
The First and Greatest Lithuanian Daily in' America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
________________———J

NAUJIEM
The Lithuanian Daily News

Entered as sccond-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

I ■ I ■ W . . 11., ■!> I ■ I I jl, ll^ II ■> II   . ...................................... ... I^l.llllį

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
I I ..................................................... H. II IĮ H ■ ■ I ■ — II ■<

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, Hl. Pirmadienis, Rugpiutis-August 4 d., 1930 No. 182

Komunistų įtakos Europos 
darbininkuosymukimas

Kominterno Įsakytos “tarptautinės anti- 
karo demonstracijos” Maskvai adverti- 
zuoti menko teturėjo pasisekimo

Lietuvos Naujienos

PARYŽIUS, rugp. 3. — Pla
čiai skelbta komunistų “tarp
tautinė anti-karo diena,’’ rug
pjūčio 1, Europoje praėjo vi
sai ramiai. Kadangi bijota ne
ramumų, daugely kraštų prieš 
tų dieną komunistų vadai bu
vo laikinai suimti. r

Tik Maskvoj ir kituose Ru
sijos miestuose buvo svarbes
nių demonstracijų gatvėse. 
Maskvoje pora dešimčių aero
planų barstė iš oro anti-kari- 
nius pamflete liūs, o Husų Sa
vanorių Oro ir Cheminės Ap
saugos Draugija padovanojo 
raudonajai armijai 51 karo ae
roplanų, nupirktų neva darbi
ninkų savanorėmis mezliavomis 
surinktais pinigais.

Paryžiuje lauktų didelių an- 
ti-ka.ro demonstracijų neįvyko, 
ir komunistai nei nebandė pa
raduoti. Apie 30 asmenų buvo 
suimta, daugiausia už kursto-1 
mų atsišaukimų skleidimų.

Prieš rugpiučio 1 dienų ko
munistų vadų laikinių suėmi

Kinų valdžia kaltina 
komunistų vadus dėl 
skerdynių Cangšoje

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 3.
Centralinė Kinų vyriausy

bė išleido pranešimą, kuriuo 
dėl komunistų pagrobimo Čang- 
šos, Hunano provincijos sosti
nės, tiesiai kaltina Vangų Čing- 
vei, kuomintango kairiaspar- 

nių vadą, kuris dabar yra Pei- 
pinge (Pekine) ir - bando su 
šiaurės militaristų, Jen Tlsiša- 
no ir Feng Juhsiano, pagalba 
sukurti opozicijos valdžią.

Pranešime sakoma, kad sker
dynės Čangšoj įvykę Vango 
čingvei ir kinų komunistų ‘va
dų įsakymu. Skerdynių tikslas 
buvęs kenkti centralinei Kinų 
vyriausybei, įveliant ja į kom
plikacijas su svetimomis val
stybėmis.

Pranešime sakoma, kad išti
kimos kariuomenės Čangša 
esanti vėl atimta iš komunis
tų.

Del nutraukto susisiekimo, 
smutkmeningų žinių apie įvy
kius čangšoj vis dar negalima 
gauti, bet kinų pabėgėliai pa-! 
sakoja, kad visi kinų bankai 
ir biznio namai buvę išplėšti 
ir sudeginti. Sunaikinti taipjau 
valdžios trobesiai, svetimšalių 
nuosavybės ir misijų įstaigos.

Pabėgėliai sako, kad miesto 
gatvėse, pilna paskerstų kinų

Boras,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
šauja:

Bendrai gražu, su nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni, daugiausia pie
tų vakarų krypties, vėjai.

Vaikar temperatūros bendrai 
buvo 79° F.

šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 8:07. Mėnuo leidžiasi 
12:53 vakaro.

mų Įvyko Vengrijoje ir Čeko
slovakijoje. Budapešte ir Pra
hoje tų dieną buvo mobilizuo
ta gausiai policijos, bet ji ne
turėjo ko veikti.

Smulkesnių komunistų de
monstracijų buvo Vienoj, Au
strijos sostinėj, bet jos praėjo 
be jokių incidentų.

Berlyne demonstracijos taip 
pat buvo palyginti ramios; tik 
štralauer-place įvyko mažesnių 
neramumų ir syšy su tuo še
šiasdešimt trys asmenys buvo 
suimti.

Demonstracijos Austra
lijoje policijos iš

sklaidytos
ADELAIOK, Australija, rugp. 

3. — Komunistų ir bedarbių 
darbininkų minia buvo rugpiu
čio 1 dįeną padarius demon
stracijų gatvėse. Trukdydami 
trafiką, demonstrantai svaidė 
pagaliais Į policijų, kuri paga
liau demonstracijų išsklaidė.

kūnų, jų tarpe valdininkų, pirk
lių, verslininkų ir kitų, kurie 
negalėjo pabėgti.

Hankove ir kituose Ki
nų miestuose paskelb

tas karo stovis
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 3. 

— Praneša, kad Hankove siau
čia panika dėl artinimos į jį 
komunistų kariuomenės, kuri 
esanti tik dvidešimt penkias 
mylias nuo miesto. Mieste pa
skelbta karo padėtis.
• Nankine, cen tralines Kinų 
valdžios sostinėj, taip pat pa
skelbta karo padėtis ir karei- 

Į viai patroliuoja gatves.
Karo padėtis paskelbta taip

jau Jangtse upės miestuose Han- 
jange ir Vučange, Hankovo 
kaimynuose.

Amerikos lakūnai iš
lėkė kelionėn aplink 

pasaulį
NEW YORKAIS>, rugp. 3. — 

John Henry Mears, rašytojas 
ir teatrų “produseris”, ir jo pi
lotas, Henry J. Brown, aero
planu “City of Ncw York” va
kar'rytų išlėkė iš Roosevelt 
aerodromo kelionėn aplink pa
saulį. Apskristi pasaulį lakūnai 
tikisi per penkiolikę dienų ir 
tuo budu prašokti vokiečių dr 
rižablio “Graf Zeppelin” rekor
dą. Zeppelinas apskrido pasau
lį per 21 (Veną ir 8l/į valan
dos.

Tų pačių dienų, 4:20 popiet, 
keliautojai aplink pasaulį jau 
buvo Harbor Grace, Nevvfound- 
lande, atlėkę į ten apie pus
antros valandos anksčiau, ne 
kaip tikėjos.

Iš Harbor Grace lakūnai lei
sis kelionėn per Atlantą į Ai
riją.

Prekybos sutartis tarp 
papos ir Italijos

ROMA, rugp. 3. — Vakar 
buvo pasirašyta speciali muitu 
konvencija tarp Italijos ir Va
tikano Miesto.

[Atlantic and Pacific Photo]

Sorrento, Italija. — Tas miestas skaudžiai nukentėjo nuo žemės drebėjimo, žuvo daug žmonių

Bolševikai sušaudė 
14 latvių ūkininkų;

130 kitų ištrėmė
RYGA, Latvija, rugp. 3. — 

Latvių vyriausybė gavo žinių 
apie sovietų čekos sušaudymų 
14 latvių, vieno latvių kaimo 
netoli Smolensko gyventojų. 
. Pasak pranešimo, kaimiečiai, 
savo pastoriaus (kunigo) pą- 
raginti priešintis tikybos per
sekiojimams sovietijoje, pasi
priešino bolševikų valdinin
kams, kai tie bhndė uždaryti 
jų bažnyčią. Į kaimų tuojau 
atvyko baudžiamasis čekos bū
rys ir keturiolika stambiausių 
latvių ūkininkų buvo sušaudy
ti. 130 kitų asmenų buvo iš
siųsti į Solovecko salų Balto
joj juroj, žiemiuose.

Susikirtimas tarp 
policijos ir komuni

stų Indo-Kinuose
GANiGiLONG, Indo-Kinai, rug

piučio 3. — Per komunistų su
rengta čia demonstracijų įvy
ko kruvinas susikirtimas tarp 
demonstrantų ir francuzų poli
cijos. Trys asmenys buvo už
mušti, dešimt kitų sužaloti. 
Dvidešimt asmenų, čiagimių, 
buvo suimti.

Demonstracija buvo policijos 
užginta, bet komunistai vistiek 
bandė ją surengti.

Amerikietėms parupo, 
ar Anglijos karalienė 

ruko cigaretus /
ROCKFORD, III., rugp. 3.— 

Woman’s Christian Temper- 
ance Unijos Bocklordo centra- 
linės unijos socialios moraly
bės departamentas vakar pa
siuntė Anglijos karalienei Ma
rei šitokį kablegramų:

“•Mes negalime tikėti prane
šimais, kad jus rūkote ciga
retus. Prašom atsakyti.”

Moterų temperenclerių orga
nizacija savo paklausimą pa
siuntė, labai susisielojus dėl 
laikraščių pranešimų, kad ka
ralienė Marė kartais po arba
tos mėgstanti parūkyti ciga
retę.

Anglijos parlamentas 
išsiskirstė iki spa-

■ liu 28
LONiDONAS, rugp. 3.—Bri- 

tų parlamentas, kurio sesija 
traukėsi beveik tryliką mėne
sių, penktadienio vakarą išsi
skirstė atostogų iki spalių mė
nesio 28 dienos.

IspėJ UkoSžiiowojdarbo Kapitonas ir 10 juri
DĖS MOINES, Iowa, rugp. 

3. — Valstybės darbo komi- 
sionierius Hoyer ir valstybės- 
federalinio darbo biuro direk
torius Albert išleido praneši
mų, kuriUo įspėja kitų val
stybių bedarbius neieškoti dar
bo lovvoj, kadangi ir toj val
stybėj siaučia nedarbas. 

\ >

Šimtai sužeistų indų 
nacionalistu nėra-C*

mųmuose Bombėjuje
BOMBĖJUS, Indija, rugp. 3. 

— Vakar Bombėjuje įvyko vėl 
indų nacionalistų neramumų, 
kai keli šimtai civilio priešina
mos voluntierių bandė. įsiverž
ti į užgintų forto sritį.

Šimtas ar daugiau asmenų 
buvo sužeisti policijai sklaidant 
demonstrantus.

Ryšy su tais neramumais bri
tų policija suėmė. Vallabliai Pa
telį, veikianti visos Indijos na
cionalinio kongreso pirminin
kų; Panditą Maly via, kongre
so darbų komiteto pirmininkę, 
ir keturis kitus nacionalistų* 
lyderius.

Amtorgo galva Bog- 
danovas atšaukia

mas i Maskvą
NEW YORKAS, rugp. 3. — 

Girdėt, kad P. Bogdanovas, so
vietų prekybos atstovybės' A- 
merikoj (Amtorg) galva, at
šaukiamas į Maskvą.

Turimomis žiniomis, jis į sa
vo postų Amtorge nėbegrįšiąs.

Bernas nužudė savo šei
mininką, jo žmoną ir 

penkis vaikus
NARIU A, Rumanija,' rugp. 

3. — Policija vaikar suėmė ne
toli nuo čia vieno ūkininko 
bernų, kaltinamą dėl užmuši
mo savo šeimininko, jo žmo
nos ir penkių vaikų. Suimta
sis prisipažino.

t
Italija suėmė du fran- 

cuzų armijos lakunu
» --------

ROMA, rugp. 3. — Italai su
ėmė du francuzų armijos avi al
torių, kurie su savo aeropla
nu buvo nusileidę pajūry ne
toli nuo Genujos. Aeroplanas 
gabeno kulkosvaidį, bet netu
rėjo nei amunicijos, nei kame
ros.

Lakūnai sakos, kad skren
dant per Monblano kalną jie 
buvę - audros pagauti ir nebe
galėję sugrįžti į Franci jų.

ninkų žlugo škune- 
riui paskendus

BOSTON, Mass., rugp. 3.— 
Vionas^Joseplį Sampson iš Hai- 
lifaxo, Novtr Scotia, kuris sa
kosi buvęs britų škunerio White 
Way įgulos narys, pasipasako
jo čia britų konsului, kad prieš 
savaitę jo škuneris paskendo 
juroj ties Nova Scotia kran
tais. Kas atsitiko su kapitonu 
ir kitais dešimti jurininkų, jis 
nežinąs.

Sampsonas, pasisakė, kad jį 
išgelbėjęs praeitą ketvirtadienį 
žvejų škuneris Mary Goulart, 
pastebėjęs jį plūduriuojantį be
irk lėj valty, vihiių nuneštą jau 
arti 200 mylių nuo nelaimės 
vietos. Mary Goulart pargabe
nęs jį į Provincetovvnų, iš kur 
jis atvykęs į Bostoną.

Ekonominis politinis 
darbininkų streikas 

fašistų Italijoje
-------f....................

MILANAS, Italija, rugp. 3.
Turine Fiat automobilių fa

briko darbininkai paskelbė 
streiką, reikalaudami daugiau 
algos. Demonstracijoj, kurią su
rengė streikininkai, buvo neša
mi plakatai su parašais: “Ša
lin fašizmą! Mussolini turi būt 
išvytas iš Italijos! Reikalauja
me žodžio ir spaudos laisvės!”

Komunistams mieliau 
Amerikos pragaras, ne 

kad sovietą rojus
NBW YdllKAS, rugp. 3. — 

Centralinis Amerikos komunis
tų partijos komitetas išleido 
atsišaukimą, kuriuo ragina 
darbininkus .kovoti su komu
nistų deportavimu iš Jungtinių 
Valstybių.

Nedarbas ir algų maži
nimas Baltimorėje

BALTIMOBE, Md„ rugp. 3; 
— Del siaučiančio nedarbo, vie
tos teismuose kasdien tardoma 
apie 600 bylų dėl nuomotojų 
iš butų mėtymo.

Baltimore & Ohio geležin
kelio šapose atleista 5,300 dar
bininkų. Bethlehem Steel įmo
nėse taip pat darbininkų skai
čius stipriai sumažinta. Spar- 
row Pointe darbininkams al
gos sumažinta nuo 4 iki 20 
nuošimčių. Federal Tin gele
žies fabrike nesmečiams darbi
ninkams mokama nuo 4 iki 6 
dolerių savaitėje.

< Rengiasi streikuoti
• Kauno autobusų 

tarnautojai
Kauno miesto autobusų tar

nautojai labai nepatenkinti sa
vo būkle.

Mėnesinis atlyginimas men
kas. Šventpinigių ir nuošimčių 
jie negauna, šoferis ar kon
duktorius atidirbęs savo laiką 
dažnai dar yra verčiamas dirb
ti višlaikinį darbą. Už tą dar
bą brangiau nemokama.

Nežmoniškas bildesys ir mie
sto dulkės — ardo tarnautojų 
sveikatą, o tuo tarpu atosto
gų jie negauna. Tarnautojai 
jaučiasi esą nuskriausti. Auto
busų darbuotojų yra virš 150 
žmonių. Todėl sunki būklė ir 
sąlygos verčia autobusų tar
nautoj tfs galvoti apie streiką, 
kad priverstų autobusų admi
nistraciją atkreipti dėmesį į jų 
reikalus.

KAUNAS. — Liepos 12 d. 
16 vai. Žiemos Uoste, bekrau
damas iš vagono ręstus, užsi
mušė darbininkas Jonas šivan- 
skis, 36 metų amžiaus.

Sovietų vyriausybė 
nusilenkė Amerikos 

specialistams
NEW YORKAS, rugp. 3. — 

Maskviškis Ne*w York Times 
korespondentas, Walter Duran- 
ty, praneša:

Keletas šimtų Amerikos in
žinierių, technikų ir montierių, 
dirbančių IS’ovietų .Sąjungoje, 
kreipėsi į sovietų vyriausybę, 
reikalaudami, kad jie butų tin
kamai aprūpinti maisto pro
duktais, idant galėtų maitin
tis taip, kaip savo krašte kad 
maitinos.

Amerikiečiai pareikalavo, kad 
prie valstybės prekybos komi
sariato butų įsteigta tam tik
ra sankrova, kur jie galėtų 
visa reikiamą pirktis užsienių 
kainomis. Jei sovietų vyriau
sybė atsisakysianti jų reikala
vimus patenkinti, jie apleisia 
sovietų Rusiją.

Soviętų vyriausybė buvo pri
versta amerikiečių reikalavimus 
patenkinti.

Kunigas, nušovęs 
kaimyną, eina kalė- 

jiman 25 metams
MONTICELLO, 111., rugp. 3. 

— Dvidešimt penkeriems me
tams baudžiamojo kalėjimo čia 
tapo teismo pasmerktas Blue 
Ridge, III., kunigas Joseph 
Lightcap, 47 metų amžiaus, nu
šovęs savo kaimynę Hovvardą 
Mcllvainą, 29 metų.

Praeito birželio 13 dieną ku
nigas Lightcap telefonu pasi
šaukė šerifą ir pasisakė, kad 
jis nušovęs žmogų. Teisme ku
nigas sakėsi nušovęs kaimyną 
besigindjamas nuo jo.

Chicagos 1 gengsteriai 
nušovė rezorte žmogų
WAUKESHA, Wis., rugp. 3. 

— Rezorte ties Nemahbin eže
ru, netoli nuo Delfieldo, į Lake 
View viešbutį atvyko penki 
ginkluoti vyrai ir šokamojoj sa
lėj nušovė vieną nepažįstam^ 
žmogų, tariamai iš Aurora, 111. 
Manoma, kad jų butą geng- 
sterių iš Chicagos. Jie pabūgo 
savo automobiliu, turėjusiu Illi
nois laisnj 305-803. Policija su
žinojo, kad tas laisnis buvo 
duotas vienam Chicagos Check- 
er taksi-kebni.

Poetas Raila pabėgo iš 
lenkų “globos”

PERLOJA. ~ Poetas Raila, 
nuduodamas, sunkiai sužeistu, 
perdavė motociklą vesti lenkų 
policininkui. Tuo tarpu pasi- 
nauduodamas vakaro prieblan
da — mišku pabėgo. Už kele
to valandų atėjo į Perloją. Čia 
pas vietos “inteligentus mati
ninką J. Valinevičių visĮ trys 
pasiliko pasigydįyti. Negalėda
mi vykti toliau, pasiliko kitai 
dienai, darydami kelionės už
rašus^ Vakare mokytojas p. 
Aravičius išvežė juos į Varė
nos senatoriją. Ten sustiprėję 
vyk toliau. į Trakų apskritį.

Valstybės gynėjas va
dinsis prokuroru

KAUNAS. — Atatinkamos 
Įstaigos parašė įstatymo pro
jektą, kuriuo’ einant valstybės 
gynėjas bus vadinamas proku
roru, o pade j ėjai — viceproku- 
rorais.

Pats teismas prašo ma
lonės nuteistai

KAUNAS. — Praėjusį mėne
sį Šiaulių apygardos teismas 
Kanauskaitę už tai, kad ji sa
vo vaiką Palangoj įmetė jūron 
ir prigirdė, nubaudė 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Bet 
kadangi Kanauskaitę savo vai
ką žudė iš neturto ir bendrai 
jos pasielgimas su savo vaiku 
turįs daug pateisinančių aplin
kybių, tai teismas prašo Res- 
pub. Prezidentą, kad Kanau- 
skaitei bausmę visai dovanotų.

Sudegė eigujio ‘pasodu’
KAUNAS, -t- Liepos 12 d. 

12 vai. dėl nežinomos priežas
ties sudegė Raudondvario urė
dijos eigulio “pasoda”. Likikiš- 
kio vienk. Čekiškės vals. sudegė 
grįčia, tvartas ir kluonas 1700 
litų vertės. Taip pat sudegė 
trobose buvęs inventorius 2000 
litų vertės. Gaisro priežastis 
aiškinama. Liepos 13 d. apie 1 
vai. Žeimelio vai., Jonaišų km. 
sudegė pil. Žalkausko trobesiai. 
Turtas apdraustas 900 lt., o 
nuostoliai siekia 28,(MM) lt. Kvo
ta vedama.

Ir Birutę minės
KAUNAS. Vytauto komi

tetas rugp. 15 d. Palangoj ren
gia Vytauto motinos Birutes 
minėjimo šventę. Busianti sta
toma “Motinos Vaidclutės” mi
sterija, kurią Putinas parašy
siąs. Be to, busianti suruošta 
tautiniais rūbais apsirengusių 
mdterų eisena, kuri vaizduo
sianti kunigaikščių laikų lietu
vių moterų madas.

šventėj dalyvausią ir vyriaur 
sybės nariai.

Rave prigėrė su arkliu
Liepos 12 d. 20 vai. pil. Juo

zas Čiėsnai, gyv. Lapių valsč., 
šilainių km., jodamas iš Vili
jampolės namo, 8 forte “Ge- 
neralkos” rave norėjo pasimau
dyti ir drauge su arkliu nu
skendo. Lavonai ištraukti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a fi t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, HL

Religijos ir Biznio Sąjunga
Piktinamės, kad Chicagos poli

tika su kriminalu bendradar
biauja. —Pasižiūrėkime į ki
tą labai panašų bendradar
biavimų: 
—Wall 
malda.

religijos ir biznio.
Streeto spekulianto

atsitiko, kad Ame- 
baisiai nupuolę sta-

Daugybė žmonių

tymu. Iš 75 multimilijonierių 
pusė priklauso Episkopalų baž
nyčiai, kitus dalinasi kitos. Vie
na tik šv. Tamošiaus bažnyčia 
turi 7 multimilijonierius. De
vyniolika šimtų milijonierių 
New Yorke laiko ir “globoja” 
galybes kitokių bažnyčių. 
Baptistai teturi vieną Joną D. 
Rockfellerį, bet tas atsveria vi
sus.

staigų. Tai

raketerių

Bankrotų 
daugelis 

karts nuo 
iti Wall 

spekuliantų

toks 
senis 

dviem

Wall Street 
“Dėdė Danie-1 
savo sėbrais 
planą pagrob-

Visos tos bažnyčios spindi 
turtu ir ištaigomis ir yra ne
paprastai dievotos. .Apie verb- 
liudą ir adatos skylutę čia nie
kas nekalba. Tiesa, nesimato, 
kad tie milijonieriai taip jau 
labai norėtų į dangų, bet dan
gaus vestibiulyje (prieškam
bary) jie labai mėgsta trintis. 
Šiandien jie patys ne tiek te
si vai ko bažnyčias, kiek tos baž
nyčios juds vaikosi, šiandien 
labiau dar kaip pirma milijo
nieriai atrodo religingi, bet 
jie atlieka savo poterius su če
kių knygute, ir tai dėlto, kad 
kunigai nepaleidžia jų skver-

Tačiau jokiu budu nega-no.
Įima sakyti, kad moderniškieji 
yra
jei kunigai gaudo jų skvernus
dėl pinigų. milijonieriai taip 
jau laikosi kunigų skvernų dėl

‘atšalę’’ nuo bažnyčios:

Neseniai 
rikoj buvo 
ko kainos, 
viena valanda patapo ubagais.
Daugelis nusižudė, 
iškabomis pasipuošė 
biznio 
karto 
Street 
triksai.

Vienas 
vam piras, 
liūs” su 
sykį suskymavo
ti į jų trijų nagus Erie staką, 
ir suokalbį baigus, senis suma
nė savo bičiulius prigauti. Pri
gauti savo “draugus” senis bu
vo priverstas labai “kilniu” 
tikslu: kai kada jis buvo pasi-1 
žadėjęs Dievui pastatyti dva-1 
sišką seminariją Madison, New 
Jersey, su ta sąlyga, kad Die
vas padėtų padaryti pelningą 
transakciją. Tada Dievas pa
dėjo, ir “Dėdė Danielius” jau
tė pareigą jam atsiteisti. Bet į tam tikrų išrokavimų. kuriuos 
seminarijos pastatymas turėjo j pamatysime žemiau, 
kainuoti $250,000; ir senis vis, 
gailėjosi tokios sumos Dievui į 
duoti iš savo sutaupą.

Erie šėrų triksas, pavykus 
prigauti savo sėbrus, nusimato 
pelningas, ir žadėjo ne tik pa
dengti Dievui skolingus $250,- 
000, bet dar gerą sumą jam 
pačiam. Tad senis rizikavo, pa
darė savo triksą, ir .po to ant 
kelių atsiklaupęs meldėsi prie 
savo dievo, prašydamas palai
minti jo žygį; kas' reiškia die
vui nusišypsoti savo geram 
Dėdei Danieliui. Už tad Die-_ 
v o garbei išdygs dar viena dva
sinė seminarija, kurioje kas 
mot peresįs nauji jo garbinto
jai.

Deja, Dievas dažnai pats sa
vo progas pražiūri: Pasirodo, 
jo butą kitoje pusėj marketo. 
Dėdės sėbrai susitarę jį kar
čiai apgavo ir taip suspaudė, 
kad senis buvo priverstas Klar 
savo locnų pinigų pridėti kelis 
milijonus.

Taip atsitiko seniui dėdei 
Danieliui. Bet kitiems ir ge
riau atsitinka.

Milžiniškas monkey biznis
Dalykas yra tame, kad šian

dien nebegalima vesti bažnyčių 
už bato šniūrelio, kaip Naza
rietis darė. Bažnyčios po at
viru dangum seniai nustojo bu
vusios Įdomios kaip patiems 
apaštalams, taip jų mokiniams. 
Net salveičių (Išganymo) ar
mija persikraustė i jaukias pa
stoges. Moderniškuose mies
tuose, su aukštomis real estate 
kainomis, brangia statomąja 
medžiaga, šildymu, šviesa, pa
tarnavimu ir religinėmis para- 
fernalijomis, stambiomis dva
siškių algomis ir profitais, 
bažnyčių biznis pasidarė labai 
išlaidingas.

Neseniai kilusiame religinių 
organizacijų piktame riksme 
prieš religijos persekiojimą 
Rusijoj vienas dalykas buvo 
užmirštas. Čia nėra tikslo gin
ti tą brutališką ir bukaprotiš
ką Sovietų ateizimo 
kunigų-komunistų 
persekiojant jų 
popus. Tačiau
kad Sovietai butų uždraudę pa- 

I čią nuogą religiją. Ką jie pa
darė, jie nuplėšė Rusijos baž
nyčių turtus ir biznio šaltinius. 
Jie padarė drastišką bažnyčių 
apvalymą. Jie uždraudė baž
nyčioms ir religinėms organi
zacijoms užsiimt svietiškais rei
kalais, Jos dabar negali ten 
vesti knygynus, kontroliuoti 
mokyklas ir valdyti civiles į- 
staigas. Jos negali politikauti 
ir mokinti svietiškų dalykų. 
Jos yra aprubežiuotos pasilikti 
prie grynai tokių funkcijų, ko
kios gali patenkinti jų narių 
grynai religinius reikalus. 
Taigi Rusijoj bažnyčia yra vie-

gi moka savo turtus “sumažin
ti” kada prireikia duoti taksų 
asesoriams žinias. Ta suma 
dar neįima kitus bažnytinius 
real estate, stakus, bondus ir 
cash laikomus investmentuo- 
se.

Viena tik Trejybes' bažnyčia 
turi real estate, mokančio di
videndus į $15,000,000 ir pelno 
nuo investmentų kas metai po 
$2,000,000. Taigi kainuoja 
daug pinigų krikščionio vėlė! 
šv. Povilo koplyčia yra įvertin
ta $5,000,000, tačiau turi tik 
.334 parapijinius mokesnius 
mokančių narių, kas išeina po 
$15,000 galvai.

Kristaus bažnyčių ant Broad- 
way ir' 71st St. turi įstaigą 
vertą $1,200,000 su vos 400 
narių arba po $3000 galvai. 
Mannhatan visų bažnyčių tur
tas išeina po $900 galvai. Ka
talikų bažnyčių sumos mažes
nės ir jie tomis sumomis varo 
plačiausią šakotą biznį ir so- 
ciąlj veikimą. Dalykas tame, 
kad protestonų kunigai labiau 
vaikosi paskui turtuolių, o ka
talikų kunigai tokių turtuolių 
neturėdami, yra priversti mo
kintis praktiško biznio mena- 
džeriaus. šiandien kur kas 
labiau branginamas kunigas, 
kurs yra užgrudytas biznierius 
ir moka rasti sykiu biloms ap
mokėti, negu nebizniškas dūšių 
ganytojas, kurs kad ir ir visas 
vėles i dangų suvarytų, bet 
bažnyčią bankrutytų. Paga
liau, vėlės krinta j peklą pa
prastai tylomis, be triukšmo, o 
bažnyčios biudžetai yra gar
sus ir svarbesni. 

t

Pasaka apie verbliudą ir adatą 
šių dienų kunigai paprastai 

patylomis aplenkia biblijos 
tekstus apie palaimintus uba
gus, bagočius ir lozorius, verb- 
liudus ir adatas, laukų lelijas 

jaunikaiti, kuriam Nazarie- 
liepė išdalinti visą savo tur- 
ir sekti jį. Dabar su dide- 
uolumu ieškoma senojoj

[ Pacific and Atlantic Photo]

Thomas Mooney. kuris jau 
keturiolika metų išsėdėjo ka
lėjime. Kalifornijos gubernato
rius atsisąkė jį paliuosuoti, 
nors faktai rodo, jog Mooney 
nekaltai tapo nuteistas.

si gaudyti turtuolių. "Prisiran
kiojus j savo eiles tokių žmo
nių bažnyčia kas kart labiau 
turi išmesti tekstų, kurie ne
suderinami sų turtuolių intere
sais.

Milijonieriai apaštalai

lija, čekių 
vėliava, 
simboliai.
tinai žinojo iš biblijos
seną žydišką sakini: 
yra
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il
tis

liti
žydų biblijoj Sakinių apie biz
nį ir turtus, kuriais galima bu
tų turtuolius ir aukso veršius 
pateisinti. Tokių frazių žydų 
biblija duoda pasirenkamai, ir 
su tomis rankose kunigai leido-

J. Pierpont Morgan sykį at
važiavo i bažnyčios konferenci
ją kaip bažnyčios delegatas. 
Jis atvažiavo specialiame savo 
traukiny j, apsuptas ištaigų ir 
didybes. Su juo sykiu, pato
giuose vagonuose atvažiavo jo 
svečiai, vyskupai ir žymus dva
siškiai. Morganas ^pasisamdė 
rūmus , vadinamus Syndicate 
House, kuriuose tie “dieviški 
žmonės” buvo vaišinami ir už
laikomi su karališka pompa. 
Bažnyčios konferencijos . narių 
apgyvento hotelio proprietorius 
pasakė, kad jis yra matęsi daug 
Įvairių konferencijų ir turėjęs 
visokių lepiausių1 svečių, bet 
jis niekuomet nematė žmonių, 
kurie aikvotų tiek daug pinigų 
arba moterų, kurios dėvėtą tiek 
daug ir tiek brangių jewelry 
kaip tos bažnyčios konferenci-

religijos 
nepakantų, 

konkurentus 
nėra galima,

jos nariai ir jų šeimynos, su
važiavę aptartai reikalus baž
nyčios, kurių įsteigė žmoguš, 
vaikščiojęs basas ir apdriskęs 
akmenuotais Galilėjos keliais.

Business enterprjse su dievu
Iš naujojo testamento biz- 

nieriai-apaštalai tesuranda tik 
vieną sakinį, kuri galima butų 
pritaikinti bizniui bažnyčioje. 
Tas sakinys yra toks: Kada 
Jėzus Kristus buvo 12 metų 
amžiaus ir tėvai buvo jį pame
tę, paskui rado sinagogoje be
siginčijantį su rabinais, ir pra
dėjo jį barti už pabėgimą, jis 
motinai atsakęs: “Why, wist 
ye not that 1 mušt be about 
my Fathers business?” (Ap ne
žinote, kad aš turiu būti ten, 
kur yra mano tėvo biznis.) 
Skaitlingi dvasininkai stengia
si išaiškinti, kad Jėzus buvo 
moderniško biznio įsteigėjas. 
“Šaukis į mane skvo trubelio 
(rupesnio) dieną ir aš išva
duosiu tave ir tu už tai gar
binsi mane”. Tai yra žydų 
biblijos tekstas. Tokį tai bile 
biznierius -supranta! Pęrskai- 
tęs tai arba išgirdęs kunigą 
skelbiant, biznierius pasijunta 
galįs ir privaląs daryti su Die
vu bargeną. Pirmoji partija 
(Dievas) gelbės, kada antroji 
partija (biznierius) papuls į 
bedą. Už tad antroji partija 
(biznierius) pirmajai partijai 
atsilygins garbinimu. “Cash”, 
kuriuo Dievas apmokamas, yra 
garbinimas. Dievas nori gar
bės. Apie tai skelbia visas se
nasis testamentas. Visi žydų 
pranašai ir legislatoriai svar
biausiu dalyku reikalavo Jah- 
vehs garbinimo. O kadangi 
Dievas savo garbę taip labai 
vertina, kodėl jį nepagarbinti, 
bite jis už tai užmoka pasise
kimu bei palaiminimu biznyje. 
Trumpa, aišku ir praktiška.

“Jėzus yra jūsų geriausias
draugas, kokį tik galite gauti”, autorius aplankęs Blodgeto mik 
skelbia biznio evangelijos' ku- žiniškus prekių sandėlius vieną 
nigas. “Jįs gflĮi ištraukti jus rytmetį atradęs 50 baltai apsi- 
iš blogiausių nepasisekimų., Ko- vilkusių porterių su knygomis

dėl ne, Kristus* susitinka biz
nierių gatvėje, ir sako: “O, 
biznieriau, aš žinau tavo bė
das! Aš busiu su tavim. Aš 
tave matau kiaurai, žiūrėk, 
kaip tu spaudi ir kojomis min
dai žmogų, kurį pats galinga
sis Viešpats užstoja”. Krikš
čioniški kunigai visą laiką nu
rodinėja i naudą priklausyti 
krikščioniškai bažnyčiai. “Mu
sų miestų ir farmų turtingiau
sieji žmonės yra daugiausia re
ligingi žmonės”, giriasi rev. 
Wilbur Crafts. Jis pasakoja 
sudaręs sąrašą 100 didžiausių 
Chicagos biznierių, iš kurių 70 
yra bažnyčios nariai, iš tų 24 
lanko bažnyčią tankiai, trys 
nevienodai, ir dar jų tarpe yra 
trys žydai. Kodėl ne? “Bibli
ja”, jis sako, “pradedant nuo 
Jošua ligi Jobo yra eilė pa
mokslų apię pasisekimus ir 
nepasisekimus, ir yra papildy
ti pavyzdžiais iš 50 valdovų, 
kurių visi dėjo svarbos tekstui 
—“Kol tik jis ieškojo viešpa
ties', viešpats laimino ji tur
tu. Tas tekstas yra senojo tęs- Į 
tamento pamatinis akmuo.

Dvidešimts % cash
Dievui

rankose begiedant himną, ir 
“po to visi jie atsiklaupę ant 
kelių garbino Komercijos Die
vą”. Kitas šventasis buvo 
William Colgate, stambus muilo 
fabrikantas, kurs laikė tam 
tikrą knygvedį (bookkeeper): 
to knygvedžio visas darbas bu
vo vesti account su Dievu ir 
Įrašyti Dievo naudai 10% gry
no net pelno, guliau Dievui ta
po pakelta dividendas ligi 20/4 
cash! (Bus daugiau)

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims 

Periodiškas kentėjimas 
.-ar**. Galvos

skaudėjimas
Neuralgija- 

Neuritis 
Štai tikras 

palengvi- 
j

pelno

Latham
padeda
Knyga

iš kuriu i dykit šias piliukes, ir jus busit dė-
« ♦ V* i •! j 1 • ___

Yra išleista II. J. 
knyga: “Ar Dievas 
krikščioniui biznyje?” 
prirašyta atsakymų,
dauguma nurodo i biznierių pa
tyrimais, kaip dažnai pačia
me paskutiniame momente 
Dievas stebuklingai padėjo at
sirasti “cash” pinigų arba ki
tokių rezervų, rlygiai tuo laiku 
kada būtinai reikėjo mokėti 
bilos, gelbėti kreditas arba iš
vengti ban kruto, 
kad biznis turi 
savo šventųjų.

Vienas tokių
senis Samuel Blodget, garsus 
Angliškas priklių 
Kingswood Hali.

Knyga sako, 
visą galeriją

šventųjų buvo

Kai galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 

jums neleidžia išeiti i pasimatymus 
— atminkit Bayer Aspirin. Paban- 

kin«a už jų suteiktą palengvinimą 
Jos palengvina taip daug visokiu 
skausmą ir tuoj. Nėra jokios ne
laimės jas naudoti. Aspirinas ne
gali jums kenkti! Gydytojai jums 
pasakys, kad jie neslogina širdies. 
Patyrimas miiijonlj žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingai nekęskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šalti, paleng
vins galvos siausmą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 10O 
piliukiu bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN

princas iš 
Kalbamasis

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Viena tokių grupė yra John 
D. Rockefelleris, John Wana- 
makeris ir John Searles. Bib- 

knyga ir tautinė 
tai jų neatskiriami 
Rockefelleris atmin- 

vieną
“Sidabras 

mano, ir auksas yra ma
no, tarė galybių viešpats”, ii 
todėl Bockefelleriui milijonus 
davė pats galybių viešpats.

Searles buvo 
puri tanas, su 
skustu panosių 
kiška barzda, 
cerdotališkesnis 
Jo godumas 
plėšrumas, masių ir darbininkų i nigams ir. 
skriaudimas bus atmintinas at- ’ biaį£š L... 
einančioms 
biblija ir poteriais jis organi-I

rustus, bukus 
žvilgančiai nu- 
ir ilga patriar- 
Jis išrodė sa- j 
už bile kunigą.1 smugiu išvilkta iš jos ma-
ir nesąžipiškas i terialią gerybių. Popams, ku- 

nirrui-nc iv kitokiems ilgarib. 
šiandien nebepatinka 

gentkartėms. Su į vi°n tik pamokslauti ir ritua-
■ ‘ ‘ lūs laikyti. Bažnyčios be bran-
išaugino milži- ffhi blizgučių, be investmentų, 

be puikių moderniškų pasauli- 
finansi-fn^c biznio Įstaigų, be politikos 

ir gerų laikų šiandien nebe- 
krikščio-

Todel jie rė-

zavo, vedė ir
niškus cukraus trustus ir daly
vavo rizikingiausiose 
nėse operacijose.

New Yorke visi multimilijo- traukia moderniškų 
ištikimiausi bažny- nišką bramanų, 
globėjai ir dauge- k’3 prieš bite pasikėsinimą su
yra net vadinamos! grąžinti juos prie jų dievų al- 

Grace bažnyčia torių.
Morgano ir Pulton

nieriai yra 
čios nariai, 
lis' bažnyčių 
jų vardais, 
buvo J. P.
Cutting vardo. Baltramčjaus

Pačių bažnytinikų gintumai 
ir meilė sukelti didelius fondus, 

bažnyčia buvo Vanderbilto ij- jQ | palaikymui jų milžiniškų paša- 
pamaldinga prie- Kn’ą užsiėmimų 

bažnyčia pavertė bažnyčias 
Metais, < vergais.

mašineriją. 
Mamonos 
viename

kompanijos 
glauda. Trejybės bažnyčia; pavertė bažnyčias 
yra Astorų pastoge. Metais.; vergais. I okiame 
kada senis Astor vedė savo mi- i New Yorke bažnyčių vertybės,uacia senis nsior veue savo mi-iA,v”
lijonines eksploatacijas, jo na- asesorių nustatytos sulig kąs
niuose rinkdavosi konsistorija met mokamų taksų, yra $282,- 
ir jis pats ramindavo Savo auk- ^59,289- Bet tai dar yty to!! 
so nusvertą širdį biblijos skai- nepilna suma. Baipytininkai ir

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš

tis Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 

ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų 
$4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00, 
pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš- 
pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar
ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas
čiu $.......................
Vardas ...........................................
Adresas ............................... .........
Miestas ...........................................

m., šiuoini siun-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne .

VIRĖJU. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................ ........
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... 
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........ ;.................. ..........
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek, 
yra ukįąinkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau-' 
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................   ......:....... 50
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno* miesto.

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

Radybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. ’ Išleista 
1926 metais. . , . .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .... .......
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

. . , pigiai šeimyną užlaikyti.

$2,60

$1.60

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. N.
$853?

Didelė ir Paskutinė Ekskursija

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

STATENDAM

Rugpiučio-August 16 d, 1930
12:05 Ryto

Šiz Ekskursija bus paskutine šiais metais. 
Ši Ekskursija yra rengiama per visus Lie
tuvius Agentus Amerikoje.
Laivas perplaukia jūres i 7 dienas; vėliaus 
specialiu traukiniu, be persėdimo į Klaipėdą 
“Naujienų” palydovas aprūpins keleivius 
visomis reikalingomis informacijomis ir 
prižiūrės, kad visi keleiviai butų užganė
dinti.
Del sutvarkymo dokumentų kreipkitūs'y

NAUJIENAS
1739 South Halsted Street
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KORESPONDENCIJOS 2.”=,
Grand Rapids, Mich.

Detroitiečiai atostogose

Milton, *po- 
Petravičiai 
15 d., ap- 

laimingai 
Totoraičio

Graborius J. P. 
nai šiumantai ir 
penktadienį, liepos 
leidom Detroitą ir 
atvykome į pono
farmą. Apie astuonios mylios 
nuo Grand Rapids Totoraičiai 
turi didelę farmą.

Tai labai smagi vieta leisti 
vakacijas. Mat, pro farmą bė
ga Grand upė. Vanduo pakan
kamai šlapias ir nešaltas, tad 
gerai maudytis. Kadangi beva
žiuodami pusėtinai buvome su
dulkėję, tai visų pirma šoko
me į upę maudytis. Bet ne vi
si, — kaikurie pasiliko ant 
kranto ir sudarė sargybą, o 
kiti išplaukė laiveliu.

Ponai Totoraičiai yra links
mo budo žmonės ir labai sve
tingi. Kai atsikėliau ant ryto
jaus, tai prie kaladės pastebė
jau p-nią Totoraitienę su dide
liu kirviu. Maniau, kad malkas 
kerta. Jau buvau besirengiąs 
ją pavaduoti. Tačiau, kai pri
ėjau arčiau, tai pastebėjau vi
sai ką kitą: ji žąsims ir gai
dukams galvas kapojo.

Pietums jau gaidukai 
sys atsidūrė ant stalo, 
kimšę futbolus žąsiena
tiena, tuoj pasijutome stipres
ni. P-ni Totoraitienė tikrai- mo
ka gardžiai valgius sutaisyti.

Po pietų ponai šiumantai ir 
Petravičiai išvažiavo į miestą 
aplankyti savo senus draugus 
ir pažįstamus, o graborius J. 
P. Milton pasiliko pas ponus 
Totoraičius. P-nas Totoraitis 
yra Miltono švogeris.

Sekmadienį ponai Totorai
čiai ir J. P. Milton aplankė te-

• Y _ ir zą-
Prisf-

ir viš-

I stambus biznierius, — turi di-
. Pas jį 

dirba penki bučeriai. žemaičiai 
yra linksmi žmonės ir labai 
svetingi. Broadway gatvėj jie 

• turi gražius namus.
Paskui aplankėme ponus Sa- 

; viekus. Tai irgi labai linksmi 
i ir malonus žmonės'. Jie turi sa
vo namus. Visi sutarėme ap
lankyti žemaičio sūnų, kuris 
su savo žmona ir vaikučiais 
leidžia atostogas. Kartu su 
jais yra ir sesute Kėmerienč. 
Sugrįžę iš ežero sustojome pas 
p. A. Kemerą. Jis labai malo- 

Į niai mus priėmė.
B. Naujalis' čia gimęs ir au

gęs žmogus. Jis labai mėgsta 
sportą. Atsivežė su savim du 
krepšiu lazdų ir su Miltonu iš
ėjo golfuoti. • Lošė devynias 
skylias. Skoras buvo toks: Mil- 
ton 72, o Naujalis 52. Reiškia, 
Miltonui kaili išlupo. Bet atei
tyj Miltonas žada daugiau tre
niruotis ir kitą vasarą, savo 
lazdas nusivožęs, šokti Nauja- 
liui i aki.

Grand Rapids miestas yra 
gana gražus ir švarus. Apie 
namus visur matosi gėlės. Vie
tos lietuviai gana gražiai gy
vena. Daugelis jų turi nuosa
vus namus, o kaikurie net po 
kelis.

Iš aplinkinių 
Totoraitis yra 
Jis' turi visokių 
bėsiai gražus ir 
tvarkomas moderniškai.

Vienas iš atostogininkų.

skirstytis. Antanas išmoko siu
vėjo amato — i 
Jonas liks namie 
kauti.

Laukdamas iš dėdės laiško, 
lieku

užsidarbiauja. 
? — ūkiniu-

J. Jankus.

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija
Rašo Observer

(Tęsinys)
p. Varkala pridūrė, kad 

kad

farmerių p. 
stambiausias, 
mašinų, 
nauji.

Tro-
Ukis

maitk nas Žemaitis yra

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St..

Tel. Yards 6894

IVIilaszevvicz

4600 So. Wood St.
Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6.542 So. VVestern Avė.

Tel. Prospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

Laiškas iš Argenti 
nos t

(Rašytas Antanui žymontui)
Gerbiamas Dėdė:

Aš, Juozas Jankus, rašau 
Tamstai pranešdamas apie sa
vo gyvenimą.

Šių metų sausio 23 dieną, 
atsisveikinęs su tėveliais, bro
liais ir pažystamais, iškeliavau 
iš Lietuvos į Argentiną, tikė
damas ką nors surasti — lai- • 
mę ar nelaimę.

Kelionė buvo begalo įdomi: 
teko matyti didžiausi ir gra
žiausi Europos ir Pietų Ame
rikos miestai. Keliavau pran
cūzų linija, laivu pusiau pre
kiniu, kurs vadinosi “Groix”. 
Kelionė tęsėsi gana ilgai — 
28 paras: 
laivas stovėjo 
vius nevaržė, 
vaikščioti po

Jau baigiu 
gyventi Argentinoje. Per tą lai
ką apvaži nėjau plačiai, ieško
damas pakenčiamo darbo; kol 
kas nesuradau, tikiuos ateity 
rasti. Susirašinėju su draugais, 
kurie pirma atvyko Argentinon; 
prižada padėti surasti darbą. 
Susitaupęs keletą skatikų at
sargai, važiuosiu pas juos.

Darbą turiu ant geležinkelio 
su atlyginimu — tris pesus — 
už 8 vai. darbo. Ilgai nedirb
siu, turiu viltį gauti geresnį 
darbą.

Gyvenimas nuobodus, lietu- 

riu laikraščio įsirašęs, nėra kas 
pasiskaityti. Pradėjau po tru
putį suprasti ispanų kalbą, ku
rią čia vadina “castilla”.

Mano tėveliai sveiki; mama 
gali dar ir darbuotis, tėvelis 
silpnesnis, tankiai serga. Mes 
vaikai, visi suaugę, pradėjome

mat, apie- .4 dienas 
uostuose. Kelei- 
sustojus, leido 

miestą.., 
ketvirtą mėnesi

čia 
a dm. Gregory jam sakėsi 
kultūriniam Lietuvos’ atvaizda- / 
vimui vieta butų veltui, bet 
ekonominiam — tektų kiek 
mokėti. Konsulas Kalvaitis pa
stebėjo, kad čia ne vien čika- 
giečių reikalas, bet visų lietu
vių, ir pasiūlė Ek. Centrui pri
imti domėn pranešimus ir jais 
vadovautis. Ekon. Konferenci
ja sutiko, kad Ek. Centras įsi
gilintų į šį klausimą ir patirtų 
visų Amerikos lietuvių biznie
rių nusistatymą.

Po to, adv. R. J. Jurevičius 
pasiūlė išleisti tam tikrą bro
šiūrą tinkamam užrekordavi- 
mui Ekon. Konferencijos' fak
to ir jos darbų. Toks leidinys, 
esą, gelbėtų garsinti Lietuvos 
dirbinius, ieškoti rinkų, ir su
pažindinti biznišką lietuvių 
elementą su Konferencijos dar
bais ir tuo budu su daugeliu 
įdomių praktiškų klausimų. 
Lėšos gautinos i renkant iš biz
nierių garsinimus, kas irgi 
plačiai išpopuliarintų brošiūrą. 
Siūlo pavesti tą darbą Centrui.

Ekon. Konferencija 'adv. Ju
revičiaus siūlymą priėmė ir pa
vedė Ek. Centrui su Vaizbos 
Butų pagalba sudaryti reika
lingą pinigų sumą renkant 
garsinimus.

Iš eilės ilgokai p. Martynas 
Jankus referavo apie “ekono
mines progas Amerikos lietu
viams Klaipėdos krašte”. Anot 
jo, 
daug 
gam 
mui.
800 kvadratinių kilometrų plo
čio. Upės Dangė, Mingė, Ne
muno delčia ir upeliai teikia 
progų išnaudoti vandens jėgą 
— elektrai, fabrikams, malū
nams. Yra kelios geros' kepyk
los pardavimui.
karčiamos. 
yra didelis 
kam, pirkti 
tuo budu 
be darbo, 
niamš burokams auginti; plyt- 
nyčioms, kurių ten yra dau
giau negu visoje Didž. Lietu
voje; cemento dirbtuvėms — 
cementas yra pigesnis kaip Vo
kietijoje: ten 18 markių, Klai
pėdoje tik 18 litų (už markę 
mokama 2.40 litų).

šia proga, Dr. Vinikas prisi
mena Tildensmito bylą. Esą, 
r.titvi jojo įvedus linų monopo- 
lį, kalbamas milžiniškas fabri

kas, iki šiol apdirbinėjęs Lie
tuvos linus, sumanė dėl aukš
tų Latvijos akčyžes mokesnių 
išsikelti Lietuvon, ir jei kas ta 
proga pasinaudotų, gautų ge
ro pelno. Perkėlimas kainuotų 
2-5000 dol. Pradėti darbą ir

Lietuvos pajūry esama 
progų kapitalo liaudin
iu pelningam sunaudoji- 
Pajurio durpynai siekia

Rusnės-šilo 
srity 
nėra 

ir

Naumiesčio 
malūnas - 

ir pradėti darbą, ir 
80 darbininkų liko 
Yra progų cukri-

apyvartai reikėtų 30,000 dol. 
Butų galima išdirbti apie 80 
tonų dienai. Ponas Sharp New 
York’e galįs suteikti pilnesnių 
informacijų tuo' reikalu.

čia p. Jankus pastebėjo, kad 
iš Klaipėdos kas savaitę išlei
džiama laivais daugiau kaip 40 
tonu linų.

J .Adomaitis, Lietuvos Šau
lių Sąjungos darbuotojas,, pa
pilde p. Jankaus pranešimą, 
pabrėždamas amerikiečių »apsi
gyvenimo Klaipėdos Krašte di
delę' reikšmę tautišku atžvil
giu. Esą, apie 18,000 asmenų 
optavusių Vokietijos pilietybę 
turį išsikraustyti iš Lietuvos. 
Todėl parsiduoda daug ūkių ir 
dvarų. Ūkininkai tenai 'klauso 
dvarponio nurodymų ir laikosi 
jo pažiūrų. Jei lietuvis dvarpo
nis, tai kaimai ir apylinkės 
lietuvėja? Tas žymu rinkimų 
balsavimų rezultatuose: 1924 
metais Klaipėdos Miesto Val
dyboje buvo vos 1 lietuvis, gi 
dabar jau 8, arba kaip vieti
niai sako,. — “šeši lietuviai ir 
du katalikai”. Vietos kunigija 
varo vokietinimo darbą po se
novei. <

Iš eilės p. A. Kalvaitis skai
tė ilgoką pranešimą apie 
“amerikiečių biznio progas 
Lietuvoje”. Tikimasi, kad jo 
išvadoš ir pats pranešimas 
tilps spaudoje atskirai.
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Dr. M. Vinikas padėkojo už 
visus pranešimus.

Gen. Konsulas P. žadeikis 
pranešė, kad Lietuvos Gen. 
Konsulatas pasiųs ' visiems 
Vaizbos Butams atmintinę do
vaną: Lietuva Skaitlinėmis
1918-1928. Knyga bus išsiun
tinėta Butų sekretoriams.

V. Ambrozevičius prisiminė 
apie Lietuvos Atstatymo Ben
drovę ir sunykusį '/j mik dol. 
kapitalą ir .siūlė ištirti reikalą 
ir bausti kaltininkus.

Dr. Vinikas atsake, kad ta
tai nėra Konferencijos kompe
tencijoje. Ta įstaiga yra Ame
rikos korporacija ir jos reika
lai yra grynai akcininkų rei
kalas.

Jau arti 10 vai. vakaro, o 
daugelis dalyvių dar nevakarie
niavę. Užbaigus visus dieno
tvarkėje numatytus klausimus, 
einama prie Konferencijos už
baigimo. Dr.' Vinikas padėkojo. 
Gen. Konsului už planingą su
ruošimą ir dalyviams, ypač iš 
tolimesnių vietų, už pavyzdin
gą dalyvavimą ir domesį. Jis 
pakvietė atskirus dalyvius tar
ti atsisveikinimo žodį.

J. Kaulakis iš Čikagos padė
kojo už visus malonius įspū
džius. Gen. Konlulas P. Žadei
kis dėkojo už atlikta darba. 
Jam, esą, komplimentai nederą, 
nors tatai jo tiesioginė pareiga. 
Bet kas kitus čia sutraukė? Pa
sišventimas yra viena priežas
čių: mums butų gėda, jeigu mes 
to nepadarytum. Dirbame po 
12 vai. į para. Jei kitaip, tai ką 
p. Jankus ir Vileišienė manytų 
apie jaunąją kartą? Jie gali 
mums pusiti-kūti ii- pulilcti mvrsų 

rankose lietuvybės darbą. Dr. 
Puskunigis pirmykštėje kalboje 
numatė sunkumus, i ką p. Jan
kus jam pasakė, kad “Auszrą” 
leidžiant dirbo IU/2 žmogaus, 
o pasekmėje valstybė susikūrė. 
Tada nebuvo artojų. Dabar yra 
daug. 'Garbingi svečiai iš Klai-

pėdos ir Vilniaus nedaug kal
bėdami lupomis —daug kalbėjo 
savo ištverme. “Linkiu reali
zuotis darbams. Ut (lesint viręs 
tamen ėst laųdanda voluntas, — 
nors musų jėgos'ir silpnos, bet 
pagirtinas musų pasirįžimas.” 

ši atsisveikinimo kalba labai 
imponavo ir buvo labai tikusiu 
momentu pasakyta, ir palydėta 
griausmingais aplodismentais. 
Gen. Konsulas apleido posėdžių 
kambarį.

Iš -eilės kum S. Draugelis iš 
Kaston, Pa. kalbėjo: Įdomu ir 
garbinga dalyvauti .biznierių 
tarpe. Biznis ir idealas yra skir
tingi, bet č.uri veikti sykiu sie
kiant tikslų, ši Konferencija 
pirmutinė savo rūšies Amerikos 
lietuvių gyvenime. Iki šiol stigo 
sukoncentruotos ekonominės or
ganizacijos kovai už būvį. Tu
rite pradėti kovą už garbingesnę 
tautos ateitį. Vienybė, apsukru
mas, apšvieta 'yra jūsų keliai. 
Darbas užmegztas ir belieka jį 
palaikyti. Statistikų linkimo 
darbas jau jo baigiamas, jis bus 
naudingas kai bus reikalo nau
dotis. Pennsylvania valstybėje 
esama 519 lietuvių kolonijų, 
skaitančių lietuviškus laikraš
čius. Kviečia bendradarbiauti 
“Žymesnybių Žodyno” Komisi
joje. Tautinis ir politinis gyve
nimas ir vardas kils su ekono
miniu kilimu. Ragina organizuo
ti stambesnį importą iš Lietu
vos. Jis suteiks biznierių adresus 
bet kur tik iš jo bus reikalau
jama.

Adv. Jurevičius dėkojo pir
mininkui už pavyzdingą pirmi
ninkavimą, ir pasižadėjo ener
gingai dirbti.

Vice konsulas P. Daužvardis 
priminė, kad Konsulato pareiga 
yra ieškoti rinkų Lietuvos pro
duktams', patart eksporteriams. 
Konsulatas prašo biznierių ko
operacijos ir 'konstruktyvūs kri
tikos.

J. Varkala pasisakė; kaip ma
lonu yra išgirsti įvairias nuo
mones ekonominiais klausimais, 
dėkojo už suteiktus įgaliojimus 
Lietuvoje h. kalbėti Ek. Centro 
vardu. E. Vileišiene, garbės vice
pirmininkė: “Nemoku kalbėti, 
moku tik kovot. Skaudu dėl rie
tenų lietuvių gyvenime, ir čia 
Amerikoje. Bet vakar ir šian
dien tarsi kitame pasauly gyve
nau: lipas pakilęs, labai malonu 
tikrų lietuvių tarpe būti ir vie
ningo, planingo darbo reikalais 
kalbas girdėti. Atvyksiu dar iš 
nepriklausomos sostinės Vil
niaus”.

Konfer. pirmininkas ^pareiš
kia: “Tegu garbingi lActuvos 
svečiai praneša Lietuvį apie 
musų čia pastangas bendrą dar
bą dirbti”, ir skelbia Konferen
cijos darbą baigtą. Dalyviai

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Kockwell St., 
_______ CHICAGO, j|LL._______

B UEL JU8V ŽOLYNU 1B 1'AI‘AKCIV ■

I SKYSTAS ŽOLYNŲ
MAISTAS

v artoju...v.o .. reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
XEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
vapsnio ir patogus. 

Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mą ir žolvnu.
PARSIDUODA 
'INKUS IR

PAS VISOS KVIETEI 
SEKLIŲ SANKROVOS)

(ZENKE’S)( A l’j r j B /

ĮNew Plant Life

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, Jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emales —— tas sun
kus uždavinį# pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptiekoriu.

ambert Pharmaca) Co., Saint

Night and Moming to kccp 
them Clean, CĮear and Healthy

Write for Free “Eye. Care” ■ 
or "Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dcpt. H. S., 9 B. Oh io S tChicago

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

C'iV ts m
A. 005006*25

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Master This on Your Mitts.

TM0O6KT OF AJJg THAT ‘ 
0006H 1 rAA.OC F ILGS

nuoširdžiai dėkoja p. Vinikui už 
pirmininkavimą, viens kitam 
spaudžia, delnus, ir išsiskirstė 
pilni gero ūpo ir pasirįžimo pa
dirbėti bendriems Lietuvių Tau
tos reikalams. Kaikfydis rodė 
10:30 vai. vakaroK. /

(Galas) 7 •

SKIR ITCHING FNDS when aoothing lemo i s usedl 
Right Irom the first touch, antiseptie, 
hcaling Žemo takos the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptie Žemo ja applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vvherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

padaro iusu
7 DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
I °? . 5fic■ už dešimti ** v už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

pnri-OM O»

AvtoStrop Safety Roior Co., Ine., N. Y. C

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jusi] pardavėjų, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud. 
Dept. M., 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempclio 
boukutė dykai).

Shampoo

Jos niekas 
nekviečia

Ar Jus žinote kodcl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, 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.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

DEL IS1PI0VIMD IR
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

mis šone cgoclc (» 
'IH1S GJORtD 0HO STUL 7PJA5K THEM DAYS ARE 

G.ONE FOREVER!
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu: '

Metams________
Pusei metu _____
Trims mėnesiams 
Dviems mėnesiam* 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur uisieniuoae 
[Atpiginta]

Metams ............ ........... . „ $8.00
Pusei metu________ __ - 4.01
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pinigus reikia siusti paBto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

$7.00
8.50
1.75
1.25

. .75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia ‘‘Naujiena” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted St„ Chi
cago. 1IL Telefonas Rooseveit 8500.

KRIKŠČIONIŲ VADAI GRĮŽTA LIETUVON.

Kauno laikraščiai rašo, kad i Lietuvą parvažiuoją du 
stambiausieji krikščionių demokratų šulai—kunigas 
Krupavičius, kuris iki šiol gyveno Francijoje, ir kun. 
Šmulkštys, klebonavęs vienoje lietuvių parapijoje Ame
rikoje.

Krupavičius seniau buvo Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos centro sekretorius, o Šmulkštys — seimo 
frakcijos pirmininkas. Gruodžio perversmo metu Kru
pavičius padarė seime garsųjį pareiškimą, kad krik
demai “besąiygiai rems” perversmo vadus. Neilgai te
čiaus viešpatavo broliška meilė ir sutikimas tarpe krikš
čionių ir tautininkų. Už pusės metų laiko po gruodžio 
įvykių Krupavičiaus ir Šmulkščio partija jau buvo pri
versta pasitraukti iš valdžios ir pereiti opozicijon. Pas
kui prasidėjo bylos prieš krikščioniškos Ūkininkų Są
jungos šulus dėl lašinių skutimo, dėl nesąžiningo banko 
nubankrotavimo ii; byla prieš pralotą Olšauską.

Krikščionys paskelbė griežtą karą tautininkų dikta
tūrai. Krupavičius su Šmulkščiu, žinoma, tam karui va
dovavo, sėdėdami* užsieniuose ir slaptai duodami savo 
padėjėjams Lietuvoje instrukcijas.

Dabar juodu grįžta namo. Voldemaras į Platelius, 
Krupavičius su Šmulkščiu į Kauną. Tur-bųt juodų nori 
pasinaudoti proga, kai tautininkų partijoje įvyko skili- 
masR susitarti su Smetonos frakcija. Smetoną klerikalai 
visuomet laikydavo savo žmogum, tik pykdavo ant jo, 
kad jisai esąs perdaug nuolaidus ir nesugebąs paimti 
vairą į savo rankas.

Gal ir įvyks tarp jų susitarimas, bet jau vargiai — 
“besąiygio rėmimo” pagrindu. Krupavičius jau vei
kiausia iš kartaus patyrimo žino, kad politikoje pirkti 
katę maiše yra prastesnis biznis, negu prekyboje. Už 
“rėmimą” jisai dabar iš anksto reikalaus aiškių kom
pensacijų. Bet kieno sąskaiton tos kompensacijos bus 
reikalaujamos ir siūlomos, paaiškės gal tiktai vėliau.

PARLAMENTO ATOSTOGOS.

Anglijos parlamentas yra paleistas trims mėnesiams 
atostogų. Vadinasi, bent per tris mėnesius MacDonaldo 
kabinetui nėgrasina pavojus būt nuverstam. Iki šiol ji
sai buvo išsilaikęs «jau apie keturioliką mėnesių. Tuo 
budu jam dabar yra.užtikrintas mažiausia pusantrų me
tu amžius.

Tai nebloga, atsimenant, kaip skeptiškai į darbiečių 
valdžios padėtį pradžioje žiurėjo jos priešai. Pirmiau
sia MacDonaido kabinetas, 1924 metais, gyvavo, tik apie 
devynis mėnesius.

Parlamento -atostogos tečiaus ne tik duos galimumo 
mažumos valdžiai išvengti kurį laiką priešų atakų ir 
lengviau atsikvėpti. Tuos tris menesius Anglijos dar- 
biečiai galės panaudoti prisirengimui prie Indijos kon
ferencijos.

Konferencija Indijos autonomijos klausimu gali būt 
sėkminga (jei iš viso ji gali būt tokia) tiktai tuomet, 
jeigu joje dalyvaus visų Indijos partijų atstovai. Svar
biausia indų partija yra ta, kuriai vadovauja Mahatma 
Gandhi. Pastarasis ir daugelis jo padėjėjų dabar yra 
kalėjime už “pasyvaus nepaklusnumo” propagandą. Su
prantama, jeigu jie negaus amnestijos, tai apie jų par
tijos dalyvavimą konferencijoje negalės būti nė kalbos. 
Bet Anglijos parlamentas vargiai butų leidęs MocDo- 
naldui suteikti Indijos politiniems prasikaltėliams am-

Dabar valdžios rankos bus laisvos ir ji, reikia tikėtis, 
pasinaudos proga padaryti reikalingus žinksnius susi
taikymui su indu tautos vadais. V

DARBININKAI IR POLITIKA.
i /

Rochester, N. Y., Central Trades and Labor union 
išsiuntinėjo to miesto darbininkų unijoms paklausimą, 
ką jos mano apie suorganizavimą nepriklausomos darbi
ninkų partijos. Iš 64 unijų atsakymus davė tik 23. Ki
tos 41 unija arba nelaikė susirinkimų, arba atidėjo klau
simą į šalį, nepriemusios jokio tarimo. ,

Iš 23 unijų, kurios davė’atsakymą Rochesterio unijų 
centrui, 4 pasisakė prieš skyrimąsi nuo kapitalistinių 
partijų, o 19 — už steigimą Darbo partijos.

Šitie faktai rodo, kad daugumai organizuotų darbi-

ninku Amerikoje politikos klausimai dar visai nerupi. 
Tečiaus gana žymi aktingoji mažuma jau yra nepaten
kinta republikonų ir demokratų politikieriais ir pripažį
sta reikalą, darbininkams organizuotis, i atskirą partiją, 
{domu, kiek feiko ims, iki ši mažuma pavirs daugumą?

Pastabos iš SLA. Seimo
Adv. J. P. Uvick.

organizacijų 
bet reikia pasakyti, 

seimai, kuriuose man 
skiriasi nuo kitų or- 
seimų. Tai pasirciš- 

ir dar aštriau

Manau, kad SLA. nariams 
ir bendrai publikai yra įdomu 
žinoti, kas ir kodėl atsitiko pe
reitame Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seime, todėl padary
siu keletą savo pastebėjimų.

Kiekvienos, kad ir fraterną- 
les, organizacijos seimuose pa
sireiškia tarpe delegatų nuo
monių skirtumų, ir tai yra or
ganizacijai naudinga. Skirtin
gos delegatų nuomonės veda 
prie diskusijų ir minčių pasi-[ 
dalinimo, su ta paseka, kad 
dauguma priima nuomones, ku
rios geriausia tinka organiza
cijos labui. Tai yra reikalinga 
ir seimai yra tam šaukiami/ 
kad delegatai po seimo išsi
skirstytų su vienodomis' nuo
monėmis ir pilni energijos dir
btu organizacijos gerovei.

Turėjau laimės dalyvauti ke
lių fraternalių 
seimuose, 
kad SLA. 
teko būti, 
ganizacijų
ke Baltimorėje 
Chicago j e.

SLA. seimai skirtingi.

Fraternale organizacija savo 
seime turi būt suinteresuota 
tik savo organizacijos reika
lais. Čia neturi būt ne kvapo 
politikos arba ekonominių teo
rijų. Fraternalės organizacijos 
tikslas tai finansine ir morali
nė pagelba našlėms ir našlai
čiams, kurie paliko be duonda
vių. Įnešimas į organizaciją 
marksizmo, respublikanizmo, 
diktatūros ar bet kurios reli
gijos yra neleistinas, nes to
kioms teorijoms fraternale  j e 
organizacijoje nėra vietos. To
dėl kiekvieno nario ir delega
to vyriausia pareiga turi būti 
stovėti sargyboje, kad įvairių 
teorijų fanatikai negautų pro
gos įvelti organizaciją į' savo 
politiką. *

Šis dalykas tai Ir padarė S. 
L. A. seimą visai kitokiu, negu 
kad būna kitų panašių orga
nizacijų seimai, kuriuose aš 
esu dalyvavęs. Gal nebus pro 
šalį pamėginti čia nupiešti vai
zdą darbų, kuriais musų “pro- 
gres'yviai” pasižymėjo šiame 
seime, kad skaitytojai matytų, 
iki kokių ekstažų tie, “progre
syviai” nuėjo, norėdami pasie
kti savo tikslą. Jiems nebuvo 
perbrangu įnešti į organizaciją 
aštriausią neapykantą ir pa
giežą tarpe narių. Jiems nebū
tų perbrangu išmesti į šiukšly
ną visa tikslą, kuriam Sba. v C C '

yra įkurtas. Kiti] narių idealas 
ir siekimai musų “progresy- 
viams” yra nieko neverti.

Kodėl bolševikai buvo 
pašalinti.

Šiandie visi žino, kad vadi
nantieji save “progresyviais” 
bolšęvikai tapo iš seimo išmes
ti su policijos pagelba.
vienam kyla klausimas, ar tas 
seime pasielgimas buvo reika
lingas ?

Aš esu SLA. narys jau dau
giau kaip 20 metų ir šioje kon
vencijoje buvau aktyvus -daly
vis', todėl manau, kad esu kva
lifikuotas išsireikšti šiuo klau
simu. Visuomet išteisinsiu kito 
nario pasielgimą, kurio nuo
monė skiriasi nuo mano, jeigu 
jisai savo žinksniuose•Vadovau
jasi organizacijos gerove; bet 
taipgi aš visuomet pasmerksiu 
nors i n savo draugo arba orga
nizacijos viršininko pasielgimą, 
jeigu matysiu, kad jisai daro 
žalą organizacijai. .

“Progresyviai
pažįsta, kad jie turėjo 
bendrai 200 delegatų, 
žinodami,

džiumos savo delegatų, riks
mu viską laimės.

Well... Jeigu jie. mano, kad 
jų riksmas yra tokis galingas, 
tai tegul jie dabar pas teisėją 
tai išbando...

» » »
Bolševikai protauja taip: ka

da prieš juos kas šaukiasi val
džios pagelbos, tai yra darbas 
blogas, bet kada jie šaukiasi 
tos pačios valdžios pagelbos 
prieš kitus, tai darbas geras. 
Kada bolševikų valdžia šaudo 
nebolševikus, tai yra gerai, bet 
kada bolševiką kas nušauna, 
tai blogiaus ir būti negali. Tai 
mask vinių davatkų protavi
mas.

mandatų

buvo ke- 
komisija 
raportą.

išpildyti. Bet

daugelį metų 
seime man- 

skyrė preziden-

ta komisija butų pre- 
skiriama. Kiekvienas, 
buvęs seimuose, žino, 

nord seime turi užimti

Kiek-

patys prisi- 
tiktai 

Tačiau, 
kad seime yra apie

500 delegatų, taigi kad “pro
gresyviai” sudaro mažumą, jie 
griebėsi obstrukcijos metodo 
ir norėjo tokia taktika užka
riauti seimą. Skaitytojui at
vaizduoti tą visą choasą, kokį 
bolševikai kėlė seime, butų la
bai sunku, nes civilizuotam 
žmogui nelengva ir tikėti, kad 
“progresyvių” . grupė galėjo 
taip elgtis, kaip jie elgėsi. 500 
žmonių, susirinkusių svetainė
je, per pusantros dienos žiu
rėjo, kaip bolševikų delegatai 
darė muštrą pagal savo vadų 
komandą. Kuomet jų lyderis 
atsistoja arba duoda signalą, 
tai visi 200 bolševikų kaip vie
nas atsistoja. Kai lyderis sė
dasi, tai ir jie visi atsisėda. 
Kai lyderis rėkia, tai ir jie vi
si baubia ir triukšmą kelia. Vi
sa minia kartu šaukia, reika
laudama • “balso”, kuomet dar 
ne seimas nebuvo susiorganiza
vęs ir nė vienas delegatas dar 
neturėjo delegato ženklelio. 
Reikalavimas atstovo 

komisijoje.
Visas šis triukšmas 

liamaš, kad mandatų 
negalėtų duoti savo
‘“Progresyviai” užsispyrę rei
kalavo, kad j mandatų komisi
ją butų paskirtas vienas jų 
žmogus. Iš paviršiaus žiūrint, 
gal kam atrodys, kad šitą, 
nors ir nepamatuotą, reikalavi
mą buvo galima 
pasvarstykime.

Viena, jau per 
kiekvienam SLA. 
datų komisiją 
tas.

Antra, pati logika reikalau
ja. kad 
zidento 
kas yra 
kad kas
vado vietą. Prezidentas pažįs
ta nors dalį delegatų, kurie 
yra legaliai išrinkti ir apie ku
rių legalumą nėra abejones. Iš 
jų tai prezidentas ir paskiria 
mandatų komisiją. Bet kaip 
gali prezidentas priimti pasiū
lymą iš būrio žmonių, apie ku
riuos dar nė nežinoma, ar jie 
yra delegatai, ar tik taip sau 
atėjusi į svetainę "publika? Ar 
dėl to jų pasiūlymas yra 
“svarbus,” kad jie žvėriškais 
balsais rėkia ir ant kėdžių 
lipa ? Kol delegatai dar nėra 
atskirti nuo pašalinės publikos, 
kol jie nėra gavę ženklelių, tai 
seimas dar nėra susiformavęs, 
ir jokių įnešimų, reikalavimų, 
nominacijų arba balsavimų ne
gali būti.
' Trečia, SLA. konstitucijoje 
niekur nėra pasakyta, kad de
legatai gali diktuoti arba pa
tarti prezidentui, ką jisai pri
valo skirti į mandatų komisi
ją. Jeigu konstitucija to nenu
rodo, tai toks reikalavimas ne
turi jokio teisėto pamato.

Pagaliau, jeigu prezidentas 
butų nusileidęs bolševikams ir 
vieną jų žmogų paskyręs j 
mandatų komisiją, tai ka& bu
tų išėję?”* Toks bolševikiškas 
komisijos narys butų dėl ma
žiausio menkniekio kėlęs’ il
giausius protestus ir komisijos 
raportas gal nebūtų buvęs prig
imtas per 2 dienas ir geimas 
nebūtų galėjęs susiorganizuo
ti. Tuo gi tarput prezidento 
paskirtoji .mandatų komisija 
išdavė raportą per vieną va
landą ir seimas s’usiorganizavo 
vienoje sesijoje. Taigi visiems 
SLA. nariams turi būti aišku, 
kad prezidento pasielgimas 
mandatų komisijos paskyrime 
buvo ir teisėtas, ir logiškas ir 
visais atžvilgiais remtinas.

Bolševikai norėjo triukšmu 
priversti seimą jų reikalavimą 
išpildyti. Kas tokiose . aplinky
bėse beliko daryt? Buvo gali
ma pasirinkti vieną kelią iš

delegatai 
pasidarė 
nuotaika 

ir tai bu-

trijų: pasiduot bolševikams ir 
laukti, kad toliaus jie, vėl kiek
vieną savo reikalavimą steng
sis pervaryti triukšmu;. nepa
siduot ir šauktis policijos pa
gelbos, kad ji triukšmadarius 
suvaldytų; važiuot namo, ne
atlaikius’ seimo. Aišku, kad 
prezidento* pasirinktas kelias, 
kuriam pritarė didele dauguma 
suvažiavusių į seimą delegatų., 
buvo vienintelis tinkamas ke
lias, norint, kad seimas nepa
kriktų.

Naujos konstitucijos klau
simas.

Obstrukrijos darytojams ap
leidus svetainę, seime užvieš
patavo nuostabus sutikimas ir 
tvarka, taip kad tūli 
manė, jogei seime 
perdaug tylu. Tokia 
tęsėsi per dvi dienas,
vo sklandžiausia seimo dalis. 
Prieita prie konstitucijos pro
jekto svarstymo.

Per pereitus šešisj, metus' bu
vo norima pataisyti SLA. kon
stituciją arba priimti naują 
konstituciją, bet dėl bolševikų 
opozicijos to nebuvo galima at
likti. Dabar, kai jie iš seimo 
pašalinti, tai pirmą kartą atsi
rado tokia proga įvykinti tai, 
kas butų suteikę organizacija! 
daugiaušia naudos.

Konstitucija “up to date” 
Susivienijimui yra reikalinga, 
bet vistiek ir seimas Chicago- 
je jos nepriėmė. Pirmas' daly
kas tai —konstitucijos projek
tas nebuvo tinkamai prireng
tas. Buvo girdelį daug delegatų 
nusiskundžiant, kad naujoji 
konstitucija nėra kaip reikiant 
paruošta, ir rezultatas buvo 
tas, kad buvo praleistos be
veik dvi dienos, kol buvo ap
svarstyta tiktai 
s'titucijos.

Be abejo, nė 
ei j a nepereina
čia buvo tikėtasi 
ginčų. Viena delegatų dalis pa
sipriešino naujai Pildomosios 
Tarybos priesaikos formulai. 
Beveik visur teismuose ir or
ganizacijose, priesaika baigiasi 
žodžiais “taip man Dieve pa
dėk”. Čia nebandysiu įrodinėti 
skaitytojams, ar tai yra reika
linga, ar ne. bet kitose tauto
se toks paragrafas butų perė
jęs be mažo pasipriešinimo. Su 
mumis tačiau atsitiko visai ki
taip.

Buvo padaryta konstitucijos 
svarstyme ir, toje pertraukoje 
atlikus keletą svarbesnių seimo 
reikalų (Pildomosios Tarybos 
rinkimas' ir t. t.), vėl sugrįžta 
prie konstitucijos.

(Bus daugiau)

» » »
Bolševikai rėkia, kad “gegu

žiniai pasisamdė mušeikas”, 
mušt “progresyvius” seime.'

Visiems yra žinoma tas, kad 
jeigu kur nors iškyla betvarkė, 
ir nėra galimybės ją numal
šinti ir tvarką atsteigti, tada 
priseina šaukti valdžios’ tvark
darius (policistus, ar kaip ki
taip mes pavadinsime) padary
mui tvarkos. Kas šitų neklau-

so, tas. žinoma, gauna per nu
garą.*. Kokius nors mušeikas, 
tegul kas pabando pasisamdvt, 
ir mušt nekaltus žmones, tai 
pamatys, kur toki mušeikos ir 
jų samdytojai atsidurs.

Taigi kodėl bolševikai me
luoja? Todėl, kad jie kaip ir 
visuomet, nieko rimto nėturi 
pasakyt prieš kitaip manan
čius žmones, tad melais bando 
žmonėms akis monyti.

» » »
Kada bolševikų organai pa

sakoja savo skaitytojams apie 
savo “legališką seimą”, atgavi
mą SLA. turto iš “gegužinės 
klikos” ir /‘Tėvynės”, tai vie
nas SLA. narys pasakė, kad, 
išrodo taip, kaip kad žiūrint i . 
anuos vaikus', kurie susėdę ant 
pieskų (smilčių) krūvos ir iš 
jų bandukes “kepa”...

. » » »
Bus žingeidu matyt, ar bol

ševikai daug neišmanėlių SLA. 
ras, kurie jų klausys, kad ne- 
mokėt i SLA. mokesčių. Nori
si manyt, kad mažai SLA. na
rių sūkiaidyt jiems pavyks.

—Kalvis.
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ir

ma-

apie puse kon-

viena konstitu- 
vienbalsiai, ir 

susilaukti

PASTABOS
Bolšefašistų organas 

nis” iš birželio 19 d. š. m, ant 
penkto puslapio pirmoj špaltoj 
sako, kad “gegužines-grigaiti- 
nes klikos” SLA. . seimas; o 
trečioj to paties' puslapio špal
toj sako jų (bolševikų) delega
tai susirinkę Meldažio svetai
nėj “...nutarė kreiptis į oficia
li seimą...”! (Lietuvių Audito
rijoj). Norint bolševikai rašo, 
kad “gegužinės klikos” seimas, 
bet jie pripažįsta, kad jis yra 
SLA,. oficitalis seimas. Mato
mai, bolševikai patys sau neti
ki ką jie kalba. Jie vienok 
nori, kad kiti tam tikėtų.

»
Net gaila žiūrint į bolševi

kus,—kiek jie prisikamavo, 
kad “paimt SLA. į savo ran
kas” sti milionu dolerių. Jų 
Kvailoms, sako, naktimis ne-’ 
migo berašydamas i kvailioji
mus apie SLA. . Pild. Tar., Vi- 
taitį ir Grigaitį. Jis kasdien 
SLA. narių maldavo, kad jiė 
Vitaitį vytų per kaminą iš 
“Tėvynės” redakcijos. Na, ir 
kokios pasekmės? Pasekmės 
tokios, kad SLA. miilono dole
rių bolševikams gal neteks nė 
pauostyti!..

» » » •
Bolševikai (kaip maži vai

kai) mano, kad riksmu galima 
viską atsiekti. Jie manė, l$ad 
ir SLA. seime neturėdami di-

Vii- I

Lietuviškieji Patas 
Patukas Alpėse

(Tąsa)

Rodosi angelas prabilo į 
ne tyruose.

—Heil! dar sykį pasikartojo 
tas pats gaivinantis' balsas. Aš 
žiurėjau, kaip jos akyse telpa 
visas dangus ir klausiaus, kaip 
ji moka taip maloniai pasakyti 
heil!

Tai tęsė vieną akimirką. Jg 
nustebusi stabtelėjo ir pasi
traukė vieną žinksnį iš suminto 
tako. Pamačiau, kaip grimsta 
jos koja sniege, ji neteko lyg
svaros ir begriudama lyg mal
doj ištiesė į mane abidvi ran
kas. Pastvėriau jas ir ačiū sa
vo sunkiai naštai, padėjusiai 
išlaikyti lygsvarą atitiesęs ją 
vėl pastačiau perpendikūliariai 
į senąsias pėdas.

—Dėkoju tamstai ir priimk 
mano vieną nevystantį žiedą— 
lyg arfos muzika padangėse 
skambėjo jos balsas.

—Dar, dar! maldavau ją visa 
širdžia, rydamas ištroškusiomis 
akimis, linksmas duobeles jos 
veiduose, kai ji nusišypsojo. 
Mačiau, kaip ji segė nuo savo 
banguojančios krutinės kitą 
Edelveiso gėlę, ir . girdėjau, 
kaip sakė: prašau, lai šis žie
das saugo tave nuo visokių pa
gundų.

—Dar, dar, kalbėk, dar žodi! 
prašau pagavime.

Su šiuo -trečiuoju įgauk 
rimtumo —’ girdėjau ją dar sa
kant.

Tai tarus ji vikriai prasilen
kė ir atsigręžus ištarė — su
diev, heil!

—Nepalik mane...
—Palieku tris žiedus, žiūrėk 

nepamesk! — atsakė ‘ mergaitė 
ir nuėjo.

Ištikrųjų dabar tik pastebė-, 
jau beturįs visus tris žiedelius, 
ir suprantu, kaip jie pas mane

vairios lyties ir amžiaus turis
tai.

—Heil!
žinoma,* kad heil, nors tu iš 

kojų virstum, bet kalnų pa
pročių neįžeisk. Tai buvo teo
rijoj. Praktiškai ne tik joks 
heil nebenorėjo skirtis su lie- 
žoviUj bet ir pats liežuvis tar
tum norėjo gultis.

—Palaukit, pirma numesiu 
tą kryžių, paskui kas čia? šei
mininkė, ar neturi ko atsiger
ti! Heil nesudegs, visuomet pa
spėsiu pasakyti, matot, liežu
vis nekelia...

7—Heil, tariau numetęs po 
stalo kukštarą ir atsiduksėjęs 
is pačios širdies galo. Tai buvo 
paskutinis sudiev netikėta j ai 
kometai, nutabalojusiai paskui 
bandos turistų sniegų laukuose.

Turistai murksojo kažkokioj 
filosofiškoj apatijoj ir nė ne
girdėjo mano vėlybo pasisveiki
nimo. Patas beveizint susidėjo 
ant suolo kojas, lazdą, maišą, 
o pats atsistojęs išsiėmė dešros 
galą ir užsikimšo.

Nuobodu ir pikta pasidarė.
Už bufeto mačiau spyksint 

keletą porų akių.
Mane paėmė žiovulys.
—Mergele, kinktelėjau galva, 

eikš. —
Atbėgo žičkuota priekaište 

pasipuošus mergaitė ir užjau
čiančiai paklausė, ar aš neno
rįs žirnienės su dešrikėmis.

—O tai kam? maniau.
—Tai nuo žiovulio, paaiškino 

ji paduodama.
Ar aš žiovauju? paklau

siau.
—Lyg vilkas avietyne — ji 

juokėsi!
—O tu ar nežiovauji?
—Kalnuose? 'Niekuomet!
—O kur?
—Ten, apačioj.
—O čia? '

be-

pa-

Norėjau grąžinti, atsiprašyti, 
bet ji jau buvo toli. f

Apsvaigęs, spindulių kupi- 
nas^ dainuojančia siela leidaus 
vytis Patą. Pato tik pėdos 
•puvo likę...

Knor.ro bakūžė.
Tai buvo žaislų dėžutė,

mesta sniegų lauko gale palei 
vieno akmens griozdo.

Po geros valandos vėžlip 
greitumu žirklio jimo buvom 
ant bakūžės stogo, nuo kurio 
kopėčiomis reikėjų nusileisti į 
konservų dėžutėmis priverstą 
kiemą. į

Pro šalį sroveno tirpstančio 
sniego latakas, iš kurio bakū
žės šeimininkės sėmėsi vandens 
virti keleiviams žirnienę ir 
maggi buljoną.

Kiemely ir vidpj ilsėjosi pu
siau išsirengę, issi vartalioję į-

kės, slaugai! visokias dvasias 
be vietos. —

•—Tai tu gera mergaitė, pa
sirodo.

- O kaip tu manai? drąsiai 
.ji paklausė.
’ —Aš manau, kaip viena to
kia, kaip tu nuėjo ten į apačią, 
sakau.

—Patinka?
—Kas?
—Kalnų mergaitės.
—Ims ir nepatiks, sakau, be 

jūsų visa žemė butų lyg be 
druskos.

—Atsiprašau, čia ne žeme, 
sako ji.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.

Knor.ro


r

Pirmadienis,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

jeigu policija užeis 
moterį.
pasišalinus, aš sku- 
bonkų išgėręs pra-

West Pullman
Kelionės Įspūdžiai; po atosto

gų reikia viakacijcs

radau 
Dabar 

papasakosiu kai ką iš kelionės.
Išmieravau automobiliu bent 

5,260 mylių. Apvažiavau bent 
keletą valstijų Suvienytose 
Valstijose ir ketvertą provin
cijų Kanadoje.

Bet, kaip sakoma, “there is 
no place likę home”. Daugu
mas skubinasi į Kanadą, idant 
sušlapti. Bet mažai kas su
pranta, kad tenai yra dar sun
kiau suvaržyta pardavinėjimas 
svaiginančių gėrimų, nei čia— 
ypač mote‘ims. Šiose provin
cijose yra daug sunkiau gauti 
draudžiamo skystimo, nei Ame
rikoje.’ Manitoba, Saskatche- 
wan, Alberta; ir tik British 
Columbia lengviau.

Kai pervažiavome rubežių, 
prie Emmerson, Canada, tai 
pamatėme viešbutį ir parlorį.

—Na tai—sakau Peachei — 
eisime čia apsigyventi nors

Sugrįžęs iš kelionės, 
viską gražiai namie.

[ėjome ir tuoj prie stalo at
sisėdome, o veiteriui prėjus 
prašome alaus.

Gi veiteris skubiai prašo 
es, kad ji pasišalintu! 
girdi, didelė bausmė bus

Spectallstaa gydyme chroniškų ir naujų lt- 
Jei kiti negalėjo jumis ižgydyU, atallan 

kyklt pas mano. Mano pilnas iėegzaatlnavl 
maa atidengs juaų tikrą ligą ir jei aA apni 
imsiu juH gydyti, sveikata jums augryl. Ei 
kit pan tikrą trpecialietą. kuria neklaus juaų 
kur ir kas jumn skauda, bet pats pasakyt 
pu galutino ttegzainiuavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

yra

st

po

Winnipegų. 
gausime kiek 

bet ir čia radome 
Alau valia gerti kiek 

Bet 
gauti

plėčkų
- man

ir pa- 
alaus. 
valia,

darysi: 
duoda,

skubiai

reikia i m -- 
o ne tiek,

važiuoja-

viešbučiui, 
ir ras čia

Peachei 
biai* porą
šau, kad jis nors kiek į bonką 
įpiltų alaus mano sąkeleivei.

Nagi už juokius pinigus ne
galėjau priprašyti.

Važiuojame 
Tenai, manau, 
norėsime, 
tą patį,
aš noriu—ir tik alaus. 
Peachei tai negalėjau 
niekur, kol nesuradau butlege- 
rį, kebo draiverį, kuris 
rūpino trejetą 
Viešbutyje irgi
o jei neduoda niekur.

Rytojaus dieną nuėjome j 
miestą. Valstybės name ga
vau permitą, kuriuo galėjau 
nusipirkti visokių gėlimų. Bet 
irgi ne tiek, kiek buvau pasi
ryžęs pirkti. Išsirinkau iš 
prais liste ir maniau, kad gu
lėsiu pirkti kiek man patiks’.

Bet čia ir vėl, matyti, klaidą 
paaariau. Padaviau tą slipuką 
ir pinigus. O jis pirmiasia 
sučekiavo ir pastūmė man at
gal kiek pinigų. Pasakė, kad 
aš perdaug reikalaująs. Man 
gi tik tiek ir tiek šiuo permitu 
pavelyta imti.

Na. tai ka 
ti tiek, kiek 
kiek nori!

Nusipirkę,
me į viešbuti, idant galvas ap
sukti. šampano ir šalto alaus 
ištraukus, tuoj pasidarė links
miau. Ir, kaip namie!

Kiek pasisukinėję po Winni- 
pegą, antrą dieną važiuojame 
į vakarus. Pasiekėme Begi
nąs. Bet juo toliau i vakarus, 
tuo kelias prastesnis. Jau pas
kui randame tokius kelius, kas 
vos karas išvelka. Kol buvo 
sausa, tai dulkių turėjome *ne-| 
prašomai, o kai užėjo lietus, 
tai atsirado purvo tiek ir sli- 
dumo tokio, kad vos visomis į 
jėgomis' galima karas sulaiky
ti nuo ravo (griovio).

šiaip taip nuvažiavome į i 
Bamff ir Lake Louise, Bet už-l 
klupo didelis lietus. Tą vietą 
skubiai apleidome ir grįžome 
atgal, per Albertą, į Suvieny
tas Valstijas — Montana.

Atkeliavę Į National Glazer 
Perk, Montana valstijoj, rado
me tikrą žemės rojų. Kalnai 
aukščiausi. Užlipome ant vie
no kalno, kur 
sniego ir eglių.
Christmas.

Praleidę porą

radome daug 
Tai atrodė

JN,

važiuoti,

Tupikaitis.

Garsinkites ‘N-nose’

Lietuvės Akušeres
MRS, ANELIA K. JARUSH 

Phyaiea! Therapy & Midivife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albąny Avenue

[Pacific

Detroit, 
Schenck, 
Amerikos 
kuris

and Atlantic Photo]

Mich.
x vienas 

vodevilio

- Joseph 
žymiausių 

aktorių, 
pasimirė birželio 28 d.

Jis buvo tik 38 metų amžiaus.

patraukėme į Yellowstone Na
tional Park. čia irgi radome 
neapsakomų gamtos gražybių. 
Nuo vieno geizerio iki kito ii 
nuo vieno viešbučio iki kito, 
lai pora dienų praslinko taip 
greit, kad labai gaila buvo, jo 
gei laikas nepavelijo ten ilgiau 
pasilikti.

BARBORA PETROKIENĖ 
po tėvais Beinoraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
subatoj, rugpiučio 2 dieną, 
11:35 valanda vakare, 1930 m., 
sulaukus puės amžiaus, gimus 
Kauno rcd., Raseinių apskr., 
Viduklės miestely. Amerikoj 
išgyveno 27 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyrų Anta
nų, dvi dukteris — Stanislavų 
ir Sonia, sūnų Vladislovų, tris 
seseris —• Veronikų Jablonskie
nę, Pranciškų Ka&mauskienę ir 
Antoninų Beinorionę, du . bro
lius — Antanų ir Liudvika Bei- 
norius, o Lietuvoj 
jonų Butkienę, 
votas, randasi 
sian Avė.

seserį Mari- 
Ktinas pašar- 
114 S. Arte-

soredoj, 
vai. ryto

Bet per Kanadą į vakarus, 
tai ne vienam neveb.iu 
nes perdaug vargingas kelias 
yra.

Šiaip kelionė
Tik dabar ir man 
kalinga pasilsėti.

—Pranas

buvo smagi, 
vakari j a rei

LIETUVON

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarč antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Wesfi 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. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

O

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas ręctal

Dr. J. W. Beaudette
Viri uj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

Frum Yotrth te Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenimo: kada mergaite 
subręsta 1 uiotcri, kada moteris 
gimdo pirmų kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais I.ydla E, Plnkbam’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atateigtl nornialy sveikatą ir 
gyvumą.

LYD1Aįt, HNKHAM S į 
VEtiCTĄBLJE COMPOUMl 

,.WnkhąSį. < <>- iy nn. ma>s.

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kurie 
esti priežastimi galvok akauiijimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aidų karšti, atitaino 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Viliuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl
756 West 35th St.; 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4* nuo G iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

A. MONTVTD, M.‘ D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bruiunvick 4983
Namu telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini Šviesa ir diathermia 
------ 0__-----

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valaųdoR*.

9 iki 12, 1 iki g d. ir 6:30 ihį 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, UI.

Ofiao TMnfovaa Vlrrlata OOHtJ
HaH. Tel. Van Burna flHBS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avė.
ValaBdoa 11 ryto Utį 1 po pietų. 2 tkl 4 Ir
6 Iki 8 r ak ar o. Modaliom aao 10 iki 12 

ną. Varnu oflaaa Morth Sida
3418 FrHiiklin Hlvd.

Vaiandoa 8:80 iki 9 ?U vakaru
------ O-------

d<e-

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 Sonlh We»tera Avenue 

Tel. Lafayntte 4146
VALANDOS:

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

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 18 

NedėJioj nuo 2:30 Iki 4:80 po viat
Telefona« Caua) 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez, Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chininas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S, Halsted St-^Chicago 
arti 31st Street 'T

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
NedėEmrių įr šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SL Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel, Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvefga. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. Ą. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 
Išalkinki persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė’.

Tel. Yards* 4317

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

' 4193 Arnher Avė.
Valandos: 2—-4 po riet
Phone L&fayeUe 0098

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nup 6 iki'9 vai.

Phone Boultvard 8697
3315 So. Halsted Street

Laidptųvės įvyks 
rugpiučio 6 diena, 8 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta, į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Barboros Petro- 1 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
žjst.ami esat nuošėirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- ' 
vinių ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys, 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikįs. tel. Yards 1741

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. JOHN SMCTANA
Dr. A. P. Kazlauskis 

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Rezidencę Phpne Henilock 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph i 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3211 S'. Halsted St. tel. Victory i 

Valandos — 7 iki 0 vakare 
Olis—Ltar., Kety. ir Subatos vak. 
Vasallc—Pan., -Ser. ir Petnyčios v.

0.331 
vak.
0562

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

smagių dienų, v

JUST KIDS—Work More Pleasure By Ad Carter

1646 W. 46tJh St.

1327 So. Oth Ct.

■ d GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 8208

J. Lulevicius

thomas
5EUP R1GHT B/SCK

HAVEH'T SHEU.ED ANY GORU 
POR Irtu. CHICKEMS- "f O U RNOVvJ . 
WMAT YOUŪ. FATHE.R SAIO AB0UF CHORE3.

> YUH GOTTA 
T0HHY OLE

, CĄulT 6,0
MrtH YOH 

DO »S V0P.R KVUaRHį

Optomeįristas
Ekspertas ir pritaikymo akinių
S. ASHLAND AVENUE

Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Akiu
1801
Platt
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4.645 South Ashland Avenie
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Čalumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •

2403 W. (53rd St., Saite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nudilini pairai sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5954
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas

hl

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

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 1t iki 12

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Jjeavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 0

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Patarnauju laidotu- 
všso visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniika 
koplyčia veltui.

3103 S.'JIalsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

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. Mąnlewood Avė. 

Telefonas Repubhc 7868

Įvairias
TIK, SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitago 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West IVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandoj: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo G iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canul. 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS;
nuo 2 iki 4 P. M- uuo 7 iki 9 P. M.

Nedalioj nuo 10 Hd 12 A. M.

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sįore 2238 ar Kandolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South- Ashland Ave^ 2 lubo» 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų lifti 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik! 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki, 8:30 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

4729

JOHN B. BORDEN
' (Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St nuo 8-1

Telephone Roosevelt 9190 
‘Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9600 —------- o----------

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
----- 2

Tel Randolph 5130 * *
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STREET
. Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutarti
Tel. Canal 2552 

—O---

Telefonas Yards 0994

DR. MAURTCE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dleąų, 2 iki 3 no m'et,j

1 7 iki vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tdohonų PUaa B2S2

JOSEPH J. GRISH
• Lietuvis Advokatas

4631 So. Auhlund Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcm. 6315 Se. JCuckwdl SL
T«L liepublic 8728



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side

Gimimai

Kazimieras Montvilas, kuris 
vra automobilių pardavėjas ge- 
neraliamc Hudson kompanijos 
ofise, ir jo žmona Pearl, 5731 
Addison st., džiaugiasi susilau
kę pirmojo sunitus, kuriam var
das duotas Robertas. Dr. 'Mont- 
vidas, Kazimiero brolis, lauk
tuves rengė ligoninėj, bet nu
sprendė, kad kelionei neužteks 
laiko ir pasikvietęs nursę, pa
tarnavo aristokratiškoj Mont-
vidų rezidencijoj.

Viena diena prieš tai Kazi
mieras ir Lucija Juciai, 2121 
No. \Vestern avė., susilaukė
gražią ir sveiką dukterę Laurai. 
Ponas Jucius yra baigęs knyg- 
vcdystės kursą, yra išstudija
vęs visą chiropraktiką ir ga
vęs augšciaus ‘laipsniu joje, 
nors ir Bepraktikuoja. šiame 
atsitikime Dr. Montvidui pasi
sekė, nors jis visiems pasiža
da atnešti po dukterę.

Susirūpinimas
Netoli visi North Sidės lie

tuviai ir jų organizacijos pini
gines transakcijas atlieka 
per Home Bank and Trust Com- 
pany, kuri randasi ant x Ash
land avė., arti Mihvaukee avė. 
Pastaruoju laiku kitas bankas 
paėmė šį banką, kas nugązdino 
daugelį depozitorių ir investo- 
rių. Manyta, kad jiems bus nuo
stolių. Nauji gaspadoriai sku
biai tvarkosi ir, rodosi, niekas 
nenukentės, o bankas bus dar 
labiau patikėtinas, nes turtin
gesnė kompanija ji pasiėmė.

Reikėtų sužinoti
Kaz. Montvidas savo drau

gams kužda į ausį, kad per 
šį ir ateinantį mėnesį jie pirk
tu vartota automobilių iš Hud- 
sono kompanijos. Visi vartoti 
automobiliai į tą laiką turėsią 
būti parduoti. Kainos busian
čios juokingai žemos. Mat, [Ili
nojaus kompanija, kuri parduo
da Hudsonus ir Essexus, tu
rinti kokį tai planą daryti žy
mių pakeitimų.

— Prosytojas.

18-tos gatvės apie- 
linkė ,

Atsirado čia biznieris, kuris 
prilaiko negrą, sakoma, bolše
vikams pritardamas.

Bet ką gi tai reiškia? Mes 
tisi gerai žinome, kad bolše
vikai ne tik nori pasivyti “bur
žujus”, ale ir pralenkti juos, 
tapti didesniais buržujais, ne
gu didžiuma lietuviškų biznie
rių, daugelis kurių gal sunkiau 
dirbai, nei darbininkai dirbtu
vėse.

Kodėl skaitoma lietuvius žio- 
plesniais už kitus? Kodėl per
šami jie yra daryti arba patys 
daro taip, kad jų elgęsis išei
tų pačių nenaudai? Kodėl, sa
kysiu, peršama lietuviams ta 
bičiulystė su negrais?

Žinoma, toks asmuo, kuris 
neturi šioje apielinkėje jokios 
savasties, priteršęs koloniją, 
išsikraustys kitur. Tik aš ne
manau, kad jis bėgs pas neg
rus. Nors tokiam bolševikui ir 
butų labai patogi vieta apsi
gyventi juodveidžių tarpe. Ten, 
mat, vietos yra • užtektinai pa- 
sidemonstruoti. Storai ir fla- 
tai tušti, langai išdaužyti, ir 
galės maršuoti, ba trobesiai ne
trukdys.

Aš patarčiau šios apielinkės 
lietuviams parodyti, kaip jie 
žiuri i tokius žmones, kurie duo
nos kąsnį, galimą duoti savo 
brbliui lietuviui, paveda kitų 
rasių arba kitų tautų žmonėms. 
Samdymas juodųjų, kuomet 
randasi daug musų pačių lie
tuvių ieškančių nors šiokio to
kio darbo, yra‘tikras skebiz- 
mas. Baltas lietuvis. >

lAtlantic and Pacific l’hotoj

Ariano di Pugli, Italija. — Prieš žemės jlrebėjimą tas miestas turėjo apie 9,000 gyventojų, 
miestą taip, kad neišliko nei vieno sveiko namo

18-tos gatves apie- 
linkė ■

S.L.A. 129 kuopos nepaprastas 
susirinkimas

įSusivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 129 kuopos nepaprastas 
susirinkimas laikyta liepos 25 
dieną* G. ‘Čęrnausko svetainė
je, 1900 So. Union-avenue. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Tvarka pavyzdinga.

Susirinkimą atidarė G. Čer- 
nauskas, paaiškindamas,, kad 
kurie nariai sutinka su Susi
vienijimo konstitucija ir kad 
butų mokesčiai siunčiami į Su
sivienijimo . centrą, tai turėtų 
pasisakyti.

Komisija suskaitė, užsiregis
travusius 38 narius. Priešingų 
nebuvo. -Visi nariai nutarė val
dybą išrinkti. Rinkimas atlikta 
slaptu balsavimu. Valdybon 
įėjo šie nariai:

Pirmininkas — F. Janušaitis;
Vice-pirm. — G. Černauskas 

(senasis);
Turtų rašt. — B. Žolinas;
Prot. raįįt. — A. Stonis (se

nasis) ;
Iždininkas — F. Valaitis (se

nasis) ;
Kasos globėjai — J. Kanap- 

kai ir J. Kaminskas;
Organizatorius — A. Žala-1 

genas;
Kuopos daktaras — Dr. Yuš- 

ka.
Keletas bolševikėlių buvo la

bai priešingi šiam nutarimui, 
bet jie nieko nepešė.

Išrinkta komisija narių duo
klėms sutvarkyti. Komisijon 
išrinkta šie nariai: J. Jasins- 
kas, J. Kanapka ir A. Zalagė- 
nas.

Kuopos susirinkimų laikas 
perkeltai. Iki šiol susirinkimai 
laikyta kiekvieno mėnesio pir
mą nedėldienį, o dabar nutar
ta susirinkimus laikyti kiek
vieno mėnesio antrą nedėldie
nį, Cherpausko svetainėje, 1900 
So. Union avenue.

Kuopos narys.

Raudonos pastabos
Artimoje ateityje bus pa

šaukti i Maskvą pasiaiškinti 
Valionis ir Prusoika, kodėl jie 
išbėgę iš 36-to seimo, o nepa
siėmė jo kartu su savimi, gi 
ypatingai — kodėl paliko bur
žujams tą milidną dolerių. Jiems 
grūmoja sušaudymas už tokį 
pasaulinės revoliucijos reikalų 
išdavimą.

» » »
Juodųjų brolių organas laiš

ke seimo .rašė, kad *pas juos 
buvę įsipiršęs vagis. Jis įėjęs 
vidun per duris 2 valandą nak
ties, o iššokęs per langą ir ko
ją nusilaužęs.

Pasak juodųjų brolių, vagis 
ieškojęs ko tai, bet nepasako 
ko. Nepasakė nė kas per vie
nas buvo tas vagis. Tik įspė
jo, kad vaktuotų “kripelį0 sei
me.

Man teko būti visą laiką sei
me. ‘Jokio “kripelio” nemačiau, 
tik malčiau vieną su nukąstu 
pirštu. Ale jis nebuvo delega
tas: be to, jis buvo kitatautis.

Komunistai be melo nedali 
apseiti.

» » 8
.Juodųjų brolių komisarai vis 

šaukia: duokite aukų — ne 
doleriais, ale penkinėmis, kad 
išvaduoti tą milioną iš bankų, 
bonų ir kitokių saugmenų ne
valios.

Pieškos sudėjo 16 šimtų pa- 
liuosavimo bylai vesti. Advo
katams komisarai sutiko mo
kėti 15 šimtų. Davė kažin kas 
9 šimtus, skolos pasiliko 5 šim
tai. O dar vis komisarai šau
kia: duokite daugiau! Bet kur 
dingo septyni šimtai? Ar tik 
komisarai nedumia kvailiems 
akis?

» » »
Jeigu pas ką atsibaladotų 

raudonieji agitatoriai, tai rei
kėtų paklausti, kur jie padėjo 
$1,000 surinktų Lietuvos ba- 
duoliams. Ba jie patys prisipa
žįsta, jogei nesiuntę šitų pini
gų į Lietuvą. Taigi kur dingo 
tie pinigai, keno kišenėse jie 
yra?

» « «
Tas milionas bolševikams ne

duoda ramumo. Laike 36 sei
mo iš South Chicago A. Pa- 
žarskas atvežė kelis delegatus, 
iš Burnsides raudonieji prista
tė J. Jukelį ir F. Andruškevi- 
čių. Kaip “delegatai”, jie ir 
Džiovė per pusantros dienos, 
nors šitie atvežtieji bolševikai 
nėra nė tos organizacijos na
riai. 'Bet tas milionas neduo
da bolševikams ramybės.

B. S.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių 
.1020 Kc— KYW—294 M.

5:30—Uncle Bob.
6:00—Tony Nuzzo’s Canton Tea Gar

den Orchestra.
6:30—Stone’s Congress Orchestra. 
6:45—Nuzzo’s Canton Garden Orch. 
7:00—Olson & Ebann Time.
7:00—NBC—“The Nation’s Capitol” 
7:30—Bearus Time.
7:30—Russo’s Edge. Beach Orch. 
8:00—NBC—Maytag Orchestra. 
8:30—NBC—Rėal Folks.
9:00—NBC—Stromberg-Carlson.
9:30—Russo’s Edge. Beach Orch.

10:00—Teaberry Sports Reporter.
10:05—Chicago Herald and Exam- 

iner Nevvs Flashes.
10:10—State Street Tomorrow. 
10:30—NBC—-Alnos and Andy. 
10:45—Stone’s Conpress Orchestra.
10:57—Public Service — Weather; 

Temperature; Correct 'rime.
11:00—NBC—Russo’s Edge. Beach 

Orch.
12:00 Mid.—Nuzzo’s Canton Orch.
12:15 a. m.—Stone’s Congress Och.
12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
670 —c.—WMAQ—447.5 M. 

5:00—Topsy Turvy Time.
5:30—Harold.Van Horne, Pianist. 
6:00—U. of Chicago Lecture.
6:20—Halord Vau Horne, pianist. 
6:30—Sports Announcements.
6:45—Nevvs Concert Orchestra.
7:00—CBS'—Syncopated History. 
7:30—CBS—U. S. Navy Band.
8:00—CBS—Arabesųue.
8:30—CBS—-Toscha Seidel; Concert 

( > f* I) )’♦ t
.9:00CBS—Beneral Cigaette, 
9:30—CBS—Jesse Cravvford.

10:00—Romance of Dan and Sylvia. 
10:Į_0—Elgin Time Signal.
10:10—Harrison Weather Report.
10:15—O. G. Stylo program. 
10:30—NBC—Amos an’ Andy.
10:45—Daily Nevvs Conrert Orch.
11:00—Uptovvn Viliūge and Via Lago 

Orchestro (3 hours).
870 Kc.—WENR—344.5 M.

6:00—Tip Top Ensemble.
6:15—Irma Glen, Organ Conrert. 
6:30—NBC—Phil Cook.
6:45—Irina Glen, Organ Concert.
6:58—Illinois Watch Time..

Off the Air at 7: p. m. 
8:30—(Farm Program.
8:45—Luke and Miranny—Down dn

NAUJIENOS, ęhicago, III.

the Farm.
8:59—Illinois Watch Time.
9:00—The Smith Family (Sketch).
9:30—NBC—Musical Medley.

10:00—Mike and Herman, Comedy 
Sketch.

10:11—Outing and Recreation.
10:15—NBC—Uncle Abe & David.
10:30—S t u d i o P rog ra m.
10:35—Telechron Time.
10:45—NBC—Nat’I Nevvs Events.
10:00—Air Vaudeville, Jimmy

Green’s Orchestra.
12:15 a. m.—Irma Glen, Organ

Concert.
12:30 a. m.—Jimmy Green’s Orch.

770 Kc.—WBBM—38'9.4 M.
6:00—Times Nevvs Flashes.
6:10—Henry Gendron’s Orch.
6:45—Tasty-Yeast Musical; Har- 

mony Trio.
7:00—Music Appreciotion Series; 

Symphonic Orchestra.
7:30—“Highlights of Aviation”.
7:45—Izjo Siins and Ilomay Bailey.
8:00—Aaronson’s Commanders.
8:30—Genis of Mhsic.
9:00—Tom Gerun’s Orchestra.
9:30—Drama Burlesųųes.
9:45—Aaronson’s Commanders.

10:00—Off the Air Until Mįdnite.
12:00 Mid.—iAround the Tovvn vvith 

Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shavv; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henry Gend
ron’s Orchestra (2 hrs.).

MADOS

343G Kas gali nesidžiaugti šiuo 
kostiumu? Kam jisai gali neišrodyti 
gražus ir elegantiškas, ir be abejo 
praktiškas. Galima siūdinti iš byle 
lengvos arba sunkesnės materijos. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 
36, 38 irt'40 colių per krutinę.

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

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

NAUJIENOS PątternDopt
1739 S. Halsted St-, Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti irian pavyzdį No ___ ____ _
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardij

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

žemės drebėjimas sukrėtė tą

870 Kc.---- WI.S‘—345 M.

7:00—Eventide Melodies, string and 
poom.

7:15—The Oatesville General Store 
(Hiram & Henry comedy 
skit).

7:30—The Old Settler, Musical Me- 
mories.

8:00—WLS Singers, rare part songs 
> THROUGH WJ.JD

8:30—Prairie Farmer Community 
Club (V2 hr.).

970 K—WCFL—309.1 M.
5:00—Junior Federation Club vvith 

Charlotte Wolf, Reąder
5:30—WCFL Orchestra, featuring 

Paul Zimm, Violinist
6:00—*Municipal Tplk by Orville B. 

Carlisle, Eng. Water Works 
Design

6:15—*Safety Talk by Alderman 
Thomas J. Bovvler

6:30—,DeLuxe Variety Program
6:45—*Roxy and his Gang over 

' NBC netvvork
7:00—Organ recital by Al Carney
7:30—zWomen’s Trade Union League
7:45—-Adolph & Rudolph, Comedy 

Team
8:00—Bulletin Board, Labor Flaąhes 

Agricultural & Wether ’re- 
ports

8:15-»*WCFL all star Orchestra 
vvith Florence Woldstein, 
Colorature Soprano & Lucio 
Garcia, Spanish Tenor

8:45—Samuel Plame, Health Talk
9:00—*Old Virginia Harmony Boys
9:30—*DeLuxe Variety Program
9:45—*WCFL Orchestra vvith Kas- 

per program
10:00—*Longine’s Time Signals over 

NBC' netvvork
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—*WCFL Novelty Orchestra
10:30— **Bernie Cummings Orchestra 

over NBC netvvork' /
11:00—*Gov. Clinton’s Orchestra

Over NBC netvvork

ŠAME PRlCt 
40 YEARS
2į ounces for2wnts

pure
If/P'BAKINC 
r\VP0WDER

erTicient-
IT’S OOUBLE ACTINC

MILLIONS OF POUNDJ UfED BY 
OUR GOVERNMENT

Cheese flavor
Štili anothcr Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility,1, 
health qualities and delicious 
ncw flavor addcd to chcesc.

In Vclvccta all the valuable 
properties of ridi milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for every* 
onet including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

1UIAJFT

yelveeta
▼ The Polktovi N«w Ch«et« Food

PRANEŠIMAI
North Side S. L. A. 226 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 5 d., 7:30 vai. vak. Association 
Hali, 2150 West North Avė. Mel
džiame skaitlingai atsilankyti į su
sirinkimą, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugpjū
čio 5 d., 8 vai. vak., Mark White 
Sųuare Parko svetainėj, ant 29 St. ir 
S. Halsted St. Visi bukite laiku ir 
kurie per išvažiavimą Kliubo išpil- 
dete blankas malonėkite atsilankyti.

A. Zalagenas, prot. rašt.

CLASSIFIED ADS.
Educational

____________ Mokyklos____________

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio 1 pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugpiu
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už
sirašyti galite bile kada. •AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikaci Jos* 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL , 
2040-42 Washington Blvd.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų, šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLE.GE,

672 West Madison Street.

Help Wanted—Femate
, Darbininkiy Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie abelno namų darbo. Mes pri- 
imtumėm ir naujai atvažiavusią. 
1322 S. Avers Avė., tel. Cravvford 
0372.

Business Service
______ Biznio Patarnavimae

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popiefciojam ir 
Dekoruojanti

3147 S. Halsted St
Victorj 7261. Kės. Hemlodt 12»2

PATEKTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ, 
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO. •

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.
. 1706 W. 47th St

CHICAGO

LIETUVIS kontraktorius. Keliam 
namus, dengiam stogus, visokios rų- 
šies, ir atliekam visokį cemento dar
bą. Darbas garantuotas; ant išmokė
jimo, jeigu reikalinga.

Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

PETER ADOMAITIS 
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ ?

Kreipkitės pa£ Mr. P. Ąilomaitis, 
6630 So. Talman Avė. Tel. Prosnect 
3938. Aš esu pardavėju James Coal 
Co. anglių, kurių Yardai randasi —" 
58 ir Halsted ir 81-mos ir Wallace. 
Kainos prieinamos visiems. Jūsų 
laukiam.

Financial
Finansai-Paskolof*

SKOLINAM PINIGUS 
nuo* $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Westcrn Avė.

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Skolinam Jums Pinigup 
$100 iki $2.000

/
Jus atn'ol ote mažoini* mėnesini- 

uis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiuz b 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Artį Marshfield Ava,

Fiinnadjenis, rugp. 4, 19^0

CLASSIFIED APS?
Financial

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Furnished Rooms
FURNISHED ROOM vaikinam, 

galima ir valgis pasigaminti. 658 
West 61st St. pirmas augštas.

KAMBARIAI rendon vyrams, šil
ti šviesus, su ar be valgio. Gera 
apielinkė. Nebrangiai. 4543 So. Troy 
Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo Kražius 4 kambariu 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
menesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienai, ypačiai jaunos Vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutaupimu mažiausia.

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Šaukite Šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagojo. Šaukite Columbus 0407. 
MR. WEI.LS dėl platesnių žinių.

PARSIDUODA barbernės fixtu- 
riai. Turiu dviejų barbernių, vienus 
parduodu už pusę kainos. Taipgi 4 
kambarių rakandai parsiduoda. Gali
ma ir tuos pačius kambarius ren- 
duoti. 657 West 18th St.

4 KAMBARIŲ rakandai parsiduo
da pigiai, šaukite Lakeyiew 9550.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

DELICATESSEN ir grosernės ge
ras biznis. Ruimai gyventi. Parduo
siu už pirmą tinkamą pasiulyma. 
Kreipkitės: Knvgvnas Lietuva, Box 
81, 3210 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANg & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas natarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

MARQŪETTE MANOR
Parsiduoda 5 kam. ir sleeping 

porch mūrinis ' bungalow, 6535 So. 
Francisco Avė. oktagon frontas, tile 
sienos toileto, blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto Marųuette 
Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. Naujas 
muro namas. 1-st class įrengimai 
octagon frontas, blizgančiais lan
gais, garu šildomas, 3 karų garažas 
prie Marquette Parko 7030 Fairfield 
Avė. Kaina prieinama i mainus pri
imsiu maža namą ar bungalovv.

Prie to jeigu jums nepatiks virš- 
minėti namai, tuomet mes galėsime 
pastatyt pagal jūsų noro gerai ir 
prieinama kaina. Kontraktorius

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

Už $32.50 Į MĖNESI

Mano keturių kambarių medinė 
cottage su dideliais uždarytais 
frontiniais porčiais. Randasi 3853 
Oketa Avė. Visa naujai dekoruota 
ir labai patogi vieta už $3250. įmo
kėti tik $100. Pamatykit šį namų 
ir pašaukite mane.

Merrimac 4773

DIDELIS bargenas Ciceroj. Par
davimui grosernė ir meat inarke- 
tas, moderniškas, gerai įrengtas, 
arba mainysiu į lotą ar automo
bilių. Tel. Cicero 5097.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maddynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvękarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą jmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doylo 
telefonu State 2905.

PARDAVIMUI 4 flatiji mūrinis ir 
cottage užpakaly. Pigiai. 713 W. 
17 St. Agentų nereikia, nepriimsiu 
mainų. 1710 S. Union Avė. po 6 v. 
vakare.


