buvo kviečiama atgal, bet ji 
negryžo. Tačiaus, Seime liku
sioji delegatų didžiuma sėk
mingai atliko savo darbus vi
siškai SLA. ribose.

Atsakomybė už tą įvykį puo
la ant tų vyrų ir moterų, SLA. 
narių, kurie buvo pasirūpinę 
gauti mandatus ir keliavo į 
Seimą ne su mintimi atlikti pa
reigas, kurias jiems deda SLA. 
konstitucija, bet — iš anksto 
pasiryžę daryti obstrukciją, ar
dyt ir skandalint.

Bet dar didesnė atsakomybė 
yra tų, kurie stovi už nugaros 
šitų užmiršusių savo pareigas 
narių ir jiems diriguoja. Juos 
stengiasi išnaudoti savo tam
siems politiniams tikslams!

Svarbiausieji to apgailėtino 
įvykio kaltininkai ir tikrieji 
suirutės autoriai ir vadai yra 
fcomunistų Partija ir jos agi
tatoriai. Apgavingai dengda- 
miesi “progresyvių” ir “darbi
ninkų” vardais, jie peršasi į 
vadus Susivienijimo nariams, 
kursto juos prieš teisėtai iš
rinktus musų viršininkus' ir 
slaptai daro planus pasigrobti 
SLA. vairą ir turtą į savo ran
kas.

Jau pereitas musų Seimas 
Baltimorėje turėjo tam tikra 
rezoliucija pasmerkti komunis
tų demagogiją ir intrigas, at
kreiptas prieš Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Pernai me
tais vėl buvo iškeltas aikštėn 
tas faktas, kad komunistai su 
savo “Centro Biuru” priešaky
je, konspiruoja prieš musų or
ganizaciją ir taikosi klasta ar
ba smurtu ją užvaldyti.

Organizuota obstrukcija ir 
triukšmu komunistai bandė pa
siekti savo tikslą dabartiniame 
SLA. Seime. Kai jų “progresy

viai” pasekėjai tapo, pagaliau, 
prašalinti iš salės, tai jie dabar 
bando Susivienijimą suskaldyti 
ir sudemoralizuoti.

Susivienijimo nariai! Nesi
duokite suklaidinti kampanijai 
šmeižtų ir prasimanymų!

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje buvo ir yra laisva, bro
liška susišelpimo ir kultūros 
organizacija. Jis toks ir pasi
liks. Jisai neleis, kad kokia 
nors pašalinė organizacija kiš
tųsi į vidujinius jo reikalus ir 
bandytų paversti Susivienijimą 
savo politiniu įnagiu.

Kiekvieną tokios rūšies pasi- 
mojimą — nežiūrint iš kurios 
pusės jis eitų — SLA. atrems 
visu griežtumu.

Taigi dar kartą raginame, 
kad visi SLA. nariai dirbtų sa
vo organizacijos labui, pasiti
kėtų jos ateitimi, laikytųsi įs
tatų ir gintų organizaciją nuo 
tų, kurie ją nori suardyti.

Pirmas biznierius:—Kaip ei
na biznis?

Antras biznierius:-—Taisosi.
Vakar gavau $5,000 orderį.

— Eik jau, nepasakojęs.
— Dievaž. Nori, parodysiu 

anuliavimą.

Chicagoj milijonai pakelių WINGS parsiduoda dviejuose
naujuose pakeliuose!

Saugokit ir tėuiykit kr.rL išlaiin"/!
Lenktynes prasiėjo! Vi?ni djęną manom WALT,ET ;...

patinka. Kitą TWIN TENS pitmyn žengia. Pirkit šiandien 
Pcrsitirkinkit kurį goriau mėgstat.

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieks

(Tąsa)
“Galbūt aš šiandien važiuo

siu į Rygą- Aš beveik užtikrin
tai sakau, kad nuvažiuosiu: tu
riu ten nedidelį reikaliuką. Bet 
viena. Tamsta negali kartu. 
Šiandien ne!... Neprieštarauk, 
pone Nelke! Tamsta esi mano 
draugu, geru draugu, aš noriu 
tikėtis. Už tat Tamsta nepano
rėsi tyčia gadinti mano reputa
ciją. Prisipažink Tamsta pats: 
vakar tas dalykas pasidarė jau 
perdaug skandalingas. Čia jau 
nors ir daug kas' leidžiama, ta
čiau aš vis dėlto bijausi, kad 
musų abiejų reputacijoms teks 
kiek nukentėti. O to mes ne
galime daleisti — nei Tamsta, 
nei aš. Argi ne tiesa, pone Nel
ke?”

Jis vistik' norėjo priminti, 
kad jie vakar sugėrė ant “tu” 
ir jis ją bandęs net pabučiuoti. 
Bet susigriebė, kad tai reikėję 
jau pradžioje. Dabar tai atro
dytų kiek juokinga. Tada juos 
sutrukdė. Jis pastebėjo Ema- 
nuelį Sprukstinį, kurs valkio
josi po prieslėnį lyg žvalgyda- 
mosi. Atsilenkė, prigulė, kad 
savo liemeniu pridengtų ponią 
Šluoki], nuo jo akių.

Bet’ jau buvo vėlu. Emanue
lis lipo į kopą sunkiai besivar- 
tallodamas ir. kaip atrodė, abe
jingai dairydamasis. Aplenkė 
tris paneles’, kurios ėmė sau
lės vonias ir leido kiekvienam 
apžiūrėti savo šlapiame triko 
įterptuosius kimus, pusnuoges 
krūtis ir nuogas rankas ir ko
jas. Tada dar dvi storokos po
nios, kurios rengėsi vos besi- 
saugųjlamos, parodydamos savo

grakščius šilkinius baltinius. 
Per storapilvį plikį su plaukais 
apžėlusia krutinę jis tiesiog 
peržengė,

1 Dabar tai jis priėjo. Pasi
ėmė. nuo baslio ponios Sluokos 
raudonąją suknią, pamojavo ją.

“Kam čia toji raudonoji vė
liava iškabinta?”

Atsiliepė viena iš tų trijų že
miau.

“Kalakutams erzinti!”
Emanuelis atsigręžė į jas ir, 

lyg dešimties metų vaikas, pa
rodė liežuvį. Tos visos trys at
šlaitėj ei žvengė į jį žiūrėdamos.

Bet jis daugiau į jas nebe- 
atkreipė dėmesio. Nusilenkė, 
paėmė ponią Sluoką už kojų ir 
patraukė smėliu truputį žemyn. 
Ji nesijuokė ir nesipriešino. At
sivertė aukštielninka ir žiurėjo 
aksominėmis akimis.

“Emanueli, Tamsta išdykau
ji.”

Atletų papratimu, jis' suraiz-. 
gė rankas ant krutinės- Rau
menys žemiau pečių išsilenkė 
lyg virvagaliai.

“Argi tai bloga?”
“Tamsta kvailys! Tamsta' di

delis kvailys! Tamsta šitoks 
didelis, didelis, didelis kvailys!”

Ji išmetė rankas į abi puses, 
lyg parodydama neaprėpiamą 
ir neapčiuopiamą didumą.

“Tai aš Tamtą apkasiu. Pą- 
lauk, aš Tamsta tuoj apkasiu!”

Ir atsiklaupęs jis pradėjo 
rausti smėlį ant, jos. Pradedant 
nuo kojų, jis slinko vis aukš
tyn. Apipylė su kalnu ir dar 
priplojo kiečiau. Užgesęs papi
rosas jai dar visą laiką buvo 
burnoje. Kai jis su savo duob

»\'A WINGS—oro išvėdintas cigaretas 
(Yd pralenkia minias! Chicagoj su- 

ni’l’jonu8- jie patiko —ir 
kad juos galima rūkyt daug 

fVįT ^c,,Pv’au ir gaunama daugiau tik- 
ro malonumo!

Dar niekumet nebuvo dviejų tokių 
originališkų ir patogių pakelių:—WAL 
LLI pakelis — tikrai yra sulenkiamas 
cigare! ų pakelis ir jis laiko kiekvieną 
jūsų \VINGS cigaretę nuo pirmo iki 
paskutiniam tvirtu ir šviežiu. TWIN 
1LNS pakelis taip pat yra naujas su
manymas: du pakeliai po dešimts eiga- 
tetų, vieton senovės, storo cikvojanfto 
pakelio iš dvidešimts. Ir du toki pato- 

\

AIR-COOLED Cigarette
(Oru išvėdinta. cjgaretaa)

The 

kasio darbu buvo pasiekęs jos 
krutinę, papirosas išsiliuosavo 
iš dantų ir nuslydo po maudy
mosi kostiumu. Ji tyliai sušu
ko lyg apdeginta, sukruto ir 
norėjo jį pagauti. Bet jis tvir
ta, sunkia, slegiančia ranka 
prispaudė, ją prie žemes. Ant
rąją ranka pasiekė po triko, iš
traukė ir numetė tolyn per pe
tį. Jos akys buvo uždarytos. 
Lupos sugniaužtos lyg tikroje 
baimėje, lyg nuojautoje būti 
gyvai palaidojamai.

Jis tęsė — rimtai, be galo 
rimtai ir stropiai. Veidas, atle
to storasis kaklas, nuogoji nu
gara, net rankos buvo paraudo
navę. Burna prasivėrusi, lupų 
kampeliai pasidarę šlapi. Jis 
alsavo sunkiai, lyg tikras ra- 
vakasys už savo dienos algą.

Dabar ji buvo apkasta. Tik
tai galva iki smakro, rankų 
pirštai ir kojų pėdai kyšojo iš 
smėlio.

Jis atsilenkė suprakaitavęs ir 
giliai alsavo.

“Taip. Dabai* Tamsta palai
dota. Tamstos jau nebėra. Da
bar galime eiti namo.”

Ji valandėlę pagulėjo, žiūrė
dama į mėlyną dangų. Tada 
urnai surietė rankas ir kojas ir 
atsisėdo savo kape.

“Fui, Emanueli! Kaip Tams
ta mane nuteršei!”

“Aš • nuvalysiu!”
Ir jfe ėmė rankomis rausti 

smėlį nuo jos rankų, kojų ir 
kostiumo. Bet ji atsistojo ir 
tarė:

“Eime verčiau nusimazgoti.”
Susidavę rankas, jie nulipo 

žemyn ir išlengvo brido van
denin. Vis mažesnėmis darėsi 
jų figūros. Vis arčiau Lasei ir 
Vaidai, kurios vandenyje buvo 
pritūpę, kad tik galvos matėsi 
paviršiuje.

(Bus daugiau)

gus maži pakeliai! Lengva ir patogu 
vyrui ar merginai nešiotis.

Visai naujas procesas daro 
W1NGS oru-vceintais

Visiškai nauju ir išskirtinu metodu vi
sas puikus Turkijos, Virginijos ir Bur- 
ley tabakas, kuris įeina j WI.\GS yra 
oru išvalytas. Visi apdegintai, griau- 
žiniai, ir kenksmingi nevalumai yra 
ORU IŠVALYTI. Niekas neulicka 
kaip tik skaniausias, tyriausias ir švel
niausias tabakas. Tokį kokį galima vi i 
dieną rūkyt — kasdien su atnaujintu 
malonumu! Bandykit juos DABAR 
jie oro išvėdinti!

Išdirbti RuldsJ: cisarc'ų išradėjų • 
Brown & W1LL1AMSO5 TC2.-.CCO CC..PC.-.4T1ON, K y.



Pirmadienis, birž. 23, 1930

Bolševiku skundas prieš S. L. A.
Pildomąją Tarybą

Čia paduodama sutrauka 
skundo prieš SLA. Pildomosios 
Tarybos narius, kurį įteikė 
teismui “progresyviškieji” bol
ševikai. Jo turinys yra toks:

State of Illinois
County of Cook

In the Circuit Court of 
Cook County.

J. Šarkiunas, B. Salaveičikas 
ir P. J. Petronis, už save ir už 
208 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Pennsylvanijos Kor
poracijos narių, ir už visus ki
tus šios Korporacijos narius, 
kurie nori prisidėti prie šio 
tikslo kaip bendri skundėjai. 
— Skundėjai.

prieš
Stanley Gegužis, A. Mika

lauskas, P. Jurgeliutė, K. Gu
gis, M. A. Raginskas, J. Januš
kevičius ir E. G. Klimas. — 
Kaltinamuosius.

Skundo turinys
1. Iškelta ši byla savo ir ki

tų, kurie nori prisidėti, apgyni
mui

2. Jie buvo tos korporacijos 
nariai ilgą laiką.

3. Korporacija yra suorgani
zuota sulig Pennsylvanijos val
stijos įstatymais.

4. Visas skaičius siekia 22,-

kumentus, fondus neteisotu pa
glemžimu.

10. Kad pirm birželio 20, 
1930 metų legaliai viršininkai 
buvo:

Gegužis, prezidentas;
Jurgeliutė, sekretorius;
Gugis, iždininkas;
Klimas, daktaras kvotėjas;
Baginskas, iždo globėjas o 

dabar, jų vietoms' užimti buvo 
išrinkti viršininkai, suminėti 
No. 5-me.

11. Kad viršininkai (No. 5) 
buvo išrinkti sulig Korporaci
jos konstitucija; gi konstituci
ja sako, kad viršininkai 'turi 
būti renkami dviems metams 
dvjmetiniame seime delegatų, 
išrinktų, savo keliu, iš kiekvie
nos kuopos — vienas delegatas, 
jei kuopa turi daugiau, nei 30 
narių, 1 delegatas iš kiekvienų 
kitų 30 narių, slaptu balsavimu, 
30 d. pirmiau Seimo, dauguma 
balsų, ir kad išrinktiesiems su
teikiama mandatai 1$ dienų 
pirm Seimo.

12. Konstitucija nužiūri man
datų komisiją.

13. 180 delegatų susirinko 
seimui.

11. Kad tarpį 480 delegatų 
buvo grupe iš 208 delegatų, ku-

000 narių, kurie gyvena kelio
se valstijose ir turi 330 kuopų, 
prisilaikydami savo įstatų (by
laus).

5. Kad birželio 20-tą 1930 
metų sekami asmenys buvo iš
rinkti viršininkais:

Martin Bacevičius, preziden
tu ;

Paul J. Petronis, vice-prezi-

rie pageidavo išrinkti viršinin
kus, suminėtus No. 5; kad 10 
tokių delegatų buvo užprotes
tuoti ir tik 3 palaikyti.

15. Pareiga Gegužio, kaip pir
mininko, buvo paskirti Manda
tų Komisiją; grupė iš 208 įs
pėjo jį. kad jie nori, idant vie
nas iš jų butų Mandatų Komi
sijoj.

dentu;
Helen Ješkevičiutė, sekreto

rium ;

16. Kalbamas pirmininkas su- 
žiniai atsisakė prašymą išpildy
ti. nusikalsda’mas konstitucijai.

B. Salaveičikas, iždininku;
Mataušas Palevičius, daktaru 

kvotėju;
Dominikas G. Jusius. iždo 

globėju;
J. L. Joneikis, iždo globoju.
6. Sulig konstitucija, jie yra 

Susivienijimo Pildančioji Tary
ba.

7. Kad sekantys asmenys pa
sisavino ir dabar naudoja urv-

Duota įnešimas, kad pavesti 
delegatams išspręsti klausimą, 
bet pirmininkas atsisakė pri
imti įnešimą; tuomet duota įne
šimas patiems delegatams, bet 
pirmininkas neleido ir jį bal
suoti.

Stanley Gegužis, prezidento;
A. Mikolauskas, vice-prezi- 

den'to;
P. Jurgeliutė, sekretorius;
K. Gugis, iždininko;

globė
jo;

J. Januškevičius, iždo 
jo;

dobė-

kvot”- 
esantys

E. G. Klimas, daktaro 
jo - ir pretend 
Pildomoji Taryba.

8. Kad uzurpatoriai vartoja 
urėdų galią.

9. Kaltinamieji turi savo ži
nioje ir kontrolėje knygas, do-

Joseph' Triner Remia 
Turnamentą

Nuo birželio 21 iki 28 d. Chicagos 
Sokliers Field’e yra laikomas “U. S 
Army Tournament and Exposition”.

m e 208 delegatai vėl pastatė 
.’.avo reikalavimą, bet jų reika
lavimas nepriimta ir kad jie 
buvo išmesti policijos; o kadan
gi jie buvo teisotai išrinkti de
legatai, tai jie susirinko Mel- 
dažio svetainėje, suorganizavo 
Seimą ir išrinko viršininkus.

18. Kad 208 sudarė- didžiu
mą,* nors Lietuvių Auditorijo
je ir pasiliko 272 asmenys, ku
rie sakėsi esantys delegatai; ba 
iš pasilikusių 95 nebuvo lega
liai kvalifikuoti, ir jie butų bu
vę nepripažinti, jeigu įnešimas 
paskirti jų, 208 grupės, narį į 
Mandatų Komisiją butų buvęs 

■priimtas. Kad 95 buvo nebuvo 
teisoti deliai to, jogei nebuvo 
pasiųsta reikalaujamas prane
šimas apie jų išrinkimą kaip 
delegatų, arba jogei jie negavo 
daugumos susirinkimuose, arba 
jogei jie negavo daugumos bal
sų, kaip kad reikalauja Kon
stitucija, arba, pagalios, kad 
paduoti už juos balsai buvo ne- 
4Dsingi. Todėl Lietuvių Audi-

išmesti, pasidarė Seimu ir tei- 
sotai išrinko viršininkus.

19. Išrinko tuos, kurie yra 
pažymėti šio skundo paragrafe 
5-me.

20. Kad jiems neleidžia už
imti tu urėdų asmenys, pažy
mėti šio skundo paragrafe 7- 
me.

21. Kad K. (ingis turi savo 
vardu, Universal State Banke, 
$70,000, priklausančių Susivie
nijimui, o taipgi kiloki turtų, 
visų siekiantį $1,300,000.

22. Kad kaltinamieji davė pa
skolas savo draugams ant an
tro morgičiaus, nusižengdami 
konstitucijai arba be pakanka
mos apsaugos.

23. Kad jie duos ir kitas pa
skolas draugams arba be pa
kankamos apsaugos ir mokės 
patys sau algas.

24. Todėl prašoma įsakymo, 
ne po priesaika, kad —

a. K. Gugis duotų pilną at
skaitą pinigų ir turto, esančių 
jo rankose ir kontrolėje, pakvi
tavimų ir išmokėjimų.

b. Kad K. Gugių i butų įsaky
ta pervesti visus pinigus ir fon
dus B. Salaveičiko vardu.

c. Kad kaltinamieji pervestų 
teisotai išrinktiems viršinin
kams visa Susivienijimo turtą.

d. Ivad visi žygiai, padary
tieji kaltinamųjų nuo birželio 
20 dienos, butų skaitoma nepri
pažintais ir neteisotais.

c. Kad kaltinamiesiems butų 
uždrausta veikti kaip viršinin
kams.

f. Prašymas išduoti indžionk-
P'

šoną, draudžiantį K. (ingiui:
1. Investuoti arba pervesti 

į kitas rankas Susivienijimo 
turtą Illinois valstijoj arba var
toti jį bėgančioms išlaidoms, iš- 
skirus išmokėjimą pašalpos li
goniams, paliegialiams nariams 
arba pomirtinės.

g. Prašymas pripažinti juos 
kallinamuosiais ir įteikti jiems 
pašaukimą į teismą liepos mė
nesio posėdžiui.

Skundą pasirašo J. šarkiu
nas, B. Salaveičikas, P. J. Pet
ronis.

Už juos, jų autorizuotas agen
tas — Roy Mizara.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midirife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Grabortai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BAIJSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to Ir miestelių da

lyse. Moderniška 
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.

Tek Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
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.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!.
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.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnuisvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS | 
Nuo 2 iki 4:89 Ir nuo 7 iki II

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po vist
Telefonas Canal 0464

Phone Boulevard 7589 
-------O-------

—O------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

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

ŽMOGAUS 
AKIS

taip dalikatnas sudėjimas, jogyra
maža dalis žmonių supranta apn jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, mise kainos, arba pedlioriai 
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

S5USKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Specialistas gydyme clyoniSkų ir naujų Ii- 
g-ų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas iftegzaminavl- 
mae atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po yra

-------o------  
Telefonas Boulevard 1989

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.

--------O--------
Ofiso Telefonai Vlrglnla 0030 

Bei. Tel. Van Bare* 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoi 11 ryto Iki 1 po pietą, 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

M. Kami] etilai Morth 81d«
8413 Franklin Hlvd.

Taiaadoi 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayetto 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
*

Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 Soutli Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Are.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonai
Cicero 8724

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

-------o-------
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS 
30 Kast 111-th Street 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

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

Phone Boulevard 4139

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. I w———b— i ■ t— ■ —i^i

Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS JŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Av®.

Tel. Pullman 5959 v
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

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

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. Mą»lewood Avė.

Telefonas Republic 7868
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. vakare 

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washingtdn Street

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

Namų Tel. Įlydė Park 3396

A. MASALSKIS
F *

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningos ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307.Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Rez. 3201 South Wallace Street

galutino ideffzaininavimo—kai jumi

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BĮ v d., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

20 st.

po

L

Radio Stotį — 1420 KilocyclesTas :x: 
Chicagos yra • 
piliečių puse 

Jt.i gimė vai-

ai, o Meldažio salėje buvo 
i, ir jie, diliai to kad buvo J. F. R ADŽIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Foopies Furnitūra Co
KRAUTUVĖS 

ŠIANDIE VAKARE

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą 
per

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

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

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halstcd 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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman At.

Tol. Prospect 3525

Joseph Triner 
"r; nėr Bitter Wine Co. prezidentas

Tą turnamentą remia įvairios or
ganizacijos ir atskiri asmenys, 
įvykis yra ypatingas. 
j lestas, kur didesne 
N va ateiviai arba čia 
kai. Vienok, šitokiame mieste ren-1 
namas kariškas turnamentas. h 
t ine turnamente dalyvaus įvairios. ££ 
tautos. iii

Vienas stambių iu rėmėjų to tur- 
nunento yra Joseph Trnier. prezi
dentas kompanijos, kuri išdirba Tri-1 
r.?rio Kaitų Vyną.

Programas bus labai tvarkingai x atliktas 
ir užpildytas su parinkčiausiomis lietuvių 
dainomis ir muzika. Nepamirškite pasi- ĮŠ 
klausyti. * . &

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pustcbūkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Rooin 8, 

Phone Canal 0523

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU SU Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAI1N
4631 South Ashland Avenie 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12. 
į Rez. Telephone Plaza 8202

/

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

/ \ 
Rezidencijos Tel. Midway 5512Raiph Č. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: PanedČliais ir KetvęrgahL

8 iki 8 vai. vak. tPtaminkais ir 1 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. i iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Kvs. 6515 So. F?ockwell St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Sofija Karei 
viutė

Mirusios tėvai ir brolis taip
jau atvyks C.lncagon. Visa šei
myna apsistos pas VVilliam Ka
reivą (4614 So. Paulina St.).

LaidĮotuvės bus penktadienį, 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, o iš čia į šv. 
Kazimiero kapines.

Report.

Duktė Antano Kareivos, buvu- 
z šio Town of Lake biznieriaus 

ir žinomo lietuvių visuome
nės darbuotojo.

pradeda būti jautrus organiza
cijos reikaluose. Ir musų sene
lių prosenelių esą sakoma, kad 
kuo šluota naujesnė, tuo vis 
geriau šluoja. Aš pats bent 
nesiimu šituo klausimu ką nors 
tarti vien paduodu tą kas 
man teko iš draugų delegatų 
nugirsti.

Pasižymėjimai Seime
Turbūt, šiame Seime, dau

giausia pasižymėjo, p. Kama
rauskas — nesugebėjimu tin
kamai tvarką vesti ir ją palai
kyti. Adv. Uvik, bereikalingu 
šukavimu, kurio vis viena ne
buvo galima girdėti. Musų 
draugas Čeponis irgi pasižymė- 

Seime 1’°’ ta* Ibibert’so parlamentari
nių taisyklių prezidentui Gegu
žiui rodymu. Adv. F. J. Bago-i 
čius — stipriu balsu ir akto- 

’Įriškais gabumais. Adv. Bordėn
— pasireklamavimu. Advoka
tai — šalnienė ir Olis logika 
ir rimtumu. Dr. A. Montvidas
— įnešimu, kad prezidentui Ge
gužiui reikia iki $1,060 į me
tus algą pakelti. Nors šitas Dr.

, .Montvido įnešimas buvo labai---------3 vargingoje padėtyje , ...
- 1 1 1 • • .v, o*, ii geras, bet is 3(X) delegatų neat-sfll esantiems moksleiviams? Man “ vS‘U 'asmeniškai adv. Bagočians už. sn-a<l<> ne, v.eno protmeo zmo- 

klausus, iš kur jis semia šitas «aus- k«ns Įnešimą butų pa- 
‘rėmęs. Prezidentas St. Gegužis 
irgi šiek-tiek pasižymėjo nepa- 
stėbėjimu tų, kuriems jis ne
norėjo duoti balso. P-lė Rauk

si tytė — tinkamu laiškų skaity
mu, o p. Čekanauskas ir adv. 
Rastenis — mandagiu apsiėji
mu. P-nas J. Grinius — argu
mentavimu, o Dr. Vinikas — 
tylėjimu. P-nas Dargis — gra
žia iškalba, o ISt. Bakanas —. 
protokolų rašymu. Na, o aš 
Įiats pasižymėjau-------- užsižiop-

nicko gero iieparašy-

Del Lietuvių Valau 
dos per Radio

Havana, ('.ubą 
Ritz. Ilotel,

Junc 1, 1930.

Iš Buvusio S. L. A 
Seimo

Dcar Širs:
Ilcard your 

on Junc 1-30 
E. S. T. I heard and enjoyei
your Litbuanian

Youir station 
and clear vvith

Pleasc verify

siation W.C.F.I 
a t 1:12 P. M.-

Baso Nemunas

Mirė Sofija Kareiviutė, 18 
metų, duktė. Antano Kareivos.

Sofija Kareiviutė turėjo daug 
draugių ir draugų Chicagoje, 
ypač Town of Lake apielinkė- 
jc, kur ji, iki praėjusių metų 
rudens gyveno su tėvais. Jos 
tėvai, pp. Kareivos, 
l s luhvardas turėjo ir varė 
pasekmingai biznį su hardhvare 
šLoru, adįresu 4537 So. Wood 1)US» provokatorius ir tam pana- 
s*rse* , sius gaivalus Lietuvos valsty-

Sofija mirė susilaukusi 18 me- ^‘1°’ ^a* kode! Lietuvos val
tį’ amžiaus. Ji buvo baigusi auk- H^a ne#aD teikti atatinkamos 
štosniają mokyklą ir, jei nekly-Į Para]Pos 

buvo pasirengusi tęsti 
d i jas toliau.

Pernai, rugsėjo mėnesį, 
] p. Kareivų šeimyna (t. y. 
Vnas Kareiva, jo žmona, sunūs 
F \vardas ir p-lė Sofija) išvy-

Apie šnipus ir provokatorius 
Lietuvoje

Adv. F. .J. Bagocius, argu
mentuodamas
kad reikia mažiau skirti pini
gų iš tautiškų centų Lietuvos 
moksleiviams, o\daugiau tiems,

ir jos bro-|^ur’e rnokinasi Amerikoje, pa-
1 sakė sekamai: “Jeigu Isietuvos | “ 
valdžia gali užlaikyti 4737 šni-

hour of music. 
came in Jom 
littlc static. 
tins reception

isiiid let Mr. Budrik know o* 
this reception. I am a Lith- 
uanian.

Your Listener,
Jose p h Baskys.

Malonu girdėti, kad Lietuvių 
programai, duodami Jos. F. 

Budriko Krautuvės, tęsis ir per 
visą vasaraą.

Klausytojas.

MADOS

Sako, dabar geriausias laikas pirkti namą
Harvey Bany iš Barry & Doyle, 

139 N. Clark St., plačiame pasikal
bėjimo apie dabartinę real estate 
padėti, tarp kitko pareiškė, kad da
bar yra geriausoas laikas pirkti na
mus. Jis sako, kad toki pareiški
mų duoda pp rimto apsvarstymo ir 
atsižvelgdamas, kad dabartinė biznio 
padėtis nėra geriausia.

Pasak jo, dabar yra geriausias lai
kas pirkti namų dėlto, kad statyto
jas. delei didelės kompeticijos, dabar 
gali pastatyti pigiau, žemė irgi yra 
pigesnė, taipjau pigesnė ir medžiaga, 
todėl dabar namas mažiau kainuo
ja, negu normaliuose laikuose.

Puolimas biznyje jvyksta tam tik
rais periodais, kas septyni ar aŠtuo- 
ni metai. Paskui vėl viskas ima 
kilti. Kas pirko namus tokiais puo
limo periodais \ (1900, 1907, 1914, 
1920, 1929\ gerokai pelnė. Jo nuo
mone, dabartinis puolimo periodas 
baigiasi ir galima tikėtis už dviejų 
trijų mėnesių žymaus pagerėjimo, po 
ko namų kainos vėl ims kilti.

Pernai namų statyba nepaprastai 
sumažėjo. Jei tik nors kiek page
rės laikai, tuojaus pasireikš namų 
trukumas, kas, žinoma, iškels ren- 
das. O su rendomis pabrangs ir 
namai.

Kad visi tikisi pagerėjimo laikų pa
rodo tai, kad kiekvienas, kas turi pi
nigų, dabar stengiasi prisipirkti vis
ko ko jam reikia, nes žino, kad kai
nos neužilgo turės pakilti.

Be to kas dabar perka namus, tas 
pagelbsti atsteigti normalę padėtį,

Sės paleidžia apyvarton pinigus, 
'ontraktorius, gavęs pinigų, vėl sta

tys namą, kas duos darbo nemažam 
skaičiui darbininkų, nuo ko gerinsis 
abelnas biznis.

Pasak p. Barry, rendą vistiek rei
kia mokėti, todėl geriau pirkti na
mą lengvais išmokėjimais; tuomet 
pinigai neš daug didesni nuošimti, 
negu gulėdami banke. Ir geriau
sia pirkti dabar, kuomet kainos yra 
pesiekusios savo žemiausj laipsni ir 
neužilgo ims kilti augštyn.

visa
Ąn- skaitlines apie esamą skaičių 

šnipų ir provokatorių Lietuvo
je, atsakė,: “Paduotos mano Į5 

ko i Texas valstiją, kur jie tu-[skaitlinės turėtų būt teisingos, 
ujo įsigiję gražią farmą. nes šitas skaitlines gavau iš 

Per žiemą pp. Kareivos iš- astovo Adomaičio, kuris 
gvveno tikėję. šiomis dienomis dabar lankosi Amerikoje ir ši- 
betgi brolis ir sesuo — Edwar- toJe valandoje, regis yra šia- 
das ir Sofija Kareivos — išva- me susirinkime .
žiavo atostogų į Kerrville, «Tajp Man Dieve Padėk” 
'lcxas, — kokių 300 mylių to
lumoj nuo tos vietos, kur ra n-I S.L.A. IiailJOS koilstitUCIJOS 
dasi OI). Kareivi! likis. projekte |<16taa žodis, prisai-

’’ J , “Taip Man Dieve Padėk“, s°Jimu 
Seimo nemažam skaičiuje dele-

KerrviDeje p-le Sofija pasi- lkoje’ 
juto negaluojanti. Buvo pakvie- ’ 
s'as daktaras. Jis surado, kad | «at1. „šitas„ ,žo(lis bci 
Sofija susirgusi plaučių užde- 
g m u ir bronchitu.

Duota žinia tėvams. Kada 
vai atvyko į Kcrrvillc, tai 
žinojo, kad dukters padėtis 
l.ji rimta.

Nors dėta didžiausių pastan
gų ligonės gyvastį išgelbėti, bet 
pagelbos nebebuvo jai.

Ir sekmadienį, birželio 22 
dieną (ryte) VVilliam J. Ka
reiva

Cicero
te
su-

(Antano Kareivos bro- 
l:s, o Sofijos dėdė), gyvenąs 
adresu 4614 So. Paulina street, 
jmt tolimo susisiekimo (long 
distance) telefoną aplaikė ži
nią, jogei Sofija Kareiviutė mi
rė naktį iš šeštadienio į sek
madienį (iš birž. 21 į 22 d.). 

Nabašninkės kūnas bus at
vežtas Į Chicagą ir pašarvotas 
pp. Eudeikių koplyčioje (4605 
So. Hermitage avenue) antra
dienį ar trečiadienį (birž. 24

RAMOVA
THEATRE

35tk and Halsted Street*

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Son of the Gods”
dalyvaujant

RICHARD BARTHELMESS
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne
dali n g a s, 
moksliš kas, 
ti.kslus ir pil
niausia už ti
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi ji $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jj dėl jus. 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!
.. ................. .. ...... II Ali... .. .................

be kvaps-
riebumų.

VA-JEL. Jūsų aptie-

Pilnos

Į nepatiko. Sakoma, jeigu S.L.A. 
sėkmingai gyvuoja laike 30 me
tų, be žodžių “Taip Man Dieve Musų 
Padėk’’, tai kokiems galams da- litan < 
bar čia reikalinga. Kiekviena troko, neseniai pradėjo lanky- 
sesija darėsi vis didesnis ir di- ti senas Cicerietis Stasys Žen

klesnis delegatų 'bruzdėjimas ir kus. Girdėtis, kad jarp šioj ko
kainu vis griežtesnis nusista-1 Jonijoj gerai sekasi. Mat, šioj 
tymas 
niui ir kada priėjo galutinas | susipratę, kad savas pas savą, 
priimtų paragrafų balsavimas, 
konstitucijos projektas nebuvo!tą, gerą ir 
priimtas. Stebėtinas dalykas, Į vimą, lai šaukia 
kad tiems delegatams, 
taip karštai stojo už 
Dieve Padėk” 
cijon įdėjiman, jiems Dievas 
čia nei kiek nepagelbėjo, kad 
jį, Dievą, paliktų naujoje kon
stitucijoje.

Man paklausus adv. Jurge- 
lionio, kodėl jis kaipo Įstatų 
komisijos narys būtinai buvo 
užsispyręs prisaikoje Dievo var- 
d|ą minėti, nes S.L.A. konstitu
cija virš 30 metų buvo be jo
kių dievų, sėkmingai organiza
cijos reikalai bujojo, tai kaip
gi tą brukti dabar. Adv. Jur
gelionis, x pareiškė, kad prisai- 
ka galinti būt taip pat gera 
be Dievo kaip ir su Dievu, jis 
asmeniškai nemanąs, kad pa
maina prisaikoje butų buvusi 
reikalinga, bet Pildomosios Ta
rybos nariai šito žodžio norė
ję* o ypačiai p-lė Jurgeliutė, 
buvusi griežta už minėto saki
nio įtalpinimo prisaikoje.

“Draugo” Džiaugsmas

Praeito šeštadienio laidoje, 
“Draugas” apsidžiaugė, (kad 
S.L-A. grįsta prie Dievo, bet 
tas džiaugsmas buvp per ank
stus. S.L.A. liko tokio kokiu 
buvo iki šiam laikui — grynai 
laisva organizacija, šitų žodžių 
rašėjas nei nemano, kad ir se
kamame Seime prisaikos para
grafas butų skirtingiau patai
sytas negu, kad yra dabartinė
je konstitucijoje.

S.L.A. Valdyba
SJL.A. valdyba sekamiems 

dviems metams referendumu 
išrinkta ir Seimo djtlžiuma bal
sų patvirtinta. Bet kalbant su 
delegatais, ypačiai iš kitų ko
lonijų, gauni įspūdžio, kad rei
kia daryti daugiau pamainų Pil
domojo Taryboje. Girdi, akmuo 
apkerpėja būdamas vienoje vie
toje daugelį metų — lieka žmo
nių akiai nedaug pastebiamas, 
tas pats yra ir su panašių or
ganizacijų valdyboms — kuo 
ilgiau jsigyvena, tuo mažiau

1 koloniją, ant Metropo- 
Lietuviškos skalbyklos

— virš pasakytam saki- kolonijoj žmonės yra stipriai

Kas nori iš Cicero gauti grei- 
mandagų patarna- 

Prospcct 
kurie Į 3939 jr reikalauja Zenkaus. .Jis 

l'aip Man visuomet skalbimo ir prosini- 
žodžių konstitu-1 mo reikaluose yra pasirengęs, 

gali ir nori visiems Cicerie- 
čiams uoliai patarnauti.

Cicero.

£

\ m

ee
Sujudinanti atvaizda
vimu Chateau-Thierry 
mūšio!
Aeroplanai, Tankai, 
Artilerija, Kavalerija, 
Infanterija ir kiti VEI
KIME!
Įdomios parodos gink
lų, Įrengimo ir reik
menų visų musų Ar- 
mj.joM Hlcyriij- 
Didžiausia. Militarine 
Demonstracija, kokia 
kada buvo Jungt. Val
stijose!
Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Paroda 
Army

Militarinis Turnamentas ir 
Sixth Corps Area. U. S. 

Birželio 21 iki 29 
Soldier Field, Grant Parke, 
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p. 

birželio 22, 23 ir 29
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynes 
$1.50. Box sėdynės $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

, Lietuviu Vakaras bus Petnyčioj, 
Birželio 27

Chicago

DEL JŪSŲ ŽOLYNŲ IK PAPARČIŲ

Atsidarė vasaros
opera '

3380 — Suaugusiai moterei spor
to suknelė. Tinka visokiai progai. 
Galima siūdinti iš šilko arba kitokios 
kokios materijos. Sukirptos mieros 
30, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No _________
Mieros ........................... per krutinę

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko- .
mepduojamas kvietki- 1 
ninku per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gelių, krū
mu ir žolynų.
PARSIDUODA PAS VISUS KV1ETKI- 
NINKUS IR SEKLIŲ SANKROVOSE 

(ZENKK’S)
Praeitą šeštadieni Raviu i a 

parke atsidarė vasarinė, opera. 
Pradėta su opera .La ICampana 
Sommeirsa, dalyvaujant Eliza- 
beth Rethbcrg, Lola Monti- 
Gorsey, Julia Claussen, Phil- 
inc Falco, M ar gėry Maxwell, 
Ada Paggi, Giovanni Martinel- 
li, Mario Basiola, iMarek Wind-1~— 
heim, Vingilio Lazzari, Louis 
!>’Angelo ir Lodovico Oliviero. I nurodytų pavyzdžių, pražome iškirpti

Ši Ravinia parko vasarinė Radžio' numerį, 
opera tesis iper vasara iki rug- aiškiai parašyti savo vardą, pavardę

~ I <1(1 V ('S B U 1 « mn«T«VMzlXL LnLn
sėjo 1 dienai. Perstatymai bu- £5 Centų. Galima prisiųsti pinigus 
na kas Vakaras nuo 8:15 vai. | arba krasos ženkleliais kartu su už- 
Kiekvieną sekmadieni

. 111 : v I AicąujAViiif • A aviClH L/ępv.j

po pietų įduodami koncer-1 Halsted St., Chicago, III. 
o ketvirtadieniais 
po pietų vaikams

New Plant Life
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

vai. 
tai, 
vai. 
tai.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 

paduotą blankutę arba priduoti pa- 
‘ pažymėti mierą ir

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Galima prisiųsti pinigus 

n oleakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.

nuo 3 
koncer- 

Koresp. PROBAK
Laivakorčių skyrius

Gavome pranešimą, kad Je- 
nnie Lapinskaitė, kuri važiuo
ja pas Antaną Lapinską, 6635 
Šio. Sacramento Avė., pridavė 
aplikaciją Amerikos konsului 
gegužės mėn. 20 d., ir apie lie
pos 15-tą tikimasi ^auti pas- 
portą ir išvažiuoti iš Lietuvos.

Naujienos.

Klaidos pataisymas

korespondencijoj
buvo

“Naujienų” laidoje, iš birže
lio 19 d 
“SLA. Seimo koncertas 
pasakyta, kad to koncerto pro-
gramo pildyme dalyvavęs p. Mi
kas Jozavitas. Tenka pasakyti, 
kad p. Jozavitas programe, ne
dalyvavo. N.

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi slkustis, ko- 
kius turėjot — arba fS* 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavlkas ne
gali jus apruplnU, rašykite 
tiesiai mums. 
50c už 5 — $1 už 10 

Sempello bleldaa —— 10c
ii PROBAK CORPORATION 

mvmmm «r
AMtMtrop lUisr Ck, tat.

4M D*»T AVINU* NIW YORK

From Youlh to Age
r Yra trys sutikus periodai mo

teries gyvenime: kada mergai t6 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. I’inkham’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstelgti normalu sveikatą ir 
gyvumą.

I.YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUNI) 
I.YDIA t; P!\KIIAM MED, CO„ LYNN. MASS.

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co.. St. Louis, Mo.

LISTERINEpašalina halitosis
Sunaikina 200,000,000 perą

GARS1NKITŽS
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS.
< I ■! I ....................................    I i

Educational
Įdokyklpg ____

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų molcyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnĮ mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
—o-----

Financial 
Finansai-Paskolos

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 43G4 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000 

---- 0------

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutaupimą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas labrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7'0

Praktiškos instrukcijos, darbas ko] 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčial, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vifckose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. lJ*clnryti Dorčlai nuo
ViHij galima jiadaryti jf>n įnmkė-

Jimu. maitai h inčncBlniaiH išinokčji-
mals. Ateikite, rašykite ar telefonuokiteZELEZN1K CONST. C0.
5201 W. Grane! Avė. Tol. Berkshire 1321

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojanti

. 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 j 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, 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 
8600. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

10% PIGIAU Uf VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap-, 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT
" CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI z z
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos 
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3864 S. Kedzie Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West DiVision Street 

“Upstairs?
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgižius i) 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield AvS,

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

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

PAIEšKAU savo vyro Tony Knr- 
nelsky. Malonėkit sugryšt, nes ne
bus kaip buvo. Vaikai neturi ką 
valgyt. Kas ^praneš apie jj, tam 
duosiu dovanų $500.00.

A. KARNELSKY, 
10125 S. Princeton Avė., Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris ir pardavė
jas. Turiu gerą patyrimą. Dirbsiu 
už mažą atlyginimą. Kalbu gerai, 
lenkiškai, rusiškai, angliškai ir lietu
viškai. Box 1206, 1739 S. Halsted St.

Automobiles
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 
' --------- ' -......... - i ■ 7— ■ ........—

KORDO VAKACIJŲ BARGENAI
1030 LAISNIS DYKAI ____

1030 Sport Roadster vSIiauels----------$495
1030 Standard Coupe včliauaiB ---------  $495
1020 Town Sedan išvaž. 2160 mylių $465 
1020 Standard Coupe nepaprasta vertč $205 
1020 Tudor, nauji tairai. išv. 2700 m. $375 
1020 Roadstcr. tilt Windshield, spotlight $375 

Visi karai turi 90 dienų rafttifiką 
garantiją. $20 iki 14 |mokčti.

M. J. KELLY, 
4445 Wcst Madison St.

PARDAVIMUI automobilius 1928 
Diana ūž prieinamą kainą arba mai
nysiu ant loto, Beverly Hills arba 
Hyde Park. 5530 Lake Park Avė,

Business Chancro
_______ Pardavimui Bizniai______

PARDAVIMUI kendžių ir smulk
menų krautuvė. Nauji fixtures. La
bai pigiai. Turiu parduoti į dvi die
nas, išvažiuoju skubiai Lietuvon, 
2243 W. North Avė. Tel. Humboldt 
6188.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da buČernė ir grosernė su namu ar 
be namo. Arba išmainysiu ant ma
žo namo, iš priežasties ligos. 3213 
S. Parnell Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
176 likerių farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare, 4555 S. Marshfield 
Avė., Chięago.

Real Estate For Sale
______ Namai-Žemė Pardavimui______

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.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


